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WSTĘP 

Wprowadzenie 

 

Szanowni Państwo Radni, 

 

Obowiązek sporządzenia „Raportu o stanie gminy w roku 2019” wynika z art. 28aa ustawy o 

samorządzie gminnym. Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych wprowadzona 

ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych, wprowadziła do obowiązującego porządku prawnego nowa instytucje – Raport o 

stanie jednostki. 

Raport jest składany organowi stanowiącemu corocznie do dnia 31 maja. 

Niniejszy Raport obejmuje syntetyczne podsumowanie mojej działalności jako organu 

wykonawczego Gminy Budzów w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów 

i strategii , uchwał Rady Gminy Budzów i budżetu obywatelskiego ( funduszu sołeckiego).  

Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą 

i społeczną gminy Budzów. Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane o aspektach 

funkcjonowania gminy w roku 2019.  

Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły  

i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny.  

Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Budzów do zwiększenia 

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną  się  podstawą   

do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

Proszę o pozytywne przyjęcie przedłożonego Raportu i udzielenie mi wotum zaufania. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE  

1.1.  Położenie i powierzchnia gminy 

Gminę Budzów utworzono Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie  

z dniem 1 stycznia 1973 r. w powiecie suskim. 

Gmina położona w północno - wschodniej części powiatu suskiego (graniczy z powiatem 

wadowickim i powiatem myślenickim), województwo małopolskie. Gmina wiejska, centrum 

Gminy oddalone od siedziby województwa - Krakowa o ok. 50 km (w kierunku północno - 

wschodnim), od siedziby powiatu - Suchej Beskidzkiej o ok. 7 km (w kierunku południowo - 

zachodnim). 

W skład Gminy wchodzą sołectwa (wsie): Budzów, Baczyn, Bieńkówka, Jachówka, 

Palcza i Zachełmna. 

Gmina graniczy: 

 od zachodu - z gminą Zembrzyce (powiat suski), 

 od północy - z gminami Stryszów i Lanckorona (powiat wadowicki), 

 od wschodu - z gminami Sułkowice, Pcim i Tokarnia (powiat myślenicki), 

 od południa - z m. gminą Maków Podhalański (powiat suski). 

Obszar o stosunkowo dużej powierzchni - 73,4 km2 o kształcie wydłużonym: 

maksymalnej długości na linii wschód - zachód ok. 13 km i szerokości na linii  

północ - południe ok. 3 - 9 km. 

W skład gminy wchodzi sześć sołectw, które zajmują następujący obszar:  

 

Budzów 
28% 

Bieńkówka 
27% 

Jachówka 
16% 

Palcza 
12% 

Baczyn 
10% 

Zachełmna 
7% 

Procentowy podział Gminy na obszary 
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Siedzibą Gminy jest sołectwo Budzów. 

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 7359 ha. 

Powierzchnia gminy w stosunku do powierzchni powiatu suskiego to 10,7 %. 

Każde z sołectw posiada przysiółki, które mogłyby być samodzielnymi sołectwami  

z uwagi na terytorialne położenie nie w zwartej zabudowie 

Budzów w prostej odległości leży 50 km od Krakowa, a ok. 110 km od Katowic. 

1.2.  Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne  

Rada Gminy Budzów liczy 15 radnych.  

Przy Radzie Gminy Budzów w 2019 działały  4 stałe komisje:  

 Komisja Rewizyjna – 4 radnych  

Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in. opiniowanie wykonania budżetu 

gminy, występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium Wójtowi, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie 

kontroli. 

 Komisja Oświaty, Kultury Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki – 4 radnych  

Zakres działania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki, 

obejmuje: edukację szkolno-przedszkolną, politykę i pomoc społeczną, ochronę dziedzictwa 

narodowego, sport, rekreację i turystykę, bezpieczeństwo publiczne, profilaktykę i ochronę 

zdrowia, promocję gminy.  

 Komisja Rolnictwa, Leśnictwa ochrony środowiska, zagospodarowania 

przestrzennego i budżetu – 7 radnych  

Zakres działania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa ochrony środowiska, zagospodarowania 

przestrzennego i budżetu obejmuje: realizację budżetu gminy, gospodarkę gruntami, 

łowiectwo i gospodarkę leśną, zaopatrzenie w wodę, ochronę środowiska naturalnego, 

kanalizację sanitarną, gospodarkę odpadami komunalnymi, gospodarkę przestrzenną gminy, 

utrzymanie porządku i czystości w sołectwach, ochronę przeciwpożarową, gospodarkę wodną 

i meliorację, zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz oraz odnawialne źródła energii, 

utrzymanie dróg gminnych, nazewnictwo ulic.  
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 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 radnych 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta i gminnych 

jednostek organizacyjnych a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli.  

Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Budzów. Mają istotny wpływ  

na politykę gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swych posiedzeniach prowadzą 

szczegółowe dyskusje w ich sprawie. W praktyce, Rada Gminy Budzów, na podstawie prac 

poszczególnych komisji, podejmowała w 2019 r. strategiczne dla gminy decyzje. 

1.3.  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Budzów w 2019 r.  
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Na  dzień 31 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy zatrudnionych  było 19  pracowników  

tym: 

 Wójt Gminy 

 Skarbnik Gminy 

 Sekretarz Gminy 

 Kierownik USC 

 Informatyk  

 12 pracowników administracyjnych 

 Palacz co – robotnik gospodarczy 

 Sprzątaczka  

 

1.4. Gminne jednostki organizacyjne: 

a) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baczynie, 

b) Szkoła Podstawowa w Bieńkówce, 

c) Szkoła Podstawowa Nr 1 Budzów, 

d)  Szkoła Podstawowa Nr 2 Budzów, 

e)  Szkoła Podstawowa w Jachówce, 

f) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Palczy, 

g)  Szkoła Podstawowa w Zachełmnej, 

h) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie, 

i) Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy, 

j) Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce, 

k) Przedszkole Samorządowe w Bieńkówce, 

l)  Przedszkole Samorządowe w Budzowie. 

1.5. Sołectwa 

W skład Gminy Budzów wchodzi 6 sołectw: 

1) sołectwo Baczyn 

2) sołectwo Bieńkówka 

3) sołectwo Budzów 

4) sołectwo Jachówka 
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5) sołectwo Palcza 

6) sołectwo Zachełmna 

  
Rysunek 1. Podział gminy Budzów na sołectwa 

1.6. Ludność i dynamika zmian  

Liczba stałych i czasowych mieszkańców gminy Budzów, według stanu na dzień  

31 grudnia 2019 r., na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, 

kształtowała się następująco:  

Tabela 1 Mieszkańcy gminy Budzów w 2018 roku (dla porównania) 

Miejscowość 
Liczba osób zameldowanych na 

pobyt stały i czasowy 
Pobyt stały Pobyt czasowy 

Baczyn 945 930 15 

Bieńkówka 2288 2262 26 

Budzów 2920 2867 53 

Jachówka 1016 1003 13 

Palcza 1312 1309 3 

Zachełmna 572 566 6 

RAZEM 9053 8937 116 

                 Tabela 2 Mieszkańcy gminy Budzów w 2019 roku 

Miejscowość 
Liczba osób zameldowanych na 

pobyt stały i czasowy 
Pobyt stały Pobyt czasowy 

Baczyn 947 931 16 

Bieńkówka 2294 2268 26 
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Budzów 2905 2864 41 

Jachówka 1009 997 12 

Palcza 1308 1306 2 

Zachełmna 570 565 5 

RAZEM 9033 8931 102 

Tabela 3 Urodzenia w gminie Budzów w 2018 roku ( dla porównania) 

Rok Chłopcy Dziewczynki Razem 

2014 49 46 95 

2015 63 65 128 

2016 56 56 112 

2017 66 61 127 

2018 71 40 111 

Tabela 4 Urodzenia w gminie Budzów w 2019 roku   

Rok Chłopcy Dziewczynki Razem 

2014 49 46 95 

2015 63 65 128 

2016 56 56 112 

2017 66 61 127 

2018 71 40 111 

2019 61 54 115 

Tabela 5 Zgony w gminie Budzów w 2018 roku ( dla porównania) 

Rok Mężczyźni Kobiety Razem 

2014 35 47 82 

2015 47 35 82 

2016 39 36 75 

2017 44 30 74 

2018 49 36 85 

Tabela 6 Zgony w gminie Budzów w 2019 roku 

Rok Mężczyźni Kobiety Razem 

2014 35 47 82 

2015 47 35 82 



 

- Raport o stanie gminy Budzów za rok 2019 - 

Strona 12 z 140 
 

2016 39 36 75 

2017 44 30 74 

2018 49 36 85 

2019 55 43 98 

1.7.  Gospodarstwa rolne  

Ze względu na strukturę użytkowania gruntów (gospodarstwa bardzo rozdrobnione), 

przyszłość gminy nie wiąże się z rozwojem rolnictwa. Coraz większe znaczenie będzie miał 

rozwój funkcji usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych). 

W gminie Budzów funkcjonują 1852 gospodarstwa rolne, w tym: 

Tabela 7 Podział gospodarstw w stosunku do powierzchni w 2018 roku ( dla porównania) 

Lp. Powierzchnia gospodarstw Ilość gospodarstw 

1 poniżej 2 ha 1131 

2 2,01 – 5 ha 695 

3 powyżej 5 ha 20 

Tabela 8 Podział gospodarstw w stosunku do powierzchni w 2019 roku 

Lp. Powierzchnia gospodarstw Ilość gospodarstw 

1 poniżej 2 ha 1154 

2 2,01 – 5 ha 688 

3 powyżej 5 ha 19 

Tabela 9 Powierzchnia poszczególnych sołectw w 2018 roku  ( dla porównania) 

SOŁECTWO Powierzchnia w ha 

Baczyn 715 

Bieńkówka 2046 

Budzów 2035 

Jachówka 1190 

Palcza 854 

Zachełmna 519 

Tabela 10 Powierzchnia poszczególnych sołectwa w 2019 roku 

SOŁECTWO Powierzchnia w ha 

Baczyn 715 

Bieńkówka 2052 
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Budzów 2035 

Jachówka 1190 

Palcza 854 

Zachełmna 519 

1.8.  Podmioty gospodarcze 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, wg statystyk wygenerowanych z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG), w gminie Budzów zarejestrowanych było 

517 podmiotów gospodarczych posiadające główne miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej na terenie gminy Budzów. 

Ze względu na brak rejonizacji, wpisów do CEIDG można dokonać w każdym urzędzie  

na terenie kraju. Z dokonanych w Urzędzie Gminy Budzów w 2019 roku wpisów: 

 64 - dotyczyło rejestracji nowych przedsiębiorców, 

 201 - dotyczyło zmian we wpisach, 

 34 - dotyczyło zawieszenia działalności, 

 17 - dotyczyło wznowień działalności, 

 28 - dotyczyło wykreśleń działalności gospodarczej. 

Zgodnie z art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do CEIDG  

wprowadzono 4 informacje o zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych.   

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiadało  

28 przedsiębiorców. Na terenie gminy funkcjonowało: 

 24 - punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży sklepy, 

 4 - lokale gastronomiczne,  

 1 - przedsiębiorstwo, których działalność polega na organizacji przyjęć. 

W roku 2019 wydano 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych 

zezwoleń dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe  

i średnie zakłady rodzinne.  

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, przetwórstwo 

przemysłowe, obróbka drewna, handel i naprawy pojazdów samochodowych, gastronomia. 
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II.  INFORMACJE FINANSOWE  

2.1.  Wykonanie budżetu Gminy Budzów 

Budżet Gminy Budzów na rok 2019 został przyjęty Uchwałą nr III/32/2018 Rady Gminy 

Budzów w dniu 28 grudnia 2018 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku 

wprowadzone zostały dziewięcioma uchwałami Rady Gminy oraz trzydziestoma jeden 

zarządzeniami Wójta Gminy Budzów.  

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęło się ujemną różnicą 

dochodów i wydatków budżetowych, tj.: deficytem budżetowym w kwocie -9.870.490,77 zł.  

Tabela 11 Dochody i wydatki gminy Budzów na przestrzeni lat 

Wykonanie 

dochodów  

i wydatków 

Gminy Budzów 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Wykonanie 

dochodów wg.  

stanu na 31.XII.  

27.543.483,11 33.570.689,85 38.862.119,79 39.717.183,66 44.190.047,87 

Wykonanie 

wydatków wg.  

stanu na 31.XII. 

26.084.289,39 32.406.526,79 37.194.330,14 41.561.458,07 54.060.538,64 

Nadwyżka/ Deficyt  +1.459.193,72 +1.164.163,06 +1.667.789,65 -1.844.274,41 -9.870.490,77 

Za 2019 r. osiągnięto dochody Gminy w kwocie 44.190.047,87 zł, na które składają się: 

 dochody bieżące w kwocie 43.558.934,46 zł, 

 dochody majątkowe w kwocie 631.113,41 zł, 

Uchwałą Nr III/32/2018 Rady Gminy w Budzowie z dnia 28 grudnia 2018 roku został 

uchwalony budżet gminy na 2019 r., w którym określono: 

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 37.350.904,50 zł, w tym: 

a) dochody bieżące w kwocie 37.350.904,50 zł, 

b) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł. 

2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 49.352.433,35 zł, w tym: 
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a) wydatki bieżące w kwocie 33.663.936,35 zł, 

b) wydatki majątkowe w kwocie 15.688.497,00 zł. 

3. Planowany deficyt w kwocie 12.001.528,85 zł. 

4. Plan przychodów na kwotę 12.231.528,85 zł. 

5. Plan rozchodów na kwotę 230.000,00 zł. 

Do planu budżetu w trakcie 2019 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy 

w Budzowie oraz zarządzeniami Wójta Gminy Budzów, w następujący sposób: 

Wyszczególnienie 

Plan pierwotny 

wg uchwały 

budżetowej 

Zmiany 

wprowadzone 

przez Radę 

Gminy 

Zmiany 

wprowadzone 

przez Wójta 

Gminy 

Plan po zmianach 

na dzień 

31.12.2019 r. 

Dochody 37.350.904,50 2.448.029,27 4.360.578,73 44.159.512,50 

Wydatki 49.352.433,35 1.529.453,21 4.360.578,73 55.242.465,29 

w tym wydatki na 

realizację 

programów 

finansowanych z 

udziałem 

środków, o 

których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3 ufp 

13.530,00 0,00 45.677,13 59.207,13 

Nadwyżka/Deficyt -12.001.528,85 918.576,06 0,00 -11.082.952,79 

Przychody 12.231.528,85 -898.576,06 0,00 11.332.952,79 

Rozchody 230.000,00 20.000,00 0,00 250.000,00 

Ogólny przebieg wykonania budżetu Gminy Budzów za 2019 r.: 

 
Plan budżetu Gminy 

Budzów po zmianach 

na dzień 31.12.2019 r. 

Wykonanie budżetu 

Gminy Budzów po 

zmianach  

na dzień 31.12.2019 r. 

% 

realizacji 

DOCHODY 44.159.512,50 44.190.047,87 100,07% 

w tym: 

dochody bieżące 43.549.869,09 43.558.934,46 100,02% 

dochody majątkowe 609.643,41 631.113,41 103,52% 

WYDATKI 55.242.465,29 54.060.538,64 96,72% 

w tym: 

wydatki bieżące 39.614,629,11 38.506.486,73 97,20% 
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wydatki majątkowe 15.627.836,18 15.554.051,91 99,53% 

WYNIK 

(NADWYŻKA/DEFICYT) 
-11.082.952,79 -9.870.490,77 - 

PRZYCHODY 11.332.952,79 14.150.617,62 124,86% 

w tym: 

Kredyty, pożyczki, emisja 

papierów wartościowych 
8.850.000,00 8.850.000,00 100,00% 

nadwyżka z lat ubiegłych 2.258.917,79 5.076.582,62 224,74% 

spłata udzielonych 

pożyczek 
224.035,00 224.035,00 100,00% 

ROZCHODY 250.000,00 245.897,57 98,36% 

w tym: 

pożyczki (udzielone) 250.000,00 245.897,57 98,36% 

 

Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów za 2019 r.: 

przychody wykonano w wysokości 14.150.617,62 zł, które stanowią: 

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 8.850.000,00 zł,  

- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 5.076.582,62 zł, 

- spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 224.035,00 zł, z tego od: 

o Ludowego Klubu Sportowego „Strzelec” w Budzowie - kwota 43.495,00 zł, 

o Ochotnicza Straż Pożarna w Budzowie – kwota 30.000,00 zł, 

o Ochotnicza Straż Pożarna w Palczy – kwota 39.891,00 

o Ochotnicza Straż Pożarna w Jachówce – kwota 24.729,00 zł 

o Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkówce – kwota 70.921,00 zł 

o Orkiestra dęta „Sygnał” w Budzowie – kwota 14.999,00 zł 

rozchody wykonano w kwocie 245.897,57 zł. z tytułu udzielenia pożyczek dla: 

Ludowego Klubu Sportowego „Strzelec” z siedzibą w Budzowie w kwocie  

89.486,73 zł na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej polegającej na budowie boiska do piłki plażowej w 

Budzowie” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.  

Zwrot pożyczki planowany do 15 grudnia 2020 r. 
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Orkiestry dętej „Sygnał” w Budzowie w kwocie 20.869,84 zł. na realizację zadania pn. 

„Orkiestra Dęta SYGNAŁ w Budzowie ostoją lokalnych tradycji – zakup instrumentów 

muzycznych dla Orkiestry oraz remont pomieszczeń Orkiestry” współfinansowanego z 

udziałem środków EFRROR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020, Programu, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Tworzenie 

warunków do sportu, rekreacji oraz kultury poprzez inwestycje i zakup wyposażenia”. 

 Zwrotu pożyczki dokonano w kwocie 14.999,00 zł. Pozostałe 5.870,84 zł umorzono. 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkówce  w kwocie 14.861,00 zł na realizację 

zadania pn. „Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych 

dla Orkiestry Dętej z Bieńkówki oraz remont pomieszczeń” współfinansowanego z udziałem 

środków EFRROR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-

2020, Programu, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 

poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Tworzenie warunków do 

sportu, rekreacji oraz kultury poprzez inwestycje i zakup wyposażenia”. Pożyczka spłacona w 

2019 r. 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkówce w kwocie 26.060,00 zł na realizację 

zadania pn.” Konserwacja przydrożnej, kamiennej kapliczki Św. Floriana z 1876 w 

Bieńkówce” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Pożyczka spłacona w 2019 r. 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkówce w kwocie 30.000,00 zł na realizację 

zadania pn.” „ Konserwacja przydrożnej, kamiennej kapliczki z przedstawieniem PIETY z 

1820 r. w Bieńkówce „ współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w 

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Pożyczka spłacona w 

2019 r. 
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Ochotniczej Straży Pożarnej w Jachówce w kwocie 14.913,00 zł na realizację zadania 

pn.”Utworzenie turystycznego Szlaku Pamięci Znanych Ludzi Gminy Budzów” 

współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Pożyczka spłacona w 2019 r. 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jachówce w kwocie 9.816,00 zł. na realizację zadania 

pn.” Opracowanie i wydanie materiałów promujących walory turystyczne Gminy Budzów ” 

współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Pożyczka spłacona w 2019 r. 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Palczy w kwocie 9.996,00 zł realizację zadania pn.”  

Integrowanie oferty turystycznej Gminy Budzów poprzez wykonanie materiałów 

promocyjnych” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w 

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Pożyczka spłacona w 

2019 r. 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Palczy w kwocie 14.995,00 zł na realizację zadania 

pn.”Gminne spotkanie z tradycją” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW 

realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 

Pożyczka spłacona w 2019 r. 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Palczy w kwocie 15.000,00 zł. na realizację zadania 

pn.”Utworzenie szlaku turystycznego Podbabiogórskie Szachowiska w Budzowie i Palczy” 

współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Pożyczka spłacona w 2019 r. 
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Przebieg wykonania dotacji przekazanych z budżetu Gminy Budzów za 2019 r.: 

Dział Rozdział Nazwa 
Rodzaj dotacji z 

budżetu 

Dla jednostek sektora finansów publicznych 
Dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych 

Plan Wykonanie 
% 

realizacji 
Plan Wykonanie 

% 

realizacj

i 

600  Transport i łączność 553.789,00 550.800,57 99,46% - - - 

60013 
Drogi publiczne 

wojewódzkie 

dotacja celowa 

(inwestycyjna) 
18.000,00 18.000,00 100,00% - - - 

60014 Drogi publiczne powiatowe 
dotacja celowa 

(inwestycyjna) 
535.789,00 532.800,57 99,44% - - - 

754 
 

Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
 - - - 445.090,00 440.090,00 98,88% 

75412 Ochotnicze straże pożarne 

dotacja celowa - - - 15.000,00 10.000,00 66,67% 

dotacja celowa 

(inwestycyjna) 
- - - 430.090,00 430.090,00 

100,00

% 

851  Ochrona zdrowia 27.072,00 27.072,00 100,00% - - - 

85111 Szpitale ogólne 
dotacja celowa 

(inwestycyjna) 
17.914,00 17.914,00 100,00% - - - 

85154 
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
dotacja celowa 8.000,00 8.000,00 100,00% - - - 

85158 Izby wytrzeźwień dotacja celowa 1.158,00 1.158,00 100,00%    

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.081.088,00 1.081.088,00 100,00% - - - 

92116 Biblioteki dotacja podmiotowa 1.081.088,00 1.081.088,00 100,00% - - - 

  Kultura fizyczna - - - 124.300,00 124.252,49 99,96% 

926 
92605 

Zadania w zakresie kultury 

fizycznej 
dotacja celowa - - - 124.300,00 124.252,49 99,96% 

Razem 1.661.949,00 1.658.960,57 99,82% 569.390,00 564.342,49 99,11% 
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Informacje o zadłużeniu Gminy Budzów. 

Wójt Gminy informuje, iż planowany w budżecie 2019 r. kredyt długoterminowy  

w wysokości 8.850.000,00 zł został uruchomiony. 

Zatem Gmina Budzów na 31.12.2019 r. posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek w wysokości 8.850.000,00 zł. 

Informacje dotyczące samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność 

określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego  

W Gminie Budzów samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną  

w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadzą dochodów na 

wydzielonych rachunkach. 

Tabela 12 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku. 

L.p. Nazwa i cel 

Jednostka 

odpowiedzialna 

lub 

koordynująca 

Okres 

realizacji Łączne 

nakłady 

finansowe 

Wydatki 

poniesione 

w latach 

realizacji 

Stopień 

zaawansowania 

realizacji 

programów 

wieloletnich 

Od Do 

1 

Program zwiększenia 

wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii i poprawy 

jakości środowiska w 

obrębie Natura 2000, 

Powiat Suski - Solary, 

Fotowoltaika, Pompy 

ciepła” (dofinansowanie 

kosztów wykonania 

instalacji dla 

mieszkańców Gminy 

Budzów) - wydatki 

majątkowe 

Urząd Gminy 2019 2021 627 

790,00 

0,00 0,00% 

2 

Rozwój e-usług w 

Gminie Budzów - 

elektroniczna 

administracja 

Urząd Gminy 2019 2021 1 142 

768,40 

30 750,00 2,69% 

3 

Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Budzów 

Urząd Gminy 2019 2020 90 000,00 50 000,00 55,56% 

4 

Projektu miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego w 

miejscowości Baczyn 

Urząd Gminy 2019 2020 9 840,00 7 872,00 80,00% 
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5 

Dowożenie uczniów do 

szkół i opieka nad 

dziećmi w czasie 

dowozu (zapewnienie 

dowozu uczniów do 

szkół i opieka nad 

dziećmi w czasie 

dowozu 

Biuro Obsługi 

Szkół w 

Budzowie 

2019 2020 232 

900,00 

136 603,44 58,65% 

6 

Odbiór i 

zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

stałych zmieszanych 

oraz odpadów 

segregowanych z terenu 

gminy Budzów  

Urząd Gminy 2019 2020 1 200 

000,00 

0,00 0,00% 

7 

Zimowe utrzymanie 

dróg publicznych 

gminnych 

Urząd Gminy 2019 2021 150 

000,00 

0,00 0,00% 

8 

Remont drogi gminnej 

"Sołtystwo" Nr K 

440102 o dł. 1,55 km. 

W miejscowości 

Bieńkówka 

Urząd Gminy 2019 2020 443 

354,39 

0,00 0,00% 

9 

Remont drogi gminnej 

"Paskówka" Nr K 

440076 o dł. 1,86 km. 

W miejscowości Palcza 

Urząd Gminy 2019 2020 228 

998,88 

228 998,88 100,00% 

10 

Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Budzów – 

etap I 

Urząd Gminy 2019 2021 9 331 

732,00 

3 968 

802,07 

42,53% 

11 

Remont drogi 

powiatowej Nr 1689 K 

Budzów-Trzebunia-

Stróża o dł. 2166 mb w 

miejscowości Jachówka 

- etap II 

Urząd Gminy 2019 2020 139 

889,79 

0,00 0,00% 

 

2.2.  Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

2.2.1. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 r.  

Tabela 13 Zadania inwestycyjne w 2019 

Lp. Nazwa zadania 

Koszty 

poniesione w 

2019 r. 

Koszty całościowe 

(od początku 

inwestycji do dn. 

31.12.2019 r.) 

Stopień 

realizacji 

 

1. 

 

Przebudowa, nadbudowa 

budynku Szkoły Podstawowej 

w Bieńkówce 

2.276.824,23 3.834.280,58 
zakończone 

w 2019 r. 

2. 
Budowa Sali Gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej w 
0,00 54.700,00 

w trakcie 

realizacji 
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Zachełmnej 

3. 

Budowa zbiornika 

przeciwpożarowego w 

Baczynie 

0,00 14.000,00 
w trakcie 

realizacji 

5. 
Budowa oczyszczalni ścieków 

w Budzowie 
7.444.426,97 9.302.989,54 

w trakcie 

realizacji 

6. 

Projekt budowy i budowa 

kanalizacji sanitarnej w 

Budzowie 

3.995.362,04 4.361.784,22 
w trakcie 

realizacji 

7. 

Projekt budowy i budowa 

kanalizacji sanitarnej w 

Bieńkówce 

0,00 343.763,37 
w trakcie 

realizacji 

8. 

Projekt budowy i budowa 

kanalizacji sanitarnej w 

Jachówce 

0,00 149.450,00 
w trakcie 

realizacji 

11. 
Oświetlenie uliczne w 

Budzowie (Zimziele) 
71.682,80 71.682,80 zakończone 

12. 

Oświetlenie uliczne w 

Budzowie (Moćkówka, 

Krupkówka) 

80.740,78 80.740,78 zakończone 

13. 
Oświetlenie uliczne w Palczy 

(Natanówka) 
4.797,00 4.797,00 

w trakcie 

realizacji 

14. 
Oświetlenie uliczne w Palczy 

(Grudówka) 
4.428,00 4.428,00 

w trakcie 

realizacji 

15. 
Oświetlenie uliczne w Palczy 

(Filarówka) 
4.674,00 4.674,00 

w trakcie 

realizacji 

16. 
Oświetlenie uliczne w 

Jachówce (Adamkówka) 
5.166,00 5.166,00 

w trakcie 

realizacji 

 

2.2.2. Zadania remontowe zrealizowane w sołectwach 

Zadania remontowe na drogach gminnych wykonane w 2019 roku przedstawiają się 

następująco:  

Tabela 14 Zadania remontowe na drogach gminnych wykonane w 2019 roku 

Lp. Sołectwo Remont 

1. 

 

Baczyn 

 

uzupełnienie na drodze "Glinnik" kwota 1.599,00 zł. 

 

remont i wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej "Kwaśniówka" 

kwota 7.281,34  zł. 

 

remont odwodnienia " Korea" kwota 3.004,64 zł. 

 

remont odcinka drogi "Korea - etap I i II" kwota 56.946,95 zł. 
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2. 

 

Bieńkówka 

 

remont ( usługa koparką)  drogi „U Marca” kwota 1.650,50 zł. 

 

remont nawierzchni parkingu przy drodze "Klimówka" kwota      

56.062,17 zł. 

 

remont drogi "Stachoniówka" kwota 4.455,75 zł. 

 

remont  drogi „Lachówka" kwota 52.932,94 zł. 

 

remont nawierzchni drogi " Łakotówka" kwota 6,558,85 zł. 

 

remont nawierzchni drogi "Chajostówka" kwota 16.785,85 zł. 

 

umocnienie mostu na drodze "Ciorkówka" kwota 2.275,50 zł. 

 

remont drogi „ Dziadkowski Dział” kwota 80.565,00 zł. 

 

3. 

 

Budzów 

 

remont i wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej droga 

"Moćkówka"  kwota 129.899,23 zł. 

 

odwodnienie drogi "Zającówka" kwota 1.400,00 zł. 

 

remont drogi "Wojtankówka - Niedźwiedziówka Górna" kwota   

21.599,45 zł. 

 

remont drogi „Partykówka Górna” kwota 1.230,00 zł. 

 

 

remont drogi „Pykówka” kwota 6.560,48 zł. 

 

udrożnienie rowu na drodze "Mączkówka" kwota 3.452,98 zł. 

 

czyszczenie rowu na drodze "Partykówka Górna" kwota 1.107,00 zł. 

 

remont przepustu "Wartówka" kwota 1.992,60 zł. 

 

remont przepustu "Madziarówka" kwota 1.992,60 zł. 

 

remont drogi "Mączkówka" kwota 65.866,50 zł. 

 

remont drogi "Niedzwiedziówka Górna" kwota 63.743,35 zł. 

 

 

4. 

 

Jachówka 

 

remont mostku na drodze " Ogarówka i Zajacówka" kwota 850,00 zł. 
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remont krat na drodze "Suwajówka" kwota 550,00 zł. 

 

remont krat na drodze "Zającówka" kwota 1.100,00 zł. 

 

remont i wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej drogi 

"Goczałówka" kwota 61.591,03 zł. 

 

remont drogi "Kachnicówka Dolna" kwota 17.332,25 zł. 

 

remont drogi "Zającówka" kwota 26.211,94 zł. 

 

remont drogi "Worownikówka - Ogarówka" kwota 84.771,13 zł. 

 

zabezpieczenie drogi płytami "Głowaczówka i Ogarówka" kwota  

 1.230,00 zł. 

 

poprawa skarpy na drodze "Głowaczówka" kwota 369,00 zł. 

 

 

remont drogi "Głowaczówka" odnoga lewa kwota 29.202,44 zł. 

5. 

 

Palcza 
 

remont  i wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej drogi 

„Doboszówka” kwota 21.892,20  zł. 

 

 remont  i wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej drogi „Księża 

Rola” kwota  7.208,19 zł. 

 

 remont  i wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej drogi 

„Paskówka” kwota 17.467,41 zł. 

 

remont  i wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej drogi 

„Gibasówka” kwota 28.167,71 zł. 

 

remont drogi „Ciągówka” kwota 4.831,14 zł. 

 

poprawa przepustu na drodze "Paskówka" kwota 861,00 zł. 

 

remont drogi "Paskówka Góra" kwota 228.998,88 zł. (współfinansowana z 

Funduszu Dróg Samorządowych) 

 

6. 

 

Zachełmna 
 

remont drogi "Gwiżdżówka " kwota 20.343,08 zł. 

 

Remont drogi "Nagiełówka" kwota 38.882,76 zł. 
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2.2.3. Koszty oświetlenia ulicznego oraz koszty odśnieżania w 2019 r. 

1. Koszty oświetlenia ulicznego  

 Koszty całkowite  324.742,17 zł. 

 konserwacja oświetlenia ulicznego 87.529,01 zł. 

 dostawa energii  237.213,16 zł. 

Tabela 15 Koszty oświetlenia ulicznego  w 2019 roku 

Lp. Nazwa sołectwa 
Ilość opraw 

2019 
Wartość 

1 Baczyn 78 34.462,43 

2 Bieńkówka 130 57.437,39 

3 Budzów 233 102.945,48 

4 Jachówka 138 60.972,00 

5 Palcza 106 46.833,57 

6 Zachełmna 50 22.091,30 

 RAZEM 735 324.742,17 

 

2. Koszty odśnieżania  

Koszty całkowite  82.638,79 zł. 

Tabela 16 Koszty odśnieżania  w 2019 roku 

Lp. Nazwa sołectwa Wartość 

1 Baczyn 9.299,86 

2 Bieńkówka 20.979,00 

3 Budzów 20.500,00 

5 Jachówka 7.400,00 

6 Palcza 16.399,93 

7 Zachełmna 8.060,00 

8 RAZEM 82.638,79 

 

2.3.  Realizacja funduszu sołeckiego  

W gminie Budzów nie został wprawdzie utworzony budżet obywatelski,  

za to nieprzerwanie od 2016 r. w budżecie gminy wyodrębniane są środki w ramach funduszu 

sołeckiego (pierwsza decyzja o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
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podjęta została przez Radę Gminy Budzów w 2011 r. i dotyczyła funduszu sołeckiego na rok 

2012). Również w 2019 roku wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego. 

Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć 

na wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, musi 

dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki:  

 służyć poprawie życia mieszkańców,  

 należeć do zadań własnych gminy,  

 być zgodne ze strategią rozwoju gminy.  

Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów (w ramach 

środków określonych dla danego sołectwa). 

Sołtysi wszystkich miejscowości gminy Budzów, w terminie do 31 lipca 2018 r. 

poinformowani zostali przez Wójta Gminy Budzów o wysokości środków przypadających 

danemu sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. Z propozycjami podziału 

środków występowały uprawnione podmioty tj. sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa, a ostateczną decyzję podjęły zebrania wiejskie. Uchwalone przez 

zebrania wiejskie wnioski na 2019 r. przedłożyli sołtysi Wójtowi w ustawowym terminie  

tj. do 30 września 2018 r. W trakcie 2019 r. jedno sołectwo tj. zdecydowały się na zmianę 

zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć lub ich zakresu. Zmiany te nie doprowadziły  

do przekroczenia pierwotnie przyznanych sołectwom kwot i zostały przyjęte zgodnie  

z procedurą jak przy uchwalaniu wniosku (ponowne uchwalenie przez zebranie wiejskie). 

Tabela 17 Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 

Lp. Sołectwo 
Przedsięwzięcie w ramach 

funduszu sołeckiego 

Plan 

na 2019 r. 

Wykonanie zadań 

na 31.12.20189r. 

1. Budzów 

Budowa sieci 

elektroenergetycznej 

napowietrznej oświetleniowej w 

m. Budzów na osiedlu 

Krupkówka – Moćkówka  

42.632,10 42.632,10 

2. Bieńkówka 
Zakup wyposażenia Szkoły 

Podstawowej w Bieńkówce 
42.632,10 42.632,10 

3. Baczyn 

Remont nawierzchni parkingu 

przy Szkole Podstawowej w 

Baczynie 

42.632,10         42.632,10 
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4. Palcza 

Zakup wyposażenia do budynku 

rekreacyjno – turystycznego  w 

Palczy oraz zagospodarowanie   

terenu wokół budynku 

rekreacyjnego 

42.632,10 42.632,10 

5. Jachówka Remont dróg gminnych     42.632,10 42.632,10 

6. Zachełmna  Remont drogi Nagiełówka  32.443,03 32.443,03 

  

Zdjęcie nr 1 Zakupione wyposażenie klas lekcyjnych w nadbudowanej części szkoły podstawowej w Bieńkówce 

  

Zdjęcie nr 2 Zakupione wyposażenia do budynku rekreacyjno – turystycznego w Palczy oraz zagospodarowanie   

terenu wokół budynku rekreacyjnego 
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Zdjęcie nr 3 Wyremontowane drogi gminne w Jachówce – Kachnicówka Dolna, Goczałówka 

  

Zdjęcie nr 4 Wyremontowana droga gminna Nagiełówka w Zachełmnej 

Jak wynika z przedstawionej tabeli, wszystkie zadania zaplanowane do realizacji  

w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. zostały wykonane. 

Prawidłowe wykonanie wydatków umożliwia Wójtowi wystąpienie do Wojewody  

z wnioskiem o zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu 

sołeckiego. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, gmina 

Budzów powinna otrzymać zwrot wykonanych wydatków w wysokości 30%, jednak z 

powodu przekroczenia maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa w skali kraju, 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z art. 12 cyt. ustawy, zastosował w 

ostatnich latach mechanizm korygujący, obniżający procentową wysokość zwrotu.  

W dniu 14 maja 2019 r. Wójt Gminy Budzów wystąpił do Wojewody Małopolskiego 

z wnioskiem o zwrot części wydatków Gminy Budzów w ramach funduszu sołeckiego za rok 

2018. Wówczas, na wykonaną kwotę 217.564,71 zł, po zastosowaniu mechanizmu 

korygującego przez MSWiA, gminie przysługiwał zwrot w wysokości 28.567 % tj. 62.151,71 

zł i taka kwota zasiliła budżet gminy w sierpniu 2019 r.  
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Z kolei z tytułu wykonania funduszu sołeckiego za rok 2019 w wysokości 245.603,53 zł, 

gminie przysługiwać będzie zwrot w wysokości 19.653 % (mechanizm korygujący 

zastosowany przez MSWiA) tj. 48.268,46 zł. Ta kwota zasili budżet gminy Budzów w roku 

2019.  

Dobre funkcjonowanie funduszu sołeckiego wymaga wysiłku i aby jego realizacja 

przebiegała sprawnie, nie wystarczy sama zgoda Rady. Wójt, pracownicy Urzędu, sołtysi, 

rady sołeckie, radni angażują się i współpracują, aby potencjalne niepowodzenia, związane  

ze sprostaniem wymogom formalnym, nie zniechęciły żadnej ze stron do dalszych działań. 

Zasady działania funduszu sołeckiego i jego zalety przybliża się mieszkańcom gminy Budzów 

na spotkaniach, zebraniach wiejskich, na stronie internetowej.  

Dowiadują się, na co można przeznaczać środki z budżetu gminy, które zadania są jej 

zadaniami własnymi, dlaczego nie można sfinansować zadań, które nimi nie są, dlaczego nie 

wolno i nie warto zaniżać szacunku kosztów i czym to może skutkować.  

Ponieważ pieniądze z funduszu sołeckiego mogą pomóc w realizacji wielu pomysłów, 

takich jak np. budowa nowego lub odnowienie już istniejącego placu zabaw, zakup sprzętu 

specjalistycznego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, wyposażenie świetlic w sprzęt i 

materiały edukacyjne, remont gminnej drogi, wykonanie ogrodzenia terenu gminnego itp., nie 

planuje się z niego rezygnować. Katalog możliwości jest bardzo szeroki, tak jak zakres zadań 

realizowanych przez gminę. 
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III. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

3.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności  
 

(stan nadzień 31 grudnia 2019 r.) 

 
Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera: 

 Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, 

 Dane dotyczące: 

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych 

prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach                 

w spółkach, akcjach, 

- posiadania, 

 Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji. 

 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania, 

 Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 
DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI. 

 

Gmina Budzów posiada majątek trwały stanowiący jej własność (lub władanie dot. gruntów)       

w postaci środków trwałych o wartości, w tym: 

 

Lp Grupa ŚT Urząd Gminy 
BOS + 

placówki 

oświaty 
GOPS BiOAK 

SP 

ZOZ 

1 0 – grunty 15 967 489,08 211 884,42    

2 

1 – budynki i lokale oraz 

spółdzielcze prawo do lokalu 

użytkowego i spółdzielcze 

własnościowe prawo do 

lokalu mieszkalnego 

5 757 417,19 
 

18 463 324,92 
 

   

3 
2 – obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej 
33 856 345,15 1 325 108,24  64 308,58  

4 
3 – kotły i maszyny 

energetyczne 
10 000,00     

5 
4 – maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego 

zastosowania 
165 965,08 58 032,50 646,60 13 500,00  
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6 
5 – maszyny, urządzenia i 

aparaty specjalistyczne 
47 741,60     

7 6 – urządzenia techniczne 543 258,23 8 773,95    

8 7 – środki transportu 696 075,07     

9 
8 – narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i wyposażenia 
103 525,05 87 280,21 5 547,30 8 540,00  

RAZEM 57 147 816,45 20 154 404,24 6 193,90 86 348,58 0,00 

 

Stan na 31.12.2019 r. wynosi: 77 394 763,17 zł.  

 
DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH,  

W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI: 

- o ograniczonych prawach rzeczowych - nie dotyczy, 

- wierzytelnościach - nie dotyczy, 

- udziałach w spółkach - nie dotyczy, 

- akcjach - nie dotyczy 

- posiadania - nie dotyczy 

- użytkowaniu wieczystym - nie dotyczy.  

 

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA 

POPRZEDNIEJ INFORMACJI 

 

 Stan mienia komunalnego uległ zmianie w Urzędzie Gminy w wyniku:  

1. Zwiększenie środków trwałych w grupie 0- grunty: 

Lp  Kwota 

1 Grunty Bieńkówka 11 621 391,00 

2 Grunty Zachełmna 73 241,40 

3 Zakup Działek pod oświetlenie uliczne 4 060,00 

RAZEM 11 698 692,40 

2. Zmniejszenie środków trwałych w grupie 0 – grunty: 

Lp  Kwota 

1 Grunty Zachełmna 5 604,00 

RAZEM 5 604,00 

3. Zwiększenie środków trwałych w grupie 1- budynki i lokale 

Lp  Kwota 

1 Nadbudowa i przebudowa Budynku SP w Bieńkówce  

3 871 094,90 

2 Budowa budynku rekreacyjno – turystycznego w Palczy 1 092 403,96 

3 Modernizacja kotłowni olejowej OSP Jachówka 64 160,00 

RAZEM 5 027 658,86 
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4. Zwiększenie środków trwałych w grupie 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej- 

oświetlenie 

 

5. Zwiększenie środków trwałych w grupie 6-  urządzenia techniczne 

 

Lp  Kwota 

1 Syrena elektroniczna OSP Palcza 20910,00 

RAZEM 20910,00 

6. Zwiększenie środków trwałych w grupie 7-  środki transportu 

Lp  Kwota 

1 Samochód pożarniczy  RENAUT M 210  OSP 

Jachówka 

160 000,00 

RAZEM 160 000,00 

7. Zmniejszenie środków trwałych w grupie 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 

zastosowania 

Lp LIKWIDACJA Kwota 
1 Zestaw komputerowy do dowodów osobistych  81 360,74 

RAZEM 81 360,74 

8. Zmniejszenie środków trwałych w grupie 7 – środki transportu 

Lp. LIKWIDACJA Kwota 
1 Samochód  strażacki Star 244 - Baczyn     58 500,00 
2 Samochód  strażacki Star 244 - Jachówka   85 800,00 

RAZEM 144 300,00 

9. Zmniejszenie środków trwałych w grupie 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenia 

Lp. LIKWIDACJA Kwota 
1 Pulsoksymetr w Ośrodku w Bieńkówce 5 040,17 
2 Aparat USG w Ośrodku w Bieńkówce 31 368,00 

RAZEM 36 408,17 

10. Zmniejszenie środków trwałych w grupie 1 - budynki i lokale 

Lp PRZEKAZANIE Z INWESTYCYJI Kwota 

1 Nadbudowa i przebudowa Budynku SP w Bieńkówce 3 871 094,90 

RAZEM 3 871 094,90 

11. Przyjęcie środków trwałych z trwałego zarządu na własność w grupie 0 – grunty. 

Lp  Kwota 

1 Grunty SP 1 Budzów 3 925,00 

RAZEM 3 925,00 

12. Przekazanie środków trwałych w trwały zarząd w grupie 0 – grunty.  

Lp  Kwota 

1 Grunty PS Budzów 4 416,00 

Lp  Kwota 

1 Oświetlenie Budzów os. Zimziele 72 785,83 

2 Oświetlenie Budzów os. Krupkówka, Mockówka 79 637,75 

RAZEM 152 423,58 
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2 Grunty ZSP Palcza 8 610,00 

3 Grunty SP Zachełmna 4 800,00 

RAZEM 17 826,00 

 

Stan mienia w Biurze Obsługi Szkół w Budzowie i placówkach oświatowych Gminy     

Budzów zmiany od dnia złożenia ostatniej informacji: 

 

1. Zwiększenie środków trwałych w grupie 0 – grunty 

Lp  Kwota 

1 Grunty PS Budzów 4 416,00 

2 Grunty ZSP Palcza 8 610,00 

3 Grunty SP Zachełmna 4 800,00 

RAZEM 17 826,00 

 

2. Zmniejszenie środków trwałych w grupie 0 – grunty 

Lp  Kwota 

1 Grunty SP 1 Budzów 3 925,00 

RAZEM 3 925,00 

 

3. Zwiększenie środków trwałych w grupie 1- budynki i lokale 

Lp  Kwota 

1 Nadbudowa i przebudowa Budynku SP w Bieńkówce 3 871 094,90 

RAZEM 3 871 094,90 

 
Stan mienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie zmiany od dnia    

złożenia ostatniej informacji 

 

1. Zmniejszenie środków trwałych w grupie 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 

zastosowania 

Lp LIKWIDACJA Kwota 
1 Monitor komputerowy LCD 536,80 

RAZEM 536,80 

                                                                                 

Stan mienia w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów w Palczy zmiany 

od dnia złożenia ostatniej informacji 

 

Stan mienia komunalnego w 2019 r. nie uległ zmianie.                                                                                                    
 

Stan mienia w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bieńkówce zmiany od 

dnia złożenia ostatniej informacji 

 

Stan mienia komunalnego w 2019 r. nie uległ zmianie 
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DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA 

WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH 

 

Dochody z mienia komunalnego w roku 2019 r. wynosiły:   

 

- z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego  185 523,91 zł. 

- z odsetek od czynszów z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży 27,25 zł. 

- z tytułu opłaty za wynajem sali w budynkach komunalnych 14 912,44 zł. 

- z dzierżawy obwodów łowieckich 1 675,64 zł. 

- z tytułu usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 227,26 zł. 

- sprzedaż środków trwałych (samochody strażackie OSP Baczyn,  

OSP Jachówka) 27 320,00 zł. 

- z odsetek od środków na rachunkach bankowych (lokaty) 

 

4 576,43 zł. 

 

 

 
MIENIE KOMUNALNE GMINY BUDZÓW W PODZIALE NA MIEJSCOWOŚCI: 

 
BUDZÓW 

 

 grupa 0 - grunty 1 984 523,90 zł. 
 

W sołectwie Budzów powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy wynosi  

622 692 m² o wartości 1 984 523,90 zł, w tym: 

- grunty oddane w trwały zarząd o pow. 14 828 m² i wartości 84 060,00 zł. 

 

 grupa 1 - budynki i lokale 
 
Lp. Obiekt Wartość 

1 Urząd Gminy 190 185,63 
2 Część budynku admin. 89 000,00 
3 Budynek komunalny Budzów 460 1 278 224,63 
4 Budynek szatni na boisku   33 455,80 
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 ( byłe Gimnazjum) 1 511 549,61 
6 Sala gimnastyczna 550 427,09 
7 Szkoła  Podstawowa nr 1 4 769 899,50 
8 Przedszkole               662 328,83   
9 Szkoła Podstawowa  nr 2 248 031,11 

10 Kiosk szkolny 1 866,03 
11 Sala gimnastyczna SP 2 1 149 624,22 

12 Budynek na boisku sportowym 512 783,46 

13 Budynek k/oczyszczalni 256 610,36 

RAZEM                                                                                                                              11 253 986,27 
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 grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej   
 

Lp. Obiekt Wartość 
1 Drogi  5 604 512,46 
2 Mosty 2 835 049,58 
3 Wodociąg    198 888,56 
4 Boisko sportowe     467 684,34 
5 Oświetlenie uliczne 790 933,58 
6 Parking Budzów Centrum  154 345,96 
7 Plac obok Remizy OSP 24 369,41 
8 Boisko szkolne przy SP Nr 1 (byłe Gimnazjum) 343 393,17 

9 Chodniki Budzów 2 419 913,92 

10 Parking przy boisku sport. 171 039,64 

11 Plac zabaw -  BOS 22 748,30 

12 Przystanki autobusowe 60 716,90 

13 Zadaszenie sceny 49 200,00 

14 Plac zabaw przy Sz. P. Budzów Nr 2 131 177,75 

15 Siedziska sportowe boiska w Budzowie 3 930,18 

16 Plenerowe otwarte strefy aktywności 61 201,60 

RAZEM 13 339 105,33 

 

 grupa 4 -maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 

                              

Lp. Maszyny, urządzenia Wartość 
1 Motopompa pływająca 4 600,00 
2 Zestawy komputerowe w Urzędzie Gminy + serwer 56 883,63 
3 Zestawy komputerowe w  Sz. Pdst. nr 2 17 154,59 
4 Zestawy komputerowe w BOS 15 152,03 
5 Pompa do motopompy 4 674,00 
6 Zestawy komputerowe GOPS 646,60 
7 Zestawy komputerowe BiOAK 13 500,00 
8 Pompa Grundfos 5 950,00 
9 Urządzenie zabezpieczające siec Fortigate 60 E 5 307,45 

RAZEM 123 868,30 

                                                                   

 grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 
 

Lp. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Wartość 
1 Walec wibracyjny  22 570,00 
2 Traktorek ogrodowy 8 390,54 
RAZEM 30 960,54 
 

 grupa 6 – urządzenia techniczne 
 
Lp. Urządzenia techniczne Wartość 

1 Oczyszczalnia ścieków  405 124,59 
2 Kasa fiskalna 1 939,80 
3 Platforma schodowa Budynek Kom. 460 50 954,97 
4 Projektor Benq 4 500,00 
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5 Kontener na śmieci 5 658,00 

6 System wizyjny w SP Nr 1 ( byłe Gimnazjum) 8 773,95 
RAZEM 476 951,31 
 

 grupa 7 – środki transportu 
 
Lp. Środki transportu Wartość 

1 Samochód służbowy 39 990,00 
2 Samochód strażacki Star 244 L Budzów  19 758,00 
3 Samochód Volkswagen Transporter OSP Budzów 39 865,71 
4 Samochód służbowy 52 200,00 

RAZEM 151 813,71 

 

 grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia   
 
Lp. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia Wartość 

1 Kserokopiarki 17 145,00 
2 Niwelator  1 654,00 
3 Kserokopiarka BOS 7 780,01 
4 Kserokopiarka SP Nr1 ( byłe Gimnazjum) 5 000,00 
5 Rolety zewnętrzne do sali gimnastycznej 23 800,00 
6 Zestaw mebli kuchennych SZ.P. Budzów 2 3 620,00 
7 Kserokopiarka GOPS 5 547,30 
8 Elementy placu zabaw BOS 5 768,70 
9 Ekspresy ( 2 szt.) 10 400,00 

RAZEM 80 715,01 
 

RAZEM GRUPY 0-8:  27 441 924,37 zł . 
 

 
BACZYN 

 

 grupa 0 - grunty 458 678,00 zł 
 

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność gminy wynosi 199 929 m
2 

o wartości  

458 678,00 zł., w tym: 

-grunty oddane w trwały zarząd o pow. 5 958 m² i wartości 32 179,00 zł. 

 

 grupa 1- budynki i lokale 
 

Lp. Budynek Wartość 
1 Szkoła 664 376,43 
2 Modułowe zaplecze boiska            187 124,00 

RAZEM                                                   851 500,43 

 

 grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej    
 

Lp Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Wartość 

1 Drogi 1 889 762,16 
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2 Mosty 562 944,12 

3 Boisko szkolne ”ORLIK”     1 128 851,17 

4 Przystanki 15 546,00 

5 Oświetlenie uliczne 136 341,38 

6 Studnia głębinowa 27 800,00 

7 Plenerowe otwarte strefy aktywności 61201,60 

RAZEM                                                         3 822 446,43   

 

 grupa 4 -maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 
                              

Lp. Maszyny, urządzenia Wartość 
1 Motopompa pływająca 3 850,00 
2 Motopompa 11 300,00 
3 Piec c.o.(szkoła) 7 099,99 

RAZEM 22 249,99 
 

 grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia   
 
Lp. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia Wartość 

1 Zmywarka 4 921,50 
RAZEM 4 921,50 
 

RAZEM GRUPY 0-8 : 5 159 796,35 ZŁ 

 

 

PALCZA 

  

 grupa 0 - grunty 603 953,00 zł. 

                                        

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność gminy wynosi 244 705 m
2 

o wartości  

603 953,00 zł, w tym: 

-grunty oddane w trwały zarząd o pow. 5 308 m² i wartości 31 415,00 zł 

 

 grupa 1 – budynki i lokale 
 

Lp Budynki Wartość 
1 Szkoła 814 944,76 
2 Sala gimnastyczna 1 158 118,00 

3 Kotłownia olejowa 60 151,14 

4 Budynek rekreacyjno - turystyczny 1 092 403,96 

RAZEM                                                                                                       3 125 617,86 
 

 grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej     
 

Lp Obiekt Wartość 
1 Boisko szkolne 188 688,81 
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2 Drogi 2 105 112,61 
3 Oświetlenie uliczne    213 374,27 

4 Przystanki    18 473,11 

5 Plac zabaw 109 377,58 

6 Chodnik centrum wsi 285 379,77 

7 Mosty 13 000,00 

8 Boisko sportowe ,, ORLIK” 1 442 856,86 

9 Scena przenośna 37 869,73 

10 Studnia głębinowa 28 600,00 

RAZEM                                                                              4 442 732,74 

 

 grupa 4 -maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 

                        

Lp. Maszyny, urządzenia Wartość 
1 Medomat (do chlorowania) 4 180,40 

RAZEM 4 180,40 

 

 grupa 6 - urządzenia techniczne 

                        

Lp. Urządzenia techniczne Wartość 
1 Platforma schodowa TYP LOGIC 30 922,20 
2 Syrena elektroniczna OSP Palcza 20 910,00 

RAZEM 51 832,20 
 

 grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia   
 
Lp. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Wartość 

1 Kserokopiarka 3 700,00 
2 Kserokopiarki Bib. 8 540,00 
3 Zmywarka 4 450,00 

RAZEM  16 690,00 
 

RAZEM GRUPY 0-8:  8 245 006,20 zł. 

 

 ZACHEŁMNA  

 

 grupa 0 - grunty 367 769,40 zł. 

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność gminy wynosi 131 217 m
2 

o wartości  

367 769,40 zł, w tym: 

- grunty przekazane w trwały zarząd o pow. 3 283 m² i wartości 11 464,00 zł. 

 

 grupa 1 - budynki    
 
Lp. Budynki Wartość 

1 Szkoła 296 164,91 
RAZEM                                              296164,91 
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 grupa 2 – obiekty inżynierii  lądowej i wodnej     

 

Lp Obiekt Wartość 
1 Drogi 671 951,01 
2 Mosty  445 264,16 
3 Boisko szkolne   45 201,87 
4 Oświetlenie uliczne  54 666,25 

5 Studnia głębinowa  43 150,48 

6 Plac zabaw                                  107 051,55 

7 Boiska 181 930,03 

8 Chodnik powiatowy 881 943,10 

9 Przystanki 6 000,00 

10 Szałasy malowane 5 287,77 

11 Plenerowe otwarte strefy aktywności 61 201,60 

RAZEM                                                                     2 503 647,82 

 

 grupa 4 -maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 

                           

Lp. Maszyny, urządzenia Wartość 
1 Motopompa pływająca 3 950,00 
2 Motopompa 24 610,00 

RAZEM 28 560,00 

 

 grupa 6 – urządzenia techniczne    
 

Lp. Urządzenia techniczne Wartość  
1 Zbiornik ppoż. 14 265,67 

RAZEM 14 265,67 
 

 grupa 7 – środki transportu 
 
Lp. Środki transportu Wartość 

1 Samochód strażacki  Star 266 71 562,53 
2 Samochód strażacki Transit 99 900,00 

RAZEM 171 462,53 
 

 grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia   
 

Lp. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia Wartość 
1 Zmywarka 4 550,00 
2 Zestaw mebli kuchennych 3 630,00 

RAZEM 8 180,00 

 
 
RAZEM GRUPY 0-8 : 3 390 050,33 zł. 
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JACHÓWKA 

 
 

 grupa 0 - grunty 682 571,01 zł 

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność gminy wynosi 324 628 m
2
 o wartości  

682 571,01 zł., w tym: 

-grunty przekazane w trwały zarząd o pow. 2 393 m² i wartości 8 567,42 zł. 

 

 grupa 1 - budynki      
 

Lp. Budynki Wartość  
1 Szkoła 387 288 ,22 
2 Szkoła 83 506,62 
3 Sala gimnastyczna 238 671.00 
4 Szatnia na boisku     7 320,00 
5 GOK 108 688,55 
6 Kotłownia olejowa  64 160,00 

RAZEM                                       889 634,39                     

 

 grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej    
 
Lp. Obiekt Wartość 

1 Drogi 2 165 847,46 
2 Mosty 1 015 528,50 
3 Boisko sportowe 110 888,03 
4 Parking    69 705,90 
5 Boisko szkolne przy szkole   30 183,58 

6 Oświetlenie uliczne 157 677,89 

7 Scena widowiskowa   44 247,38 

8 Plac zabaw dla dzieci i dorosłych 267 441,08 

9 Chodnik 827 331,03 

10 Przystanki 22 913,98 

11 Szałasy malowane 10 575,54 

12 Siedziska sportowe boiska 20 632,92 

13 Plac zabaw - doposażenie 8 142,54 

RAZEM                                                                                                                              4 751 115,83 

 

 grupa 4 –maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 

                             

Lp. Maszyny, urządzenia Wartość 
1 Motopompa pływająca 3 400,00 
2 Motopompa 23 000,00 
3 Medomat (do chlorowania) 4 166,12 

RAZEM 30 566,12 
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 grupa 5 –maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 
 

Lp. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Wartość 
1 Traktorek ogrodowy 8 390,53 

RAZEM                              8 390,53 

                                                                                      

 grupa 6 – urządzenia techniczne    
 
Lp. Urządzenia techniczne Wartość 

1 Agregat prądotwórczy 3 513,00 
RAZEM 3 513,00 
 

 grupa 7 – środki transportu 
 
Lp. Środki transportu Wartość 

1 Samochód strażacki NISSAN PICKUP 49 965,50 
2 Samochód strażacki  RENAUT M 210 160 000,00 

RAZEM 209 965,50 
 

 grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia   
 
Lp. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia Wartość 

1 Kserokopiarka 3 510,01 
2 Zmywarka 4 550,00 

RAZEM 8 060,01 
 

RAZEM GRUPY 0-8 : 6 583 816,39 zł. 

 

BIEŃKÓWKA 
 

 grupa 0 - grunty 12 081 878,19 zł. 
 

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy wynosi 549 760,50 m² o wartości  

12 081 878,19 zł, w tym: 

-grunty przekazane w trwały zarząd o pow. 10 222 m² i wartości 44 199,00 zł. 

 

 grupa 1- budynki   
 
Lp. Budynki Wartość 

1 Budynek komunalny 410 491 665,18 
2 Garaż Bieńkówka 2 000,00 
3 Dom Wiejski 1 416 753,58 
4 Szatnia na boisku sportow.   29 042,04 
5 Przedszkole  193 947,36 
6 Sala gimnastyczna 1 086 127,03 
7 Szkoła  696 959,32 
8 Dom nauczyciela     16 248,84 
9 Nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły 

Podstawowej w Bieńkówce 

3 871 094,90 

RAZEM                                                             7 803 838,25 
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 grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej   
 

Lp. Obiekt Wartość 

1 Drogi 2 094 278,97 

2 Mosty 1 245 824,72 

3 Boisko sportowe   97 262,64 

4 Oświetlenie uliczne 236 115,94 

5 Przystanki   101 870,38 

6 Scena widowiskowa 101 734,18 
7 Plac zabaw Szk.       174 875,52 

8 Chodniki 2 107 335,94 

9 Plac zabaw PS 16 800,00 

10 Studnia głębinowa 34 521,30 
11 Szałasy malowane 10 575,54 

12 Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu  104 317,09 

13 Plenerowe otwarte strefy aktywności 61 201,60 

RAZEM                                                                                                                                                                                                                                     6 386 713,82 

 

 grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne 
 
Lp. Kotły i maszyny energetyczne Wartość 

1 Kocioł węglowy Optima Komfort Bieńkówka 410 10 000.00 
RAZEM 10 000,00 

 

 grupa 4 -maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 

                            

Lp. Maszyny, urządzenia Wartość 
1 Motopompa pływająca 4 600,00 
2 Motopompa  9 240,00 
3 Medomat (do chlorowania) 4 180,40 
4 Piec CO 6 098,97 
5 Myjka ciśnieniowa 4 600,00 

RAZEM 28 719,37 
 

 grupa  5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 
 
Lp. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Wartość 

1 Traktorek ogrodowy 8 390,53 
RAZEM                            8 390,53 

 

 grupa  6 – urządzenia techniczne    

 

Lp Urządzenia techniczne Wartość 
1 Agregat prądotwórczy 5 470,00 

RAZEM 5 470,00 
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 grupa  7 – środki transportu 
 

Lp. Środki transportu Wartość 
1 Samochód strażacki  Transit 73 333,33 
2 Samochód strażacki Star 244 89 500,00 

RAZEM 162 833,33 
 

 grupa  8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia   
 

Lp. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia Wartość 
1 Sprzęt medyczny 74 326,05 
2 Zmywarka 6 500,00 
3 Zmywarka 5 499,99 

RAZEM 86 326,04 
 

RAZEM GRUPY 0-8 : 26 574 169,53 zł. 
 

 

W Gminie Budzów funkcjonują następujące jednostki organizacyjne, które realizują zadania 

Gminy:   

 Urząd Gminy w Budzowie 

 Biuro Obsługi Szkół w Budzowie  

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baczynie 

 Szkoła Podstawowa w Bieńkówce 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Budzowie 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Budzowie 

 Szkoła Podstawowa w Jachówce 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Palczy 

 Szkoła Podstawowa w Zachełmnej 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie 

 Przedszkole Samorządowe w Bieńkówce 

 Przedszkole Samorządowe w Budzowie 

 Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedziba w Palczy 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bieńkówce 

 

Stan mienia w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bieńkówce w 2018 r. nie 

uległ zmianie. 
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IV.  INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, 

PROGRAMÓW I STRATEGII  

4.1.  Strategia Rozwoju Gminy Budzów na lata 2008-2020  

Strategia rozwoju gminy jest najważniejszym dokumentem programowym w gminie. Ma 

charakter nadrzędny względem dokumentów o znaczeniu planistycznym. Wyznacza istotne 

ramy, myśląc o trwałym rozwoju.  

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Budzów na lata 2008-2020 rozpoczęła się z chwilą 

podjęcia przez Radę Gminy Budzów uchwały  Nr XI/109/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. 

Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Budzów. W ten sposób utworzono 

prawne ramy wdrażania strategii.  

Ze względu na fakt, iż gmina funkcjonuje w zmiennym otoczeniu, założono prowadzenie 

bieżących działań monitorujących w celu przeglądu uwarunkowań, ograniczeń i identyfikacji 

potencjalnego ryzyka. Strategia nie jest dokumentem zamkniętym, zakłada się możliwość jej 

aktualizacji, czyli wprowadzania zmian, uzupełnień i pomysłów uzasadnionych potrzebami 

społeczności lokalnej, a wynikających z pojawiania się wcześniej niezidentyfikowanych 

szans.  

Właścicielem strategii jest zatem cała społeczność tworząca Gminę, która za sprawą 

uchwalonej strategii zobowiązuje poszczególne instytucje, organy lub osoby do realizacji 

konkretnych zadań i celów.  

Strategia nie wskazuje w swych zapisach jedynie zadań wytypowanych do realizacji przez 

Urząd Gminy Budzów, zidentyfikowane zostały również zadania, które pozostają w sferze 

aktywności mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji działających na terenie gminy.  

Działania związane z zarządzaniem, monitorowaniem, ewaluacją i ewentualną 

aktualizacją dokumentu zostały powierzone pracownikowi na stanowisku ds. planowania 

strategicznego i kontroli wewnętrznej. Misja Gminy to nadrzędny kierunek jej rozwoju. Jest 

to przesłanie, wokół którego skupiają się działania społeczności lokalnej Gminy. Na 

warsztatach w lutym 2008 roku wypracowana została misja Gminy: 

 

 

 



 

- Raport o stanie gminy Budzów za rok 2019 - 

Strona 45 z 140 
 

Misja Gminy Budzów 

 
Misją Gminy Budzów jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju rolnictwa, 

turystyki, agroturystyki i małej przedsiębiorczości, jako firm rodzinnych w oparciu  

o istniejący potencjał społeczny jej mieszkańców, z poskanowaniem walorów przyrodniczych  

i dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystaniem szans związanych z pozyskiwaniem środków 

pozabudżetowych. 

W 2020 r. Gmina przystąpi do opracowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy, która 

obowiązywać będzie od 2021 r. 

 

4.2.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Budów  

Pierwsze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Budzów uchwalone zostało w 1998 r. Zmiany do dokumentu wprowadzone były w latach 

2005, 2007, 2011. 

Aktualna na rok 2018 wersja dokumentu przyjęta uchwała nr XXXVIII/340/2014 z dnia 

28 sierpnia 2014 r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzegło gminy Budzów.  

Ostatnia ocena aktualności Studium miała miejsce 2018 r. 

W studium wskazane były działania mające wpływ na rozwój gminy Budzów, do których 

należy zaliczyć: 

 wyznaczanie nowych obszarów rozwojowych dla funkcji zabudowy mieszkaniowej,  

 wyznaczanie nowych obszarów dla rozwoju funkcji produkcyjnych, baz, składów  

i magazynów, które stwarzają możliwość lokalizacji nowych firm i zakładów, 

tworzących miejsca pracy i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego gminy, 

 wyznaczanie nowych obszarów dla rozwoju funkcji wypoczynkowej, sportu  

i rekreacji. 

W 2019 r. podjęto  Uchwałę  nr V/54/2019 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 marca 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów. Zebrano i zarejestrowano 335 wnioski do 
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sporządzenia studium. Obecnie trwają prace przy opracowaniu studium. Planowane 

zakończenie prac pod koniec  2020 roku. 

4.3.  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

W 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęta była cała 

powierzchnia gminy Budzów.  

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  

1) sołectwo Budzów – plan zatwierdzony uchwałą nr XXII/113/2015 Rady Gminy 

Budzów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Budzów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 8549), 

2) sołectwo Bieńkówka – plan zatwierdzony uchwałą nr XXV/196/2005 Rady Gminy 

Budzów z dnia 28 grudnia 2005 r. sprawie miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego wsi Bieńkówka. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 10, poz. 612), 

3) sołectwo Baczyn – plan zatwierdzony uchwałą nr XXV/195/2005 Rady Gminy 

Budzów z dnia 28 grudnia 2005 r w sprawie miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego wsi Baczyn (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 98, poz. 605), 

4) sołectwo Jachówka – plan zatwierdzony uchwałą nr XXV/197/2005 Rady Gminy 

Budzów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego gminy wsi Jachówka (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 99, poz. 609),  

5) sołectwo Palcza – plan zatwierdzony uchwałą nr XXV/198/2005 Rady Gminy 

Budzów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego gminy wsi Palcza (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 102, poz. 620), 

6) sołectwo Zachełmna – plan zatwierdzony uchwałą nr XXV/199/2005 Rady Gminy 

Budzów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego gminy wsi Zachełmna (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr, poz. 101, 

poz. 618).  

Ostatnia ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miała 

miejsce w 2018 r. 

W ramach realizowanych zadań urbanistycznych w 2019 roku: 

 opiniowano 2 projekty robót geologicznych, 

 wydano 16 postanowień opiniujących projekty podziałów nieruchomości, 

 wydano 18 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości, 
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 wydano 338 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 wydano 2 zaświadczenia o zgodności zmiany planu użytkowania z planem 

zagospodarowania przestrzennego, 

 rozpatrzono 77 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa, które rosną na nieruchomościach 

stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, 

 wydano    3 decyzje  zezwalające na usunięcie drzew, 

 wydano 7 decyzji w sprawie opłaty planistycznej, 

 wydano 4 postanowienia prostujące Akty Własności Ziemi, 

4.4.  Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Budzów na lata 2019-2023   

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Budzów na lata 

2019-2023 został przyjęty uchwałą nr VIII/75/2019 Rady Gminy Budzów z dnia czerwca 

2019 r. Dokument opracowano w celu tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej gminy Budzów, zapewnienia lokali socjalnych i 

zamiennych, a także zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich 

dochodach.  

Gmina posiada 18 lokali mieszkalnych w miejscowościach:  

1) Budzów - budynek Ośrodka Zdrowia w Budzowie 5 – lokali mieszkalnych: 

- 1 lokal o pow. użytkowej 59,70 m², składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, 

łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną 

 z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie,  

- 2 lokal o pow. użytkowej 64,80 m
2
, składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, 

łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną  

z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie;, 

- 3 lokal o pow. użytkowej 66,90 m
2
,
 
składający się z 3 pokoi przedpokoju, kuchni, 

łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną  

z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie, 

- 4 lokal o pow. użytkowej 44,20 m
2
,
 
składający się z 2 pokoi przedpokoju, kuchni, 

łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną  

z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie, 
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- 5 lokal z przeznaczeniem na mieszkanie chronione o pow. 47,82 m
2, 

składający się 

z 2 pokoi przedpokoju, kuchni, łazienki i toalety, wyposażony w instalację 

elektryczną, wodną i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, 

centralne ogrzewanie, 

2) Budzów – budynek Urzędu Gminy – 1 lokal: 

- 1 lokal o pow. użytkowej 46.11 m², składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, 

łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną  

z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie, 

1) Baczyn - Dom Nauczyciela - 4 lokale: 

- 1 lokal o pow. użytkowej 23,00 m², składający się z 1 pokoju, przedpokoju, 

kuchni, łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną  

i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie, 

- 2 lokal o pow. użytkowej 43,00 m², składający się z 2 pokoju, przedpokoju, 

kuchni, łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną  

i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie, 

- 1 lokal o pow. użytkowej 42,00 m², składający się z 1 pokoju, przedpokoju, 

kuchni, łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną  

i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie, 

- 1 lokal o pow. użytkowej 32,00 m², składający się z 1 pokoju, przedpokoju, 

kuchni, łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną  

i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie 

2) Palcza - Dom Nauczyciela - 2 lokale:  

- 1 lokal o pow. użytkowej 55,00 m², składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, 

łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną  

z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie, 

- 2 lokal o pow. użytkowej 55,00 m², składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, 

łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną  

z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie,  

3) Bieńkówka - Ośrodek Zdrowia - 3 lokale:  

- 1 lokal o pow. użytkowej 66,72 m², składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, 

łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną  

z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie, 
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- 2 lokal o pow. użytkowej 69,00 m², składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, 

łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną  

z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie, 

- 3 lokal o pow. użytkowej 49,70 m², składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, 

łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną  

z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie, 

4) Bieńkówka - Przedszkole Samorządowe - 1 lokal: 

- 1 lokal o pow. użytkowej 63,00 m², składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, 

łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną  

z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie, 

5) Bieńkówka - Dom Nauczyciela - 2 lokal: 

- 1 lokal o pow. użytkowej 42,00 m², składający się z 2 pokoju, przedpokoju, 

kuchni, łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną  

i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie 

- 2 lokal o pow. użytkowej 37,40 m², składający się z 1 pokoi, przedpokoju, kuchni, 

łazienki i toalety, wyposażony w instalację elektryczną, wodną  

i kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie, 

W latach objętych programem gmina nie planuje budowy nowych mieszkań, jak również 

pozyskiwania lokali mieszkalnych na rynku wtórnym. 

Stan techniczny budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy dobry. 

Corocznie z budżetu gminy przeznacza się środki na wykonanie drobnych remontów w 

mieszkaniach. 

Lokale mieszkalne są zbywane na rzecz dotychczasowych najemców, mających zawarte 

umowy najmu na czas określony i nieokreślony.  

Zasady polityki czynszowej mają zastosowanie do lokali mieszkalnych wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zmiany stawek czynszu wprowadzane  

są zarządzeniem Wójta i nie mogą być dokonywane częściej, niż co 6 miesięcy. Stawki 

czynszu lub innych opłat nie mogą przekraczać w skali rocznej, stawek przewidzianych  

w przepisach ustawowych, tj. 3% wartości odtworzeniowej lokalu.  

Czynsz najmu płacony jest z góry do ostatniego dnia każdego miesiąca, a w miesiącu 

grudniu do dnia 30 grudnia każdego roku w kasie Urzędu Gminy Budzów lub na wskazany 

przez Urząd rachunek bankowy.  
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W 2019 r. nie dokonywano zmiany stawek czynszu.  

Najemca zobowiązany jest do zawarcia oddzielnych umów bezpośrednio z dostawcami 

mediów i usług związanych z eksploatacją lokalu mieszkalnego, a w szczególności energii 

elektrycznej, odbioru odpadów stałych.  

Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

pozostają w kompetencji Wójta Gminy Budzów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. W kolejnych latach nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania.  

Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są: czynsze za najem lokali 

mieszkalnych, środki z budżetu gminy.  

W obecnej sytuacji prawnej istotnym zadaniem jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości 

mieszkań socjalnych dla osób o niskich dochodach. Ponadto Gmina ma obowiązek 

zapewnienia lokali dla osób eksmitowanych na mocy wyroków sądowych.  

4.5.  Opieka nad zabytkami  

Na terenie gminy Budzów znajdujące się zabytki w stosunku do 2018 roku nie uległy 

zmianie i nadal wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Te korzystają z 

pełnej ochrony konserwatorskiej oraz wpisane do ewidencji zabytków gminy. W rejestrze 

zabytków ujęto 1 obiekt: Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy, murowany z 1793 r. w 

Bieńkówce. 

W Gminnej Ewidencji Zabytków ujęte są następujące obiekty:  

1) sołectwo Budzów: 

a. kościół parafialny p.w. MB Pocieszenia z 1914 r. 

b. 3 budynki mieszkalne  

c. 15 kapliczek 

2) sołectwo Bieńkówka: 

a. 3 budynki mieszkalne  

b. 10 kapliczek 

3) sołectwo Baczyn: 

a. 4 kapliczki  

b. 4 budynki mieszkalne 

c. 1 kuźnia drewniana pocz. XX wieku 

4) sołectwo Jachówka: 
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a. kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa, murowany, z 1938 r. 

b. 2 kapliczki 

5) sołectwo Palcza: 

a. kościół parafialny p.w. MM Wspomożenia Wiernych, murowany z 1932 r. 

6) sołectwo Zachelmna: 

a. 3 kapliczki  

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustanowiono strefy ochrony 

konserwatorskiej, by chronić walory kulturowe.  

W strefie tej zakłada się priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad aspektami 

wynikającymi z działalności inwestycyjnej, gospodarczej i usługowej. Wszelka tego typu 

działalność (w tym również przebudowy, remonty, adaptacje, modernizacje, rozbiórki) 

nieruchomości znajdujących się w obszarze strefy, wymagają uzgodnienia z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków.  

Zaplanowane do wykonania   Gminny  Programu Opieki nad Zabytkami na 2019 r. nie 

został  wykonany. W 2020 r. planuje się zlecenie firmie zewnętrznej opracowanie dokumentu 

na 4 lata, który podlega do zaopiniowania Małopolskiemu Konserwatorowi Zabytków  

a następnie zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Budzów.  

Projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami zostanie opracowany w oparciu  

o obowiązujące przepisy oraz strategiczne cele polityki państwa w tym zakresie. 

Uwzględniono również relacje Programu z dokumentami wykonanymi na poziomie 

województwa, powiatu oraz gminy.  

Opracowanie zawierać będzie charakterystykę zasobów i analizę stanu dziedzictwa 

krajobrazu kulturowego gminy Budzów, w tym: wykaz zabytków nieruchomych, ruchomych  

i archeologicznych – proponowanych do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków. Uwzględnia 

także, w oparciu o analizę szans i zagrożeń, założenia programowe dla gminy ze wskazaniem 

instrumentów prawnych, finansowych i społecznych oraz przykładowe źródła finansowania 

realizacji zadań w obszarze opieki nad zabytkami.  

W roku 2019 wykonano remont kapliczki kamiennej, trójkondygnacyjnej z wizerunkiem 

NMP w miejscowości Bieńkówka”. Całkowita wartość robót  wyniosła 24.300,00 zł. Remont 

kapliczki współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 

10.000,00 zł. 
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Zdjęcie nr 5 Odrestaurowana kapliczka kamienna, trójkondygnacyjna z wizerunkiem NMP w miejscowości 

Bieńkówka 

 

4.6.  Plan gospodarki niskoemisyjnej  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Budzów przyjęto Uchwałą nr XI/99/2015 

Rady Gminy Budzów z dnia 13 listopada 2015 r. na lata 2015 – 2020 z horyzontem 

długoterminowym do roku 2030 roku 

Plan został opracowany, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii 

finalnej (co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej),  

a także poprawę jakości powietrza. 

Planowane zadania inwestycyjne długoterminowe ujęte w Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Budzów: 

Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej, 

wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. 

Działanie 2. Ograniczenie zużycia energii w transporcie. 
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Działanie 3. Ograniczenie zużycia energii oraz niskiej emisji zanieczyszczeń w budownictwie 

mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym, wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. 

Działanie 4. Ograniczenie zużycia energii w sektorze działalności gospodarczej i sektorze 

przedsiębiorstw. 

Działanie 5. Ograniczenie niskiej emisji - działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne. 

Gmina Budzów w 2019 r. przystąpiła do  realizacji zadania przez Powiat Suski pn.      

„ Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości 

powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego- SOLARY, 

FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA.”  

Wartość całego zadania dla Gminy Budzów wynosi 4.185.260,00 zł. realizowanego w 

latach 2019 - 2021. Partycypacja w kosztach przedstawia się następująco:  

- 60 % (netto)  kosztów pokrywa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w 

ramach  zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego a Starostą Suskim, 

- 15 % kosztów ( brutto) pokrywa Gmina tj. kwota 627.790,00 zł. 

- ok. 29,5 % kosztów ( brutto) pokrywa właściciel nieruchomości  

W ramach realizacji tego Programu  dla mieszkańców naszej gminy zostaną 

zamontowane 57 szt. ogniw fotowoltaicznych, 238 solarów, 12 pomp ciepła.  

Ponadto w budynkach  komunalnych dokonano modernizacji istniejących kotłowni: 

1. Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła węglowego na olejowy w 

budynku remizy OSP w Jachówce” na kwotę 106.679,02 zł: z tego 16.319,00 

zł (bieżące) z tytułu dofinansowania z Województwa Małopolskiego, 

30.550,00 zł (majątkowe) z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW, 59.810,02 zł 

– wkład własny Gminy w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” , 

2. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w 

Bieńkówce wraz z wymianą kotła węglowego na olejowy na kwotę 371.320,28 

zł. z tego 36.814,32 zł. z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW. 
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Tabela 18. Raport wielkości redukcji zanieczyszczeń za rok 2019 (Raport roczny) 

Pył 

zawieszony 

PM10 [kg] 

pył 

zawieszony 

PM2,5 [kg] 

dwutlenek 

węgla 

CO2 [kg] 

benzo(a)piren 

BaP [kg] 

dwutlenek 

siarki SO2 

[kg] 

tlenki 

azotu 

NOx 

[kg] 

tlenek 

węgla 

CO [kg] 

384,351 378,61 -2 062,8 0,22 300,65 45,44 4 334,794 

4.7.  Program ochrony środowiska dla Gminy Budzów na lata 2013 - 

2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko  

   Program Ochrony Środowiska dla Gminy Budzów na lata 2017 – 2020 przyjęty został 

uchwałą nr XXXII/285/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 27 grudnia 2013 r.  

Program obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w Gminie  

w odniesieniu m.in. do: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, 

ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, ochrony przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej.  

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz 

określenie stanu docelowego. Sformułowane zostały cele nadrzędne oraz strategie ich 

realizacji. Na tej podstawie opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań, 

przedstawiający listę przedsięwzięć, jakie zostaną zaplanowane do realizacji na terenie gminy 

do roku 2020.  

W 2019 roku realizowano następujące zadania dot. gospodarki wodno - ściekowej: 

1. zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa oczyszczalni ścieków w Budzowie wraz 

z infrastrukturą techniczną", w skład której wchodzą; budynek oczyszczalni ścieków, 

instalacja: wodna, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, technologiczna., kolektor kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej wraz z wylotem ścieków oczyszczonych do potoku Paleczka oraz 

umocnieniem prawej skarpy brzegowej potoku w rejonie wylotu, kolekto sieci kanalizacji 

tłocznej, składowisko osadów, droga dojazdowa. Wybudowano budynek oczyszczalni 

ścieków wraz z instalacjami wewnętrznymi, zadaszone składowisko odpadów ze 

stanowiskiem parkowania wozu asenizacyjnego w formie wiaty stalowej, drogę dojazdową 

szerokości 6,5 m o nawierzchni asfaltowej, układem komunikacyjnym (utwardzeniem  terenu 

z kostki brukowej). W 2019 roku wydatkowano środki  w wysokości 8.494.949,42  zł.  
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Wszystkie urządzenia przeznaczone do linii technologicznej są zamontowanego. Do 

zakończenia pozostały tylko prace związane z technologicznym rozruchem oczyszczalni 

ścieków, które planowane są na sierpień 2020 roku. 

 

 

 

Zdjęcie nr 6 Oczyszczalnia ścieków w Budzowie 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, którą rozpoczęto w 2019 

roku. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonywana jest z rur PVC-U fi 315 ÷fi 160 mm o łącznej 

długości 19.857 mb odprowadzającej ścieki. Do kanalizacji sanitarnej  zostaną podłączone 

następujące budynki: 
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- 268 szt. gospodarstw domowych szt. 

- Przedszkole Samorządowe w Budzowie,  

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Budzowie, 

- NZOZ Ośrodek Zdrowia w Budzowie, 

- Dom Weselny  i pokoje gościnne  " Bankiety Greg", 

- budynek handlowy "WIZAN" w Budzowie, 

- Urząd Gminy w Budzowie. 

Ogółem max. ilość ścieków do kanalizacji sanitarnej może wynieść Qmax.dob.= 203,0 

m
3
/d. 

Zostaną wykonane dwa kolektory główne z rur PVC-U fi 315÷1600 mm i z rur PVC-

U fi 200÷160 mm. Dodatkowo  zostanie wykonane wraz z przyłączami 9 szt.  kanałów 

bocznych od kolektora głównego z rur PVC-U fi 200÷ 160 mm. trasa kanałów przebiega 

głównie po gruntach prywatnych właścicieli, działkach własności Gminy Budzów ( głównie 

drogi gminne), wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice -Sułkowice - Zembrzyce, 

wzdłuż pasa drogi powiatowej nr 16 89 K Budzów- Trzebunia -Stróża oraz częściowo w 

obszarze działek RZGW tj. potok Paleczka , Jachówka. 

W 2019 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wydatkowano środki  w 

wysokości 3.965.362,04 zł. Planowane zakończenie i podłączenie do sieci kanalizacji 

sanitarnej lipiec / sierpień 2020 r. 

 

4.8.  Gminna Strategia Rozwoju Problemów Społecznych na lata  

2015 -2024  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Budzów na lata 2016- 2021 

przyjęta została Uchwałą Nr XIV/130/2016 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26.02.2016 r. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Budzów, wskazuje istotne 

kwestie społeczne, z jakimi zmagają się mieszkańcy, a także wytycza: cele strategiczne 

podejmowanych zmian, kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie 

niepożądanych oraz zajmuje się tworzeniem mechanizmów wzmacniających efektywność 

dokonywanych zmian.  

Analiza występujących problemów społecznych w gminie pozwoliła na określenie 

możliwych i dostępnych do realizacji kierunków działań. Celem głównym strategii jest: 
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„Tworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych i materialnych warunków sprzyjających 

ograniczeniu obszarów wykluczenia społecznego, który jest oddziaływaniem na grupy 

zagrożone wykluczeniem społecznym”. 

Kierunkami działań w tym zakresie jest: system wsparcia na rzecz osób bezrobotnych, 

ubogich i podlegających wykluczeniu społecznemu, osób uzależnionych i doznających 

przemocy, starszych i niepełnosprawnych oraz rodzin dysfunkcyjnych.  

Celami szczegółowymi strategii są: 

- zintegrowany system pomocy społecznej 

- tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu  

- tworzenie godnych warunków zamieszkania 

- tworzenie warunków rozwoju kapitału kulturowego oraz edukacyjnego. 

Przedsięwzięcia poszczególnych celów i kierunków działań obejmują pracę socjalną  

na rzecz osób wykluczonych społecznie, współpracę z instytucjami lub podmiotami 

działającymi w obszarze integracji społeczno- zawodowej osób wykluczonych społecznie,  

zapewnienie specjalistycznego poradnictwa osobom z problemem alkoholowym i osobom 

doznającym przemocy domowej. 

W 2019 r. na bieżąco realizowano cele Strategii. 

Rodzinom/Osobom zagrożonym wykluczeniem społecznych udzielano pomocy 

finansowej w formie: 

- zasiłków okresowych – 22 rodziny , 

-  zasiłków stałych – 17 osób, 

- zasiłków celowych i specjalnych – liczba rodzin – 51 . 

Realizowano rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019- 2023 „  

Posiłkami objęto 55 dzieci z 23  rodzin. OPS realizuje usługi opiekuńcze u 4 osób 

pozwalające zaspokoić niezbędne potrzeby i ograniczenia osób starszych. 

Rodziny dysfunkcyjne, w których wychowują się dzieci zostały objęte wsparciem 

asystenta rodziny. Asystent rodziny pracował z 5  rodzinami, w którym było 18 dzieci. 

Działaniami realizowanymi przez asystenta rodziny były m.in.: pomoc małoletnim dzieciom 

w przypadku problemów edukacyjnych, zapewnienie im wsparcia edukacyjnego, 

motywowanie do udziału w konsultacjach terapeutycznych , psychologicznych , prowadzenie 
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rozmów uświadamiających ważność i wpływ zachowania trzeźwości dla poprawnej atmosfery 

rodzinnej i poprawnego funkcjonowania , prowadzenie doradztwa na temat prawidłowej 

komunikacji w rodzinie, dbania o higienę małoletnich dzieci, zapewnienie wsparcia w 

sytuacjach kryzysowych, uwrażliwienie na konieczność współpracy z gronem 

pedagogicznym,  dyrekcją placówek oświatowych , PCPR w Suchej Beskidzkiej  oraz innymi 

instytucjami pracującymi na rzecz rodziny, pomoc przy sporządzaniu pism urzędowych, 

konsultacje telefoniczne z psychologiem, kuratorem, pracownikiem socjalnym, pracownikami 

PCPR- ZIK na temat funkcjonowania rodzin ich problemów i bieżących sytuacji. 

W celu zniwelowania problemów osób wykluczonych społecznie podejmowano 

współpracę m.in. z PCPR - Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, PUP, 

Sądem Rejonowym, kuratorami , pielęgniarkami środowiskowymi, pedagogami i dyrektorami 

szkół, komisją do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Budzowie, z KRUS-em i ZUS-em Osoby uzależnione od alkoholu kierowane były do Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , do instruktora terapii uzależnień, psychologa. 

 Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty – 37  rodzin. Pracownicy socjalni 

prowadzili monitoring sytuacji rodziny dotkniętej przemocą poprzez wizyty  

w środowisku, które miały na celu wspieranie, monitorowanie i informowanie rodzin i osób 

dotkniętych przemocą o możliwości uzyskania wsparcia (17 rodzin / osób objętych 

monitoringiem). Zorganizowano  we wrześniu 2019 r. spotkanie edukacyjno-informacyjne dla 

mieszkańców Gminy Budzów na sali Urzędu Gminy w Budzowie  nt. „Rodzina wobec 

wyzwań współczesności – szanse i zagrożenia  społeczno-cywilizacyjne” (uczestniczyło 25 

osób). 

Mieszkańcy mieli również dostęp do specjalistycznego poradnictwa w PCPR – Zespół 

Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.  

Mieszkańcy gminy Budzów mają zapewniony dostęp do stacjonarnej opieki zdrowotnej 

oraz do lecznictwa specjalistycznego (stomatolog, ginekolog – położnik, domowa opieka 

psychiatryczna w ramach kontraktu NFZ). 

Ponadto mają również dostęp do oferty kulturalnej i edukacyjnej organizowanej jest przez 

BiOAK. Instytucja kultury sporządza coroczny Kalendarz Gminnych i Powiatowych Imprez 

Kulturalnych Gminy Budzów oraz sprawozdanie z działalności kulturalnej BiOAK za dany 

rok bieżący. Gmina Budzów posiada jedno mieszkanie chronione treningowe, które znajduje  

się w budynku Ośrodka Zdrowia w Budzowie.  
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4.9.  Wspieranie rodzin  

Gmina Budzów realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie Dużej Rodziny. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Budzów Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie 

upoważniony został do realizacji zadań wynikających z cytowanej ustawy. W 2019 r. przyjęto 

352 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 631 karty dla 231 rodzin. 

Uchwałą Rady Gminy Budzów nr V/49/2019 w dniu 26 marca 2019 r. uchwalony został 

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Budzów na lata 2019 – 2021. 

Celami szczegółowymi Programu są: 

 profilaktyka – zapobieganie problemom i zagrożeniom w funkcjonowaniu rodzin, 

 zapewnienie zintegrowanego i kompleksowego systemu wsparcia rodziny na terenie 

gminy Budzów, 

 zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny . 

W 2019 r. na bieżąco realizowano cele Programu. 

4.10. Polityka społeczna   

Pomocą społeczną administruje Ośrodek Pomocy Społecznej z Budzowie (OPS),  

z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budzowie (co umożliwia 

załatwienie różnych spraw w jednym miejscu). Jego głównym celem jest umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie otrzymuje środki finansowe na pomoc 

społeczną z budżetu centralnego na zadania zlecone gminie i z budżetu gminy 

na zadania własne gminy. 

Celempomocyspołecznejjestzaspokojeniepotrzebżyciowychosóbirodzin,które własnymi 

środkami materialnymi lub własną pracą uczynić nie mogą oraz umożliwienie im bytowania 

w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna udzielona jest 

osobom i rodzinom z terenu naszej gminy, na którą składają się zasiłki:  

 stałe - liczba osób - 17 

 okresowe - liczba rodzin   - 22 

 celowe i specjalne – 51 rodzin  

 pomoc w naturze - 0 
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 świadczenia rodzinne - liczba osób – 2.050/ 601 rodzin  

 zasiłki dla opiekuna - liczba osób - 4 

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba osób- 26 

 świadczenia wychowawcze - liczba osób  uprawnionych – 2.024 

 świadczenia Dobry start – liczba uprawnionych dzieci – 1.418 

 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba uczniów 107 

 Karta dużej rodziny - liczba osób 631 –  z 231 rodzin  

 odpłatność za pobyt w DPS – 4 osoby. 

4.11. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

i narkomanii   

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

na 2019 r. przyjęto uchwałą nr III/21/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2018 r.  

Program opracowano w oparciu o główne strategie działań ujęte w Narodowym Programie 

Zdrowia oraz o lokalną diagnozę problemów – sporządzoną na podstawie informacji 

uzyskanych m. in. z placówek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie, 

Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, Poradni Odwykowych, Policji, Izby 

Wytrzeźwień, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.  

Głównym celem programu było ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych: 

 motywowanie osób z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego, 

kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 

 ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych 

dzieci wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym. 

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień czynny: porady psychologa w pierwszy i trzeci 

czwartek miesiąc od godz. 14.00 – 17.00, porady psychologa w drugi i czwarty czwartek 

miesiąca od godz. 10.00 – 13.00, terapia uzależnień czynna w poniedziałek od 18.00 – 20.00, 

który udziela pomocy z zakresu procedur prawnych i środków pomocy dla osób z problemem 

uzależnień i przemocy oraz pomocy terapeutycznej. Psycholog prowadzi też działalność 

wspomagająca placówki oświatowe z terenu gminy: 
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 wdrażanie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, realizacja 

programów profilaktycznych, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci, udzielanie 

pomocy prawnej rodzinom osób uzależnionych; 

 opóźnienie wieku inicjacji picia alkoholu i sięgania po inne substancje psychoaktywne 

(edukacja młodzieży szkolnej w ramach szkolnych programów profilaktycznych, 

realizacja warsztatów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach, organizacja zajęć 

pozalekcyjnych, w tym sportowych); 

 oraz kształtowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych 

(ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych w gminie, ustalenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych).  

Problem alkoholowy nadal jest ukrywany przez ludzi żyjących w otoczeniu osoby 

nadużywającej alkoholu. Ujawnia się w sytuacji kiedy zachodzi konflikt z prawem (przemoc 

domowa, wypadki spowodowane przez pijanych kierowców, zwolnienia z pracy, zachowanie 

dzieci w stosunku do rówieśników, kłopoty dzieci w szkole). Wnioski o zobowiązanie  

do podjęcia leczenia odwykowego wpływają z Policji lub Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Budzowie, głównie wskutek przeprowadzanych interwencji domowych, wywołanych przez 

pijanego domownika, stosującego przemoc. Zgłaszalność osób wzywanych na posiedzenie 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest znikoma. Najczęściej  

w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu, po uzyskaniu opinii biegłych w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu, jest sporządzany wniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego do Sądu Rejonowego.  

Przeprowadzona w 2019 r. diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, badaniem objęła 

młodzież szkolną oraz mieszkańców z terenu gminy. Z przeprowadzonego badania 

ankietowego wynika, że w tej grupie młodzieży zjawisko narkomanii jest znikomym 

problemem. Zdarzają się przypadki inicjacji sięgnięcia po substancje psychoaktywne, głównie 

na imprezach. Większym problemem okazują się uzależnienia behawioralne (od czynności, a 

nie od substancji) tj. nadmierne korzystanie z Internetu i telefonii komórkowej. Gmina 

prowadzi działania edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, 

gdyż przyczyny i mechanizmy sięgania po substancje psychoaktywne są takie same. 

Podejmujemy działania mające na celu podniesienie poczucia własnej wartości, nabycia 

mechanizmów asertywności, budowania właściwych relacji w grupie, zdrowego stylu życia 
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itp. głównie w celu zapobiegania lub opóźnienia inicjacji sięgnięcia po papierosy jak i środki 

psychoaktywne.  

W dniu 28 lutego 2020 r. Wójt sporządził szczegółowe sprawozdanie z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

za rok 2019. Rada Gminy Budzów przyjęła je bez uwag na sesji w dniu 28 lutego  2020 r. 

Dokument opublikowany został w BIP oraz na gminnym portalu internetowym 

www.budzow.pl. 

4.12. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Na terenie gminy Budzów w 2019 r. funkcjonuje 9 organizacji, w tym 6 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodatkowo trzy organizacje działają na rzecz mieszkańców 

gminy Budzów, a są to: LKS " Strzelec" w Budzowie, LKS Bieńkówka, Orkiestra Dęta 

„Sygnał” w Budzowie. 

W 2019 roku, w ramach realizacji Programu współpracy gminy Budzów z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego, Wójt Gminy Budzów ogłosił jeden konkurs ofert. 

Wzięły w nich udział łącznie 2 organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców 

gminy Budzów. 

Na wykonywanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań 

publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dotacje  

w 2019 r. otrzymały następujące stowarzyszenia:  

1) Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" w Budzowie – 84,300,00 zł (zadanie polegało 

m.in. na zapewnieniu optymalnego poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, 

propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu życia, prowadzeniu rozgrywek w zakresie 

piłki nożnej);  

2) Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce – 40.000,00 zł (zadanie polegało  

m.in. na zapewnieniu optymalnego poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, 

propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu życia, prowadzeniu rozgrywek w zakresie 

piłki nożnej); 

Łączna kwota dotacji przyznanych w otwartych konkursach ofert organizacjom 

pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia    

2003 r. o działalności pożytku publicznego wyniosła w 2019 r. 124.300,00,00 zł. Weryfikacja 
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sprawozdań z realizacji zadania publicznego, które każda organizacja ma obowiązek złożyć w 

terminie 30 dni od zakończenia zadania, pozwala na stwierdzenie, że zadania realizowane 

przez organizacje pozarządowe w 2019 r. przebiegały bez zarzutu. W jednym przypadku 

konieczny był zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji. Łączna kwota zwróconej dotacji to 

47,51 zł, co stanowi 0,04 % ogólnej kwoty przyznanych dotacji. Łączna kwota dotacji 

przyznanych w otwartych konkursach ofert została wykorzystana w 99,96 %.  

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sprawozdaniu z realizacji Programu 

współpracy gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. 

4.13. Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Budzów  na rok 2019 – 

Uchwała Rady Gminy Budzów  Nr IV/43/2019 z dnia 26 lutego 

2019 roku. 

Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie bezdomności należy do zadań 

własnych gminy. Corocznie do 31 marca, w oparciu o ustawę o ochronie zwierząt, Rada 

Gminy Budzów  ma obowiązek przyjąć roczny Program opieki nad zwierzętami. 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi realizowana jest w gminie poprzez współprace ze 

schroniskiem, gospodarstwami rolnymi, lekarzami weterynarii, dokarmianie, poszukiwanie 

nowych właścicieli, finansowanie zabiegów sterylizacji, odławianie, zapewnienie 

całodobowej opieki zwierzętom poszkodowanym i działalność informacyjna. 

W 2019 roku gmina realizowała cześć swoich zadań zlecając je wyspecjalizowanym 

podmiotom takim jak: 

  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Celina Pawluśkiewicz pod adresem  

Kokoszów 109, 

 Gospodarstwo Rolne, 34- 211 Budzów 389, 

 Gabinet Weterynaryjny Andrzej Talaga, 34-222 Zawoja 2096, 

 Firma SARIA POLSKA Oddział SecAnim w Wielkanocy  

W 2019 roku zapewniono pomoc 4 zwierzętom, w tym 4  psom , które zostały oddane do 

adopcji nowym właścicielom. 

 

Łączna kwota wydatkowana na zadanie przewidziane ustawa o ochronie zwierząt w roku 

2019 wyniosła 38.136,00 zł brutto, z czego na: 
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 wykonanie zabiegów weterynaryjnych związanych m.in. z leczeniem, zbieraniem 

zwłok zwierzęcych i przekazywanych do odbioru przez SARIĘ kastracja bezdomnych 

zwierząt,  zapewnienie opieki zwierzętom po podjętych interwencjach – 33.600,00 zł. 

 odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych  w ilości 66 szt. (sarny, dziki, psy, koty, kuny) – 

4.536,00 zł. 
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V.  REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY BUDZÓW 

5.1.  Szczegółowy wykaz uchwał podjętych w 2019 r. przez Radę Gminy Budzów 

 

Numer 

uchwały 
Data podjęcia Tytuł 

 Stan 

realizacji 

Informacje dodatkowe 

1.  IV/34/2019 26.02.2019 
w sprawie ustalenia ilości stałych komisji, ich nazw i 

zakresów działania oraz wielkości składów osobowych. 

Zrealizowana Określono  wielkość   

składu  Komisji 

Rolnictwa, Leśnictwa 

ochrony  Środowiska w 

ilości 7 radnych 

2.  IV/35/2019 26.02.2019 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady gminy w Budzowie 

Zrealizowana Powołano Komisję Skarg, 

wniosków i Petycji w 

składzie 5 osobowym 

3.  IV/36/2019 26.02.2019 

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji 

Rolnictwa, Leśnictwa ochrony środowiska 

zagospodarowania przestrzennego i budżetu. 

Zrealizowana Do składu Komisji 

Rolnictwa, Leśnictwa 

ochrony  Środowiska 

powołano 1 radnego 

więcej  

4.  IV/37/2019 26.02.2019 

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości dz. nr 

Ew.9043/1,6988/7,6989/4 o pow. 0,0803 ha we wsi 

Bieńkówka 

Zrealizowana Przejęto nieodpłatnie na 

własność Gminy działkę 

w m. Bieńkówka pod 

drogę dojazdową 

5.  IV/38/2019 26.02.2019 

w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Ośrodek 

Zdrowia „ w Bieńkówce. 

Zrealizowana Powołano skład osobowy 

Rady społecznej w 

SPZOZ „Ośrodek 

Zdrowia” w Bieńkówce w 

ilości 5 osób 

6.  IV/39/2019 26.02.2019 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Suskiego. 

Zrealizowana Udzielono dotacji celowej 

Powiatowi Suskiemu w 

wysokości 17.914,00 zł. z 
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przeznaczenie na 

dofinansowanie zadania 

pn.” Kompleksowa 

modernizacja i 

wyposażenie oddziałów 

szpitalnych ZOZ Sucha 

Beskidzka- Dziennego 

Chemioterapii 

Onkologicznej” 

7.  IV/40/2019 26.02.2019 

w sprawie udzielenia dotacji  na zakup  średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Zachełmnej. 

Zrealizowana Udzielono dotacji celowej 

w kwocie  280.000,00 zł. 

z przeznaczeniem na  

dofinansowanie zakupu 

średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego 

dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zachełmnej 

8.  IV/41/2019 26.02.2019 
w sprawie zmiany uchwały  budżetowej Gminy Budzów 

na rok 2019 

 Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019 

9.  IV/42/2019 26.02.2019 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy  

w Budzowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzów. 

W trakcie 

realizacji 

Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019 

10.  IV/43/2019 26.02.2019 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Budzów w 2019. 

Zrealizowana  

11.  IV/44/2019 26.02,2019 
w sprawie poboru za  gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa. 

Realizacja 

bieżąca 

 

12.  IV/45/2019 26.02.2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy 

w Budzowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie 

Realizacja 

bieżąca 
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ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy 

Budzów. 

13.  V/46/2019 26.03.2019 
w sprawie przyjęcia informacji o sytuacji p. pożarowej 

na terenie Gminy  Budzów. 

Zrealizowano Przyjęto  informację  o 

sytuacji p. pożarowej  

14.  V/47/2019 26.03.2019 

w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2018 z 

realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej oraz przyjecie Programu 

Wspierania Rodziny dla Gminy na lata 2016-2018. 

Zrealizowano Przyjęto sprawozdanie  

15.  V/48/2019 26.03.20199 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie za 

rok 2018. 

Zrealizowano Przyjęto sprawozdanie  

16.  V/49/2019 26.03.2019 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny dla Gminy Budzów na lata 2019-2021. 

Zrealizowano Przyjęto sprawozdanie  

17.  V/50/20/2019 26.03.2019 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Gminnej Komisji d.s Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Zrealizowano Przyjęto sprawozdanie  

18.  V/51/2019 26.03.2019 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów 

na rok 2019. 

 Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019  

19.  V/52/2019 26.03.2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr/III/31/2018  w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzów. 

W trakcie 

realizacji  

Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019 

20.  V/53/2019 26.03.2019 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 

1702/13,1702/43,3965/8,3965/21.1723/7,1719/30 

położonych w Baczynie, gmina Budzów. 

W trakcie 

realizacji 

 

21.  V/54/2019 26.03.2019 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Budzów. 

W trakcie 

realizacji  
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22.  VI/55/2019 26.04.2019 
w sprawie przyjęcia informacji z działalności placówek 

służby zdrowia na terenie gminy Budzów. 

Zrealizowano Przyjęto informację  

23.  VI/56/2019 26.04.2019 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za 2018 rok Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia „w Bieńkówce 

Zrealizowano Zatwierdzono  

sprawozdanie  

24.  VI/57/2019 26.04.2019 
 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z realizacji 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Zrealizowano Zatwierdzono  

sprawozdanie  

25.  VI/58/2019 26.04.2019 
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Zrealizowano Zatwierdzono   

sprawozdanie  

26.  VI/59/2019 26.04.2019 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Suskiego. 

Zrealizowano Udzielono dotacji celowej 

w kwocie 525.789,00 zł. 

na  zadanie pn.” Remont 

drogi powiatowej Nr 1689 

K Budzów -Trzebunia-

Stróża o długości 2166 

mb w miejscowości 

Jachówka”  

27.  VI/60/2019 26.04.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

 Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019 

28.  VI/61/2019 26.04.2019 
w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/2018 Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

W tracie 

realizacji 

Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019 

29.  VI/62/2019 26.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

Zrealizowano  Dokonano zamiany  

działek z przeznaczone im 

pod drogę Nasiedlu 

Nagiełówka w 

Zachełmnej 

30.  VI/63/2019 26.04.2019 
w sprawie utworzenia mieszkania chronionego 

treningowego oraz określenia zasad ponoszenia 

Zrealizowano  Utworzono mieszkanie 

chronione w budynku 
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odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu. komunalnym w Budzowie 

460 

31.  VI/64/2019 26.04.2019 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2019 Rady Gminy 

w Budzowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Realizacja 

bieżąca 

 

32.  VI/65/2019 26.04.2019 

 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych 

placówek  przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze. 

Realizacja 

bieżąca 

 

33.  VI/66/2019 26.04.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/306/2018 Rady 

Gminy w Budzowie z dnia 29 marca 2018  roku w 

sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w placówkach 

oświatowych ,dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Budzów. 

Realizacja 

bieżąca 

 

34.  VII/67/2019.  31.05.2019 

w sprawie: przyjęcia informacji o działalności Biblioteki 

i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów za rok 

2018. 

Zrealizowano Przyjęto  informację z 

działalności  

35.  VII/68/2019 31.05.2019 
w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej Gminy Budzów za rok 2018. 

Zrealizowano Przyjęto  informację 

36.  VII/69/2019 31.05.2019 
w sprawie: przyznania stypendiów dla uzdolnionych 

uczniów szkół podstawowych z Gminy Budzów. 

Realizacja 

bieżąca 

 

37.  VII/70/2019 31.05.2019 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania 

Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce „ 

Zrealizowano  

38.  VII/71/2019 31.05.2019 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów 

na rok 2019. 

 Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019 

39.  VII/72/2019 31.05.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/2019 Rady Gminy 

w Budzowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

W trakcie 

realizacji  

Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 
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roku 2019 

40.  VIII/73/2019 28 06.2019 

w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Budzów. 

  

41.  VIII/74/2019 28.06.2019 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzów 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych ,od dnia 1 września 2019r 

Zrealizowano  

42.  VIII/75/’2019 28.06.2019 

w sprawie uchwalenia wieloletniego  programu  

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  na 

lata 2019-2023. 

Zrealizowano  

43.  VIII/76/2019 28.06.2019 
w sprawie przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej 

przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. 

Zrealizowano Powołano do pracy w 

Radzie Społecznej przy 

Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Suchej 

Beskidzkiej jako 

przedstawiciela Gminy 

Budzów  

44.  VIII/77/2019 28.06.2019 
 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Budzów 

za rok 2018. 

Zrealizowano Udzielono Wójtowi 

Gminy wotum zaufania 

45.  VIII/78/2019 28.06.2019 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za 2018r. 

Zrealizowano Zatwierdzono 

sprawozdanie 

46.  VIII/79./2019 28.06.2019 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Budzów za rok 2018. 

Zrealizowano Zatwierdzono 

sprawozdanie 

47.  VIII/80/2019 28.06.2019 
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzów z 

tytułu wykonania budżetu Gminy Budzów za rok 2018. 

Zrealizowano Udzielono wójtowi 

Gminy absolutorium 

48.  VIII/81/2019 28.06.2019 
sprawie udzielenie pomocy finansowej dla 

Województwa Małopolskiego 

  

49.  VIII/82/2019 28.06.2019 
 sprawie udzielenia dotacji na zakup średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z 

Zrealizowano Udzielono dotacji celowej 

w kwocie 430.090,00  zł. 
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wyposażeniem przeciwpożarowym dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Zachełmnej. 

na zakup samochodu 

ratowniczo – gaśniczego 

wraz z wyposażeniem dla 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zachełmnej. 

Uchylono Uchwałę Nr 

IV/40/2019 Rady Gminy 

w Budzowie z dnia 26 

lutego 2019 r. w sprawie 

udzielenia dotacji na 

zakup średniego 

samochodu ratowniczo – 

gaśniczego dla 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zachełmnej w 

kwocie 280.000,00 zł. 

50.  VIII/83/2019 28.06.2019 
w sprawie udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bieńkówce 

Zrealizowano  Udzielono dotacji celowej 

w kwocie 5.000,00 zł. na 

zakup umundurowania 

bojowego dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w 

Bieńkówce  

51.  VIII/84/2019 28.06.2019 
w sprawie udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Budzowie  

Zrealizowano Udzielono dotacji celowej 

w kwocie 5.000,00 zł. na 

zakup umundurowania 

bojowego dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w 

Budzowie 

52.  VIII/85/2019 28.06.2019 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów 

na rok 2019.  

  

53.  VIII/86/2019 28.06.2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy 

w Budzowie z dnia 28  grudnia 2018r. w sprawie 

W trakcie 

realizacji  

Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzów. wykonania budżetu w 

roku 2019 

54.  IX/87/2019 29.08.2019 

 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych 

położonych w Budzowie na mienie komunalne Gminy 

Budzów  z przeznaczeniem na remont drogi Moćkówka 

w Budzowie. 

Zrealizowano  Zakupiono za cenę 

4.060,00 zł. 

55.  IX/88/2019 29.08.2019 
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Suskiego. 

Zrealizowano  Udzielono dotacji celowej 

w kwocie 139.889,79  zł. 

na  zadanie pn.” Remont 

drogi powiatowej Nr 1689 

K Budzów -Trzebunia-

Stróża o długości 2166 

mb w miejscowości 

Jachówka – etap 2” 

56.  IX/89/2019 29.08.2019 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzów 

na rok 2019 

 Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019 

57.  IX/90/2019 29.08.2019 
w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/2018Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

W trakcie 

realizacji  

Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019 

57 IX/91/2019 29.08.2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności 

Wójta Gminy Budzów. 

Zrealizowana Skarga została uznana za 

bezzasadną 

58 IX/92/2019 29.08.2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Budzów. 

Zrealizowano Na wniosek Wójta Gminy 

Budzów odwołano 

Skarbnika Gminy 

Budzów w związku ze 

złożoną rezygnacją przez 

Skarbnika Gminy 

59 IX/93/2019 29.08.2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Budzów. 
Zrealizowano Na wniosek Wójta Gminy 

Budzów powołano od      
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1 września 2019 r.  Pana 

Tomasza 

Korzeniowskiego na 

stanowisko Skarbnika 

Gminy- głównego 

księgowego budżetu 

Gminy 

60 X/94/2019 26.09.2019 

w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały Rady Gminy w Budzowie w sprawie nadania 

Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

„Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce „ 

 

Zrealizowano   

61 X/95/2019 26.09.2019 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Suskiego. 

Zrealizowano Udzielono datacji  

celowej dla Powiatu 

Suskiego w kwocie 

10.000,00 zł. na zadanie 

pn.”Doświetlenie 

przejścia dla pieszych w 

km 2+850 drogi 

powiatowej nr DP 1689 K  

miejscowości Jachówka 

62 X/96/2019 26.09.2019 
w sprawie zmiany uchwały  budżetowej Gminy Budzów 

na rok 2019. 

 Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019 

63 X/97/2019 26.09.2019 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy 

w Budzowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzów. 

W trakcie 

realizacji  

Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019 

64 XI/98/2019 29.11.2019 
w sprawie podatku od środków transportowych na 

terenie gminy Budzów 

Realizacja 

bieżąca 

Ustalono stawki 

obowiązujące od 1 

stycznia 2020 r. 
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65 XI/99/2019 29.11.2019 
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Budzów 

Realizacja 

bieżąca  

Ustalono stawki 

obowiązujące od 1 

stycznia 2020 r. 

66 XI/100/2019 29.11.2019 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik. 

Realizacja 

bieżąca  

Ustalono stawki 

obowiązujące od 1 

stycznia 2020 r. 

67 XI/101/2019 29.11.2019 

w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w 

formie stypendium jednorazowego Wójta Gminy 

Budzów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy 

Budzów. 

Realizacja 

bieżąca 

Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019 

68 XI/102/2019 29.11.2019 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów 

na rok 2019. 

  

69 XI/103/2019 29.11.2019 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy 

w Budzowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzów. 

W trakcie 

realizacji 

Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019 

70 XI/104/2019 29.11.2019 

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

miejscowości Baczyn, gmina Budzów. 

W trakcie 

realizacji 

 

71 XI/105/2019 29.11.2019 w sprawie zmiany Statutu Gminy Budzów. Zrealizowano   

72 XI/106/2019 29.11.2019 

w sprawie programu współpracy Gminy Budzów z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 

rok. 

Zrealizowano Uchwalono roczny 

program współpracy na 

2020 rok 

73 XI/107/2019 29.11.2019 

w sprawie regulaminu określającego wysokość 

dodatków i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatkowe do wynagrodzenia oaz szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny  

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw- 

nauczycielom i dyrektorom szkól oraz placówek 

prowadzonych przez Gminę Budzów. 

Realizacja 

bieżąca 
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74 XI/108/2019 29.11.2019  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

Zrealizowano  Dokonano zamiany 

nieruchomości 

nieodpłatnie w 

miejscowości Palcza z 

przeznaczeniem na 

zagospodarowanie przy 

boisku  

75 XI/109/2019 29.11.2019 

w sprawie  zmiany uchwały Nr VIII/74/2019 Rady 

Gminy w Budzowie z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Budzów oraz określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych ,od 

dnia 1 września 2019r 

Zrealizowano  

76 XII/110/2019 18.12.219 

w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2020   

Zrealizowano Uchwalono Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020   

77 XII/111/2019 18.12.2019 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla osób 

bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi. 

Realizacja 

bieżąca 

 

78 XII/112/2019 18.12.2019 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/100/2019 w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

Realizacja 

bieżąca 

 

79 XII/113/2019 18.12.2019 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu 

Suskiego. 

Zrealizowano Udzielono Powiatowi 

Suskiemu dotacji celowej 

w kwocie 10.000,00 zł. z 

przeznaczeniem na 



 

- Raport o stanie gminy Budzów za rok 2019 - 

Strona 76 z 140 
 

wykonywanie zadań 

publicznych z zakresu 

pomocy społecznej oraz 

interwencji kryzysowej 

realizowanych przez 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Suchej Beskidzkiej na 

rzecz mieszkańców 

Gminy Budzów 

80 XII/114/2019 18.12.2019 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta 

Bielsko-Biała. 

Zrealizowano  Udzielono  dotacji 

celowej w kwocie 

1.685,00 zł. dla Miasta 

Bielska – Białej na 

dofinansowanie 

działalności Ośrodka 

Przeciwdziałania 

Problemom 

Alkoholowym w Bielsku 

– Białej w roku 2020 

81 XII/115/2019 18.12.2019 

w sprawie  wynajmu pomieszczeń użytkowych w 

budynku komunalnym w Budzowie 460 stanowiącym 

własność Gminy . 

Zrealizowano  Zawarto umowę najmu 

pomieszczeń użytkowych 

w budynku komunalnym 

w Budzowie 460 na 

wykonywanie świadczeń 

medycznych dla 

ubezpieczonych z zakresu 

podstawowej i 

specjalistycznej opieki 

medycznej dla 

ubezpieczonych z zakresu 

podstawowej i 
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specjalistycznej opieki 

medycznej NZOZ 

OSRODEK ZDROWIA 

w Budzowie od 1 stycznia 

2020 r. na czas 

nieokreślony 

82 XIII/116/2019 30.12.2019 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów 

na rok 2019. 

 Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019 

83 XIII/117/2019 30.12.2019 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady 

Gminy w Budzowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzów. 

W trakcie 

realizacji 

Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019 

84 XIII/118/2019 30.12.2019 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Suskiego 

Zrealizowano Udzielono Powiatowi 

Suskiemu  dotacji celowej 

w kwocie 439.453,00 zł. z 

przeznaczeniem na 

realizację prostu pn.” 

Program zwiększenia 

wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii i poprawy jakości 

środowiska w obrębie 

Natura 2000, Powiat 

Suski- Solary, 

Fotowoltaika, Pompy 

ciepła”, poprzez 

dofinansowanie kosztów 

wykonania instalacji 

poprzez mieszkańców 

Gminy Budzów. 
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85 XIII/119/2019 30.12.2019 
w sprawie Ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 

W trakcie 

realizacji  

Do wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019 ujęto 

wydatki 

1.Budowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości 

Budzów wraz  

infrastrukturą techniczną. 

2. Budowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości 

Budzów wraz  

infrastrukturą techniczną.- 

nadzór inwestorki 

86 XIII/120/2019 30.12.2019 w sprawie uchwalenie budżetu na 2020. 
W trakcie 

realizacji  

Uchwalono budżet na 

2020 rok 

87 XIII/121/2019 30.12.2019 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Budzów 

W trakcie 

realizacji  

Dane finansowe w 

Sprawozdaniu z 

wykonania budżetu w 

roku 2019 

88 XIII/122/2019 30.12.2019 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i 

Komisji Rady Gminy na rok 2020. 

W trakcie 

realizacji  

Uchwalono plan pracy 

Rady Gminy i Komisji 

Rady Gminy na rok 2020. 

89 XIII/123/2019 30.12.2019 

w sprawie  zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w 

Budzowie poprzez zmianę siedziby. 

Zrealizowano Od 1 września 2020 r. 

Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Króla Kazimierza 

Wielkiego w Budzowie 

siedzibą Szkoły będzie 

budynek 553 

90 XIII/124/2019 30.12.2019 

w sprawie  zamiaru przekształcenia Przedszkola 

Samorządowego w Budzowie poprzez utworzenia 

dodatkowej lokalizacji poza siedzibą. 

W trakcie 

realizacji 
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VI.  WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 

SAMORZĄDOWYMI  

6.1.  Porozumienia  

Gmina Budzów współpracuje z samorządami i innymi instytucjami przy realizacji 

wspólnych inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy.  

W dniu 29 czerwca 2018 r. podpisane zostało porozumienie w sprawie określenia 

warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych 

oraz zasad pokrywania kosztów ich działania, które również obowiązywało w 2019 r.  

W 2019 roku kontynuowano współpracą z sąsiednimi samorządami, z którymi 

współpracowano m.in. przy realizacji następujących projektów: 

 Powiatem Suskim projekt  pn. „ Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, 

Powiatu Suskiego - SOLARY,  FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA.” 

Przedmiotowy projekt ukierunkowany jest na walkę z niska emisja i poprawa jakości 

powietrza. Celem projektu jest dofinansowanie montażu instalacji Odnawialnych 

Źródeł Energii (OZE) w domach prywatnych: solarów do podgrzewania wody, ogniw 

fotowoltaicznych produkujących energię, pomp ciepła do ogrzewania domów i  w 

związku z przygotowaniami do realizacji tego projektu Wójt w 2018 roku uczestniczył 

w szeregu spotkań roboczych, 

 Powiatem Suskim na współfinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 

1689K Budzów –Trzebunia -Stróża o długości 2166 mb w miejscowości Jachówka”  

 Powiatem Suskim na współfinansowanie zadania pn. „Doświetlenie przejścia dla 

pieszych w km 2+850 drogi powiatowej nr DP 1689 K w miejscowości Jachówka”  

 Województwem Małopolskim na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. 

Zadanie obejmowało wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w km 0+175 

odcinka 090 drogi wojewódzkiej nr 956 w miejscowości Baczyn oraz w km 1+353 

odcinka 100 drogi wojewódzkiej nr 956 w miejscowości Budzów. 

 Województwem Małopolskim na realizację remontów dróg gminnych w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych: 

- remont drogi gminnej  „Paskówka „ w Palczy o długości  1 860 mb. 

- remont drogi gminnej „Sołtystwo” w Bieńkówce o długości 1 550 mb. 
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6.2.  Stowarzyszenia JST  

Gmina Budzów współpracuje z trzema stowarzyszeniami jako członek zwyczajny:  

1) od 29 czerwca 1995 r. ze Stowarzyszeniem Gmin Babiogórskich, którego celem jest 

tworzenie warunków do zacieśnienia wszechstronnej współpracy pomiędzy członkami 

stowarzyszenia i współdziałającymi organizacjami, ochrona i pomnażanie dziedzictwa 

kulturowego gmin, promowanie i ochrona walorów przyrodniczo – rekreacyjnych 

regionu, działanie promocyjne na rzecz rozwoju układu społeczno – gospodarczego w 

oparciu o posiadane walory; 

2) od 28 czerwca 2002 r. ze Stowarzyszeniem „Samorządowe Centrum 

Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, którego celem jest wspieranie 

indywidualnej działalności gospodarczej na terenie Gminy Budzów; 

3) od 30 kwietnia 2008 r. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze 

z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, którego celem jest realizacja Lokalnej Strategii 

Rozwoju (LSR) w ramach, której pozyskiwane są środki na rozwój obszarów zgodnie 

z wolą społeczności lokalnej, jak również podejmuje są inicjatywy i działania mające 

na celu budowanie i promocję wizerunku regionu, rozwój produktów lokalnych, 

turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, poprawę estetyki miejscowości  

i bezpieczeństwa mieszkańców; prowadzone są działania na rzecz ochrony 

Środowiska, nawiązywane są kontakty w celu pozyskiwania obcych źródeł 

finansowania. 
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VII.  INNE ISTOTNE DZIAŁANIA WÓJTA  

Dodatkowe informacje o działalności organu wykonawczego. 

Niniejszy raport zawiera syntetyczne podsumowanie działalności organu wykonawczego 

gminy Budzów. Stanowi uzupełnienie danych, które zostały przedstawione w „Informacji o 

przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzów za rok 2019” oraz sprawozdaniach 

finansowych 

Wójt Gminy Budzów Jan Najdek uczestniczył w 2019 r. w regularnych spotkaniach, 

podczas których poruszane i dyskutowane były zagadnienia i problemy funkcjonowania 

lokalnych samorządów, co znacząco wpływa na podnoszenie jakości działań samorządowych 

m.in.:  

 reprezentował gminę  w 7 spotkaniach Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 

małopolski,  

 reprezentował gminę w 3 spotkaniach z Marszałkiem Województwa Małopolskiego 

oraz 2 spotkaniach z Wojewodą Małopolskim, 

 posiedzeniu Społecznej Rady Ośrodka Zdrowia w Bieńkówce,  

 2 razy w posiedzeniach Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Budzowie, 

 2 razy w spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Suskiego z Wójtami, 

Burmistrzami Powiatu Suskiego,  

 spotkaniu zorganizowanym  przez Komendanta Powiatowego PSP w Suchej 

Beskidzkiej z Wójtami, Burmistrzami powiatu suskiego, 

 konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział 

Bielsko –Biała dotyczącej oświetlenia przestrzeni publicznej, 

 w turniejach organizowanych przez szkoły oraz kluby sportowe, 

 w finale Konkursu Wiedzy Ogólnej Leonardo 2019 r., który odbył się na Słowacji 

Gmina  Rabcice, 

 w Gminnych oraz Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka, 

 uroczystym wręczeniu w Starostwie Powiatowym  srebrnych medali ” Za  zasługi  dla 

Obronności Kraju”. Było to odznaczenie przyznawane przez Ministra Obrony 

Narodowej rodzicom, których troje dzieci pełniło czynną służbę wojskową. W naszej 

Gminie odznaczenie otrzymało 11 rodziców, 

 w spotkaniach z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 
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 w zebraniach Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze, Stowarzyszenia Gmin 

Babiogórskich oraz Stowarzyszenia „Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i 

Rozwoju” 

 w spotkaniu dot. wykonania sieci gazowej na osiedlu Fujówka – Spólnikówka z 

kierownikiem Oddziału Wadowice, 

 konferencji Karpackiej zorganizowanej w Stryszawie, 

 spotkaniu z dyrektorami Szkół i wyróżnionymi nauczycielami, którzy otrzymali 

„Nagrodę Wójta” z okazji Dnia Nauczyciela, 

 uroczystym przekazaniu samochodów strażackich w Jednostce OSP Palcza , OSP 

Budzów oraz OSP Zachełmna, 

 Jubileuszu 100 – lecia mieszkanki Budzowa, 

 spotkaniu z przedstawicielami  Firmy VEOLIA  odnośnie odbioru i eksploatacji 

oczyszczalni ścieków w Budzowie, 

 uroczystości związanej z obchodami Święta Niepodległości, 

 uczestniczył również we wręczeniu promes i symbolicznych czeków  dla gminy: 

- na remont  kapliczki kamiennej trójkondygnacyjnej z wizerunkiem NMP w 

miejscowości Bieńkówka , 

- roboty remontowe  w budynku OSP Jachówka w ramach  Konkursu” 

Małopolskie Remizy 2019”., 

- promesa przekazywana wójtom, burmistrzom i prezydentom  miast oraz 

prezesom jednostek OSP. Promesy  przekazał Wojewoda Małopolski Piotr 

Ćwik oraz Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 

wraz z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży 

Pożarnej st. bryg. Markiem Bębenkiem i Robertem Bażelą – p.o. Dyrektora 

Departamentu Pożyczek i Dotacji WFOŚiGW. W uroczystości wręczenia 

promes brali udział Wójt Gminy Jan Najdek oraz Prezes OSP Zachełmnej 

Grzegorz  Lenik na zakup samochodu strażackiego  dla OSP Zachełmna, 

- na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,  

- na dofinansowanie remontów dróg z Funduszu Dróg Samorządowych,  

- promesy w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Gmina Budzów złożyła Projekt pn.: 

„Przedszkolaki- nasza przyszłość”. Wartość projektu 338.980,00 zł., 

dofinansowanie 288.090,00 zł.  
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Dla przykładowego zobrazowania skali działań gminy i organu wykonawczego poniżej kilka 

dodatkowych danych. 

W roku 2019 w Urzędzie Gminy Budzów zarejestrowano prawie 2 900 sztuk 

korespondencji papierowej. 

Ilość wysłanej, zarejestrowanej korespondencji papierowej to wielkość 4 700 sztuk. 

W roku 2019 Wójt Gminy Budzów: 

 przeprowadził analizę 17 sztuk oświadczeń majątkowych osób składających 

oświadczenie majątkowe wójtowi, 

 udzielono łącznie 87  zamówień  publicznych z tego: 

- 7 szt. zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

powyżej 30 000 EURO ( 1 EURO wynosiło  4.3117 ), 

- 56 szt. zamówień publicznych, w których wartość zamówienia nie 

przekroczyła kwoty 20.000 zł. netto, 

- 25 szt. zamówień publicznych, w których wartość zamówienia  przekroczyła 

kwotę 20.000 zł. netto, 

 uczestniczył w 6 zebraniach wiejskich, 

 wydał 70 zarządzeń, 

 złożył 90 inicjatyw uchwałodawczych (projektów uchwał) do Rady Gminy 

 Budzów, 

 przedłożył Radzie Gminy Budzów 7  sprawozdań międzysesyjnych, 

 uczestniczył i udzielał wyjaśnień na 10 sesjach zwyczajnych i  na bieżąco udzielał 

odpowiedzi na interpelacje i wnioski, 

 przeprowadził 2 spotkania z sołtysami gminy Budzów, 

 na podstawie uchwał rady gminy przeprowadził 1 procedurę konsultacji społecznych 

aktów prawnych, 

 zawarł 130  umów cywilno-prawnych, 

 wydał łącznie  19 838 decyzji administracyjnych (w tym jako organ podatkowy        

19 620), 

 jako organ podatkowy wystawił 1187 upomnień oraz 32 tytuły  wykonawcze, 

 wydał 550 zaświadczeń, 

 wydał 20 postanowień, 

 odpowiedział na 20  wnioski o dostępie do informacji publicznej, 
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 wydał  115  uzgodnień dot. m.in. budowy przyłączeń energetycznych, wykonania 

zjazdów, lokalizacji ogrodzeń przy drogach, dostępów do drogi publicznej  

 przyjęto 757 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 733 dowody osobiste, 

 

Statystyka USC 

 sporządzono 11 aktów urodzenia ( transkrypcja), 

 sporządzono 49 aktów małżeństwa ( w tym 13 cywilnych), 

 sporządzono 48 aktów zgonu, 

 

Migracje, czyli przeniesienie aktu stanu cywilnego z formy papierowej (księga stanu 

cywilnego) do Rejestrów Stanu Cywilnego 

 migracja urodzeń 287, 

 migracja małżeństwa 247 

 migracja zgonów 54 

 

Liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego 981. 

Liczba zaświadczeń 36 

Liczba zapewnień 49 

 

VIII.  CZĘŚĆ ANALITYCZNA  

8.1.  Infrastruktura techniczna  

Trzonem układu drogowego w gminie Budzów są dwie drogi: wojewódzka Nr 956 

Zembrzyce – Budzów – Biertowice, łącznica do drogi krajowej Nr 28 w Zembrzycach  

i powiatowe: 

- Nr P 1689K Budzów – Trzebunia – Stróża, 

- Nr P 1706K Stronie – Zachełmna – Budzów, 

- Nr P 1707K Brody –Palcza, 

- Nr P 1708K Baczyn - Bieńkówka 

Gmina położona jest na uboczu w stosunku do ważniejszych tras, jakimi są trasy  

Kraków – Zakopane oraz Wadowice – Sucha Beskidzka – Maków Podhalański – Zakopane  

i Nowy Sącz. 
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Droga wojewódzka jest uciążliwa dla gminy ze względu na duży ruch samochodowy  

i wynikające stąd skażenie środowiska oraz szczególne ograniczenia swobody ruchu 

lokalnego. Gminie nie ma komunikacji kolejowej. 

Drogi ponadlokalne mają wyasfaltowana nawierzchnię, jednak wymagają modernizacji 

ze względu na konieczność poszerzenia pasa drogowego, łagodzenia łuków, budowy 

chodników. Drogi te pełnią równocześnie funkcje komunikacji regionalnej i lokalnej. 

Centralny węzeł komunikacyjny znajduje się w centrum Budzowa. 

Długość dróg gminnych wynosi obecnie 65 km i w większości są utwardzone, posiadają 

nawierzchnie asfaltowe. 

W Gminie Budzów mieszkańcy są zwodociągowani z prywatnych ujęć, Gmina posiada 

wodociąg tylko w centrum Budzowa, do którego podłączone są budynku użyteczności 

publicznej. W centrum Budzowa usytuowana jest oczyszczalnia ścieków, do której 

podłączone są budynki użyteczności publicznej. Gmina jest stelefonizowana w 60%. Sieć 

elektryczna o długości około 50 km zasila wszystkie posesje w energię elektryczną.  

Na terenie Gminy Budzów znajdują się 735 oprawy oświetleniowe.  

8.2. Edukacja  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Budzów w roku 

szkolnym 2018/2019 

Na podstawie art. 11 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 

2019 poz 1148 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 

dnia 31 października , przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok 

szkolny, w tym o wynikach egzaminu  ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, 

 z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; nadzoru pedagogicznego sprawowanego 

przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów 

i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Gmina Budzów realizuje zadania oświatowe wynikające z : 
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1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz 506 ze zm.) - 

zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej 

należy do zadań własnych gminy, 

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. 2019 poz 1148 ze zm.)-do 

zadań organu prowadzącego należy m.in.: 

 zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego 

i profilaktyki społecznej w przedszkolach oraz innych formach wychowania 

przedszkolnego, a także w szkołach, 

  zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

 zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 

 wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w 

tym zakresie, 

 zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, 

 wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny 

do pełnienia pełnej realizacji programów nauczania, programów 

wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz 

wykonywania innych zadań statutowych, 

 wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do 

dyrektora szkoły lub placówki, 

 

3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela do zadań gminy należy m.in.: 

 stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli, 

 wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

Analiza demograficzna 

Sytuacja demograficzna jest jednym z istotnych czynników rzutujących na zmiany w 

systemie oświaty, bezpośrednio wpływa na kształt sieci  przedszkoli i szkół, na wykorzystanie 

budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej placówki z 

tego powodu znajomość trendów demograficznych istotna jest przy planowaniu przyszłego 

rozwoju sieci placówek, w szczególności planowania zatrudnienia jak też przyszłych 

wydatków na utrzymanie przedszkoli i szkół.  
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Poniższa tabela pokazuje jak na przestrzeni kilkunastu lat kształtowała się liczba 

urodzeń w Gminie Budzów. Wynikają z niej niewielkie wahania w liczbie urodzeń, zwłaszcza 

dla rocznika 2014.  

Tabela 19 Liczba urodzeń w poszczególnych latach w podziale na poszczególne miejscowości 
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Budzów  28 42 34 36 49 33 58 44 32 43 36 23 36 34 32 32 

Bieńkówka 33 28 40 28 31 41 33 34 37 19 24 31 38 33 30 31 

Palcza 12 17 14 18 17 16 24 16 16 15 14 16 20 16 22 17 

Jachówka 12 8 10 10 11 13 17 8 18 12 12 11 13 6 18 7 

Baczyn 11 6 13 13 13 17 18 7 12 6 9 8 17 16 13 12 

Zachełmna 2 6 11 6 5 8 10 6 5 7 8 5 10 8 13 11 

Razem 98 107 122 111 126 128 160 115 120 102 103 94 134 113 128 110 

 

Organizacja placówek oświatowych 

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Budzów była organem prowadzącym dla 

dziewięciu placówek: dwóch przedszkoli samorządowych, dwóch zespołów szkolno-

przedszkolnych oraz pięciu szkół podstawowych (w tym jedna z oddziałem gimnazjalnym). 

Plan organizacji wymienionych placówek przedstawiono w tabelach 2-4. 

Tabela 20 Organizacja przedszkoli samorządowych 

placówka 
liczba 

oddziałów 
liczba 

dzieci 

w tym 

2-latki 3-latki 4-latki 5-latki 6-latki 7-latki 

Przedszkole 

Samorządowe 

w Budzowie 
3 75 1 22 12 21 18 1 

Przedszkole 

Samorządowe 

w Bieńkówce 
3 75 0 16 18 22 19 0 

Stan na 30.09.2018 r. 
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Tabela 21 Organizacja szkół podstawowych 

 
Szkoła 

Podstawowa  w 

Bieńkówce 

Szkoła 

Podstawowa nr1 

w Budzowie 

Szkoła 

Podstawowa nr2 

w Budzowie 

Szkoła 

Podstawowa 

w Jachówce  

Szkoła 

Podstawowa  

w Zachełmnej 

„O” 0 22 18 15 16 

Kl.I 33 18 11 17 6 

Kl.II 31 23 19 5 3 

Kl.III 24 29 12 13 8 

Kl.IV 40 16 14 8 12 

Kl.V 34 39 20 18 5 

Kl.VI 30 21 13 5 9 

Kl.VII 35 15 15 6 6 

Kl.VIII 29 21 19 10 10 

klasy 

gim. 
0 95 0 0 0 

razem 256 299 (204+95) 141 97 75 

Stan na 30.09.2018 r. 

Tabela 22 Organizacja zespołów szkolno-przedszkolnych 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny              

w Baczynie 
Zespół Szkolno-Przedszkolny                  

w Palczy 

oddział 

przedszkolny 
24 50 

kl.I 10 16 

Kl.II 8 15 

Kl.III 12 11 

Kl.IV 20 15 

Kl.V 15 29 

Kl.VI 12 20 

Kl.VII 11 16 
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Kl.VIII 12 16 

Razem 124 188 

Stan na 30.09.2018 r. 

Łącznie z zajęć w placówkach prowadzonych  przez Gminę Budzów korzystało 1330 

dzieci. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z zajęć wychowawczych korzystało 224 

dzieci. W szkołach podstawowych uczyło się 1106 uczniów, w tym 95 uczniów w oddziale  

gimnazjalnym. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ponosiła koszty utrzymania dzieci         

w publicznych i niepublicznych placówkach prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina 

Budzów. Liczbę dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do tych podmiotów oraz 

koszt utrzymania przedstawia tabela 5. 

Tabela 23 Zestawienie liczby dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach Gmin ościennych  

w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Miesięczny 

koszt 

utrzymania 

1 dziecka 

Liczba dzieci w poszczególnych miesiącach 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Gmina Sucha 

Beskidzka 

przedszkola 

niepubliczne 

350,01 zł  

za 2018 

353,02 zł  

za 2019 

7 8 8 8 8 7 9 10 10 11 11 13 

Gmina Maków 

Podhalański- 

przedszkole 

publiczne 

352,22 zł  

za 2018 

387,32 zł  

za 2019 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Gmina Zembrzyce- 

przedszkole 

publiczne 

454,68  

za 2018 

561,50 zł  

za 2019 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Gmina Mucharz- 

przedszkole 

niepubliczne 

311,14 zł 

za 2018 

392,58 zł 

za 2019 

3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 

 

Koszt utrzymania dzieci w przedszkolach innych gmin w 2019 roku wyniósł 

76 318,52 zł.  

Ponadto, co miesiąc  obciążano  Gminę Mogilany za utrzymanie 1 dziecka 

uczęszczającego w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola na terenie Gminy Budzów. 

Koszt utrzymania wynosił 661,45 zł/ miesiąc od września do grudnia oraz 629,47 zł/ miesiąc 

od stycznia do sierpnia.  
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W placówkach oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 realizowano następujące 

innowacje pedagogiczne:  

1) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Palczy  

a) Szkoła podstawowa: 

 Wybiorę świadomie, będę pracować z pasją  

 Nauczanie matematyki metodą tutoringu rówieśniczego 

 Lego –nauka przez zabawę 

 Dobry zawód otwiera wiele dróg 

 Klasowe laboratorium przyrodnicze 

 Zabawy językiem polskim 

b) Przedszkole: 

 Z małym misiem czytanie rozwija mowę 

 

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baczynie  

a) Szkoła podstawowa: 

 Zaprogramuj sobie przyszłość 

 Dobry zawód otwiera wiele dróg 

 Teatralny zawrót głowy 

 Na języku angielskim uczymy się – bawimy i gramy bo furtkę do przyszłości 

otwieramy 

b) Przedszkole: 

 Metoda dobrego startu 

 Niby jedna bajka a uczymy się angielskich słówek 

 Misyjne podróże po świecie 

 Matematyka małego smyka 

 

3) Szkoła Podstawowa nr 1 w Budzowie 

 Przyjaźń ze środowiskiem 

 Prowadzenie działań niwelujących zachowania dyslektyczne  

 Odkrywanie kultury krajów anglojęzycznych jako najlepsza metoda nauki języka 

angielskiego 

 

4) Szkoła Podstawowa nr 2 w Budzowie 
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 Uskrzydleni Naszą Niepodległą. 

 Dobry zawód otwiera wiele dróg. 

 Odblaskowy Piknik w „Bacówce u Harnasia’’- aktywne formy wypoczynku na łonie 

przyrody 

 

5) Szkoła Podstawowa w Bieńkówce 

 Ćwiczymy wyobraźnię przestrzenną  

 Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć  

 Dobry zawód otwiera wiele dróg  

 

6) Szkoła Podstawowa w Jachówce 

 Matematyka jest wokół nas 

 

7) Szkoła Podstawowa w Zachełmnej 

 Z Zachełmnej wioski do całej Polski. Moja mała i duża Ojczyzna  

 Języki obce kluczem Twojego sukcesu 

 Dobry zawód otwiera wiele dróg 

 

8) Przedszkole Samorządowe w Budzowie 

 Wszyscy Polacy to jedna rodzina 

 Moja mała i duża Ojczyzna, jej najbliżsi sąsiedzi 

 Kim będę gdy dorosnę-poznajemy różne zawody 

 Poznawanie, przeżywanie i tworzenie poprzez obcowanie ze sztuką 

 Szukamy prawdy, dobra i piękna podróżując po Europie 

 Mądre wychowanie przez czytanie 

 

9) Przedszkole Samorządowe w Bieńkówce 

 Mój dom, moja rodzina, moja ojczyzna. Bieńkówka –moja mała ojczyzna. 

 

Wzorem poprzednich lat szkoły podstawowe uczestniczyły w programach „Mleko      

w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, dzięki czemu wszyscy  uczniowie klas I-V 

przez 20 tygodni w roku szkolnym  otrzymywali produkty mleczne, owoce i warzywa, ucząc 

się dobrych nawyków żywieniowych. 
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W roku szkolnym 2018/2019 cztery przedszkola na terenie Gminy Budzów otrzymały 

urządzenia do oczyszczania powietrza w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony 

powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. 

Urządzenia, które  otrzymały placówki są doraźnym rozwiązaniem  na poprawę jakości 

powietrza. 

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Liczbę dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach i szkołach 

funkcjonujących na terenie Gminy Budzów przedstawia poniższa tabela 24. 

Tabela 24 Liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Placówka 
Liczba 

dzieci 
Rodzaj niepełnosprawności 

Przedszkole Samorządowe 

w Bieńkówce 
1 dziecko z niepełnosprawnością ruchową z afazją 

Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Budzowie 

1 

 

1 

 

dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim 

dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim 

Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Budzowie 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną 

 

dziecko z niepełnosprawnością w stopniu głębokim 

 

dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 

dziecko słabowidzące 

 

dzieci  z niepełnosprawnością ruchową z afazją 

Szkoła Podstawowa w 

Bieńkówce 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną 

 

dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym 

 

dziecko słabowidzące 

 

dziecko z niepełnosprawnością ruchową 

Szkoła Podstawowa w 

Jachówce 

2 

 

1 

 

dzieci z niepełnosprawnością ruchową z afazją 

 

dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną 

Szkoła Podstawowa w 

Zachełmnej 
1 dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Baczynie 

2 

 

 

1 

 

 

1 

dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim 

 

dziecko z niepełnosprawnością ruchową 

 

dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim 
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Zespół Szkolno-

Przedszkolnym w Palczy 

1 

 

2 

 

2 

 

dziecko z autyzmem 

 

dzieci  zagrożone niedostosowaniem społecznym 

 

dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną 

Razem 27  

 

Uczniowie mający orzeczenia o kształceniu specjalnym objęci byli zajęciami   

rewalidacyjnymi, nauczaniem indywidualnym, dodatkowo uczestniczyli również w zajęciach 

wyrównawczych oraz zajęciach wspomagających z każdego przedmiotu. Uczniowie 

korzystali również z konsultacji pedagoga szkolnego.     

Stan bazy oświatowej 

Baza lokalowa jaką dysponują jednostki oświatowe obejmuje łącznie 10 

obiektów szkolnych i przedszkolnych w: Budzowie 4 obiekty -3 szkoły wraz z salą sportową   

i przedszkole samorządowe i 2 boisko sportowe, Bieńkówka 2 (szkoła wraz z salą  

gimnastyczną ,przedszkole samorządowe) i boisko sportowe, Baczyn 1 (szkoła i przedszkole) 

i boisko sportowe, Palcza 1 (szkoła z oddziałem przedszkolnym ) i boisko sportowe, 

Jachówce 1 (szkoła i przedszkole samorządowe) i boisko sportowe, Zachełmna 1 (szkoła        

z oddziałem przedszkolnym) i boisko sportowe. Wszystkie szkoły podstawowe wyposażone 

są  w gabinet pielęgniarki.  

 

W 2019 r. zakończono inwestycję pn.: „Nadbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w 

Bieńkówce. Inwestycja realizowana w latach 2018 – 2019. 

Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 3.834.280,58 zł. i wykorzystanie środków 

finansowych od początku nadbudowy Szkoły przedstawia się następująco:  

2017 rok - 64.990,84 zł. 

- opracowanie mapy wysokościowej 

- roboty odkrywkowe 

- wykonane projektu budowanego 

- wykonanie zbiornik p. pożarowego 

2018 rok - 1.492.465,51  zł.  

- roboty budowlane dot. nadbudowy i przebudowy  

2019 rok do 2.276.824,23 zł.  
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1. Roboty budowlane 

2. Opracowanie projektu na przebudowę co oraz wykonanie modernizacji kotłowni 

3. Nadzór nad robotami (modernizacja kotłowni, roboty elektryczne), na pozostałe 

roboty inspektorem był pracownik Urzędu Gminy, 

4. Wymiana pompy głębinowej 

5. Wykonanie zasilania instalacji p. pożarowej 

6. Sporządzenie instrukcji p. pożarowej, zakup gaśnic  

7. Remont pomieszczenia w piwnicy oraz wykonanie hydroforni, 

8. Przebudowa centralnego 

9.  Zakup regałów, szafek, segmentu szatniowego, stołów, krzeseł, zakup i montaż rolet 

okiennych (środki przeznaczone w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa 

Bieńkówka) 

10. Odbiór Sanepid 

11. Opracowane inwentaryzacji  powykonawczej do odbioru. 

12.  Zakup i montaż oświetlenia awaryjnego. 

13.  Remont łazienek w starej części. 

Gmina występowała z prośbą o wsparcie finansowe z budżetu państwa rozbudowy budynku 

Szkoły Podstawowej w Bieńkówce do Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej 

oraz Pana Mateusza Morawickiego Prezesa Rady Ministrów uzyskują odpowiedź ,że nie 

dysponują w swoim budżecie środkami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. z rezerwy 

mogą być przyznane środki budżetu w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

 

Pragnę również nadmienić, że Gmina ubiegała się o przyznanie środków na rozbudowę 

budynku Szkoły Podstawowej do Wojewody Małopolskiego. Złożyła wniosek inwestycyjny 

na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa z rezerwy ogólnej budżetu państwa ale 

wniosek rozpatrzony został negatywnie.  

Wojewoda Małopolski poinformował Gminę, iż środki ujęte w rezerwie ogólnej budżetu 

państwa mogą stanowić doraźnie wsparcie dla tych zadań w szczególnie  uzasadnionych 

przypadkach na wydatki nieprzewidziane i  nadzwyczajne a zadania inwestycyjne powinny 

być finansowanie przy zaangażowaniu środków własnych jednostki. 

Gmina uzyskała tylko dofinansowanie z WFOŚiGw w Krakowie w wysokości 36.814,32 zł. 

na modernizację systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej na ogrzewanie olejowe, 

pozostałe roboty budowlane wykonanie ze środków własnych budżetu gminy.  
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Zdjęcie nr 7 Nadbudowana szkoła w Bieńkówce  

Pracownicy placówek oświatowych 

Poziom zatrudnienia w placówkach oświatowych w Gminie Budzów przedstawiono  

w tabeli 25. 
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Tabela 25 Poziom zatrudnienia w placówkach oświatowych (w przeliczeniu na pełny etat) 

Placówka Ogółem Nauczyciele Obsługa 

Przedszkole Samorządowe w Budzowie 10,93 6,18 4,75 

Przedszkole Samorządowe w Bieńkówce 10,52 5,77 4,75 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Budzowie 34,74 29,74 5,00 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Budzowie 17,13 14,38 2,75 

Szkoła Podstawowa w Zachełmnej 12,06 10,31 1,75 

Szkoła Podstawowa w Bieńkówce 26,75 21,00 5,75 

Szkoła Podstawowa w Jachówce 14,61 12,36 2,25 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Baczynie 20,47 15,47 5,00 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Palczy 24,04 18,29 5,75 

Razem  171,25 133,50 37,75 

Stan na 30.09.2018 r. 

Stopień awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

(w przeliczeniu na pełne etaty) przedstawiono w tabeli 26. Przeważająca większość kadry 

pedagogicznej posiada najwyższe kwalifikacje. 

Tabela 26 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli 

Przedszkole Samorządowe w Budzowie 

 Liczba stosunków pracy 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta  kontraktowy mianowany dyplomowany 

wykształcenie 

magisterskie 

z p.p. 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

6 0 0 2 0 4 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 2 1 0 0 1 0 

w tym 

etatu 

0,18 0,05 0 0 0,13 0 

  Razem 6,18 0,05 0 2 0,13 4 

Przedszkole Samorządowe w Bieńkówce 

 Liczba stosunków pracy 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta  kontraktowy mianowany dyplomowany 

wykształcenie 

magisterskie 

z p.p. 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

5 0 0 0 0 5 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 3 0 0 1 1 1 

w tym 

etatu 

0,77 0 0 0,54 0,1 0,13 

  Razem 5,77 0 0 0,54 0,1 5,13 
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Budzowie 

 Liczba stosunków pracy 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta  kontraktowy mianowany dyplomowany 

wykształcenie 

magisterskie 

z p.p. 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

25 0 0 2 3 20 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 10 0 0 1 3 6 

w tym 

etatu 

3,74 0 0 0,44 1,66 1,64 

   Razem etaty 28,74 0 0 2,44 4,66 21,64 

wykształcenie 

magisterskie 

bez p.p. lub 

wyższe studia 

zawodowe z 

p.p. 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

1 0 0 0 1 0 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 0 0 0 0 0 0 

w tym 

etatu 

0 0 0 0 0 0 

 Razem etaty 1 0 0 0 1 0 

Ogółem zatrudnienie 29,74 0 0 2,44 5,66 21,64 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Budzowie 

 Liczba stosunków pracy 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta  kontraktowy mianowany dyplomowany 

wykształcenie 

magisterskie 

z p.p. 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

11 0 0 1 1 9 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 8 0 0 1 2 5 

w tym 

etatu 

3,38 0 0 0,89 0,93 1,56 

Razem 14,38 0 0 1,89 1,93 10,56 

Szkoła Podstawowa w Zachełmnej 

 Liczba stosunków pracy 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta  kontraktowy mianowany dyplomowany 

wykształcenie 

magisterskie 

z p.p. 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

9 0 0 2 1 6 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 7 0 0 2 0 5 

w tym 

etatu 

1,53 0 0 0,81 0 0,72 

Razem 10,53 0 0 2,81 1 6,72 

Szkoła Podstawowa w Bieńkówce 

 Liczba stosunków pracy 
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ogółem bez 

stopnia 

stażysta  kontraktowy mianowany dyplomowany 

wykształcenie 

magisterskie 

z p.p. 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

18 0 0 3 5 10 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 8 0 0 3 0 5 

w tym 

etatu 

3 0 0 1,23 0 1,77 

Razem 21,00 0 0 4,23 5 11,77 

Szkoła Podstawowa w Jachówce 

 Liczba stosunków pracy 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta  kontraktowy mianowany dyplomowany 

wykształcenie 

magisterskie 

z p.p. 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

10 0 0 0 2 8 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 8 0 0 0 0 8 

w tym 

etatu 

1,16 0 0 0 0 1,16 

   Razem etaty 11,16 0 0 0 2 9,16 

wykształcenie 

magisterskie 

bez p.p. lub 

wyższe studia 

zawodowe z 

p.p. 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

1 0 1 0 0 0 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 1 0 1 0 0 0 

w tym 

etatu 

0,20 0 0,20 0 0 0 

 Razem etaty 1,2 0 1,20 0 0 0 

Ogółem zatrudnienie 12,36 0 1,20 0 2,00 9,16 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Palczy 

 Liczba stosunków pracy 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta  kontraktowy mianowany dyplomowany 

wykształcenie 

magisterskie 

z p.p. 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

15 0 1 2 2 10 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 9 0 0 2 1 6 

w tym 

etatu 

3,29 0 0 1,12 0,17 2,00 

Razem 18,29 0 1,00 3,12 2,17 12,00 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baczynie 

 Liczba stosunków pracy 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta  kontraktowy mianowany dyplomowany 
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wykształcenie 

magisterskie 

z p.p. 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

11 0 0 2 0 9 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 14 1 0 3 1 9 

w tym 

etatu 

4,36 0,94 0 1,23 0,04 2,15 

 Razem etaty 15,36 0,94 0 3,23 0,04 11,15 

wykształcenie 

magisterskie 

bez p.p. lub 

wyższe studia 

zawodowe z 

p.p. 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

0 0 0 0 0 0 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 1 0 0 0 1 0 

w tym 

etatu 

0,11 0 0 0 0,11 0 

 Razem etaty 0,11 0 0 0 0,11 0 

Ogółem zatrudnienie 15,47 0,94 0 3,23 0,15 11,15 

Stan na 30.09.2018r. 

 

Wydatki poniesione przez Gminę Budzów z uwzględnieniem realizowanych zadań 

oświatowych 

 

Wydatki Gminy Budzów na oświatę w roku 2019 wyniosła 15.032.795,95 zł,  

z czego 10.960.159,46 (72,91%) pokryte zostało z budżetu Państwa : 

 subwencja oświatowa 10.548.058,00 zł 

 środki z rezerwy przeznaczone na pomoce dydaktyczne 31.455,00 zł 

 środki z rezerwy związane z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli 9.616,00 zł 

 środki z rezerwy przeznaczone na dofinansowanie zadań o jednorazowym charakterze 

2.396,00 zł 

 dotacja przedszkolna 273.585,00 zł 

 dotacja podręcznikowa 76.723,26 zł 

 środki z Ministerstwa Sportu 18.326,20 zł 

 ze środków  unijnych 45.677,13 (0,30%)  

Pozostała część wydatków oświatowych w wysokości 4.026.959,36 zł (26,79%) została 

sfinansowana przez gminę w ramach zadań własnych.   

Lp. Nazwa jednostki oświatowej Wydatki wykonane 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Budzowie 2 895 664,62 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Budzowie 1 556 886,98 

3. Szkoła Podstawowa w Bieńkówce 2 258 067,54 
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4. Szkoła Podstawowa w Jachówce 1 392 439,25 

5. Szkoła Podstawowa w Zachełmnej 1 058 073,09 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Palczy 1 973 460,70 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baczynie 1 602 468,76 

8. Przedszkole Samorządowe w Budzowie 798 874,46 

9. Przedszkole Samorządowe w Bieńkówce 910 146,14 

 

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych 

kształtowały się następująco: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Budzowie – 9.441,72 

- oddział gimnazjalny – 10.007,06 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Budzowie  - 10.963,99 

 Szkoła Podstawowa w Jachówce – 14.355,04 

 Szkoła Podstawowa w Bieńkówce – 9.068,54 

 Szkoła Podstawowa w Zachełmnej – 15.115,33 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baczynie – 13.934,51 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Palczy - 10.497,13 

 Przedszkole Samorządowe w Budzowie – 10.651,65 

 Przedszkole Samorządowe w Bieńkówce - 10.415,28 

 

Projekt „Umiem pływać”. W okresie od 25.03.2019 r. do 12.06.2019 r. 105 uczniów klas I-III 

ze wszystkich szkół podstawowych naszej Gminy brało udział w zajęciach nauki pływania na 

Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Koszt realizacji programu wyniósł 38 023,20 zł, w 

tym :  18 326,20 zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 19 697,00 zł środki własne.  

 

SKS 2019 Gmina Budzów wysłała do Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego 

zbiorcze zgłoszenie szkół wraz z ilością grup i przewidywaną liczbą dzieci biorących udział w 

SKS 2019. Zgłoszono: 5 szkół, 6 grup, 106 uczniów. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia była 

deklaracja Gminy o wniesieniu wkładu własnego w wysokości po 160,00 zł do grupy.  

Projekt realizowany ze środków Funduszy Europejskich  w  Przedszkolu Samorządowym w 

Bieńkówce "Przedszkolaki - nasza przyszłość". Celem projektu jest utworzenie dodatkowych 

miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez 

doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia. Okres 
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realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.08.2020 r. Środki pozyskane z dofinansowania pozwolą 

m.in. na: 

 adaptację i dostosowanie pomieszczeń dla nowego oddziału przedszkolnego, 

 wyposażenie  w niezbędny sprzęt oraz meble, 

 zakup zabawek oraz pomocy edukacyjnych, 

 pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli nowego oddziału przedszkolnego, 

 realizację zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz 

gimnastyki korekcyjnej, 

 zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć. 

Na realizację projektu Gmina Budzów otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich  

w wysokości 288 090,00 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 338.980,00 zł. W roku 2019 

wykorzystano 45.677,13 zł. 

W roku 2019 wypłacono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracodawców w wysokości 144.335,64 zł. Środki pochodzą  z Funduszu Pracy. 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych 

Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych w 2019 r. wyniósł 173 337,66 zł. 

Na powyższy koszt składają się:  

 umowa z tytułu dowozu dzieci do Tarnawy Górnej i Makowa Podhalańskiego - 

85 487,61 zł  

 wynagrodzenia  opiekunów - 31 024,00 zł;  

 umowy z rodzicami na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek 

w Myślenicach i w Suchej Beskidzkiej - 56 826,05 zł. 

Dowóz dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy 

W 2019 roku koszt poniesiony z tytułu dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie 

gminy Budzów wyniósł 277 495,40 zł,  w tym:  237 705,44 zł  umowy z przewoźnikami, 

39 789,96 zł  umowy zlecenia dla  opiekunów. 
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Wyniki egzaminu 

Egzamin ósmoklasisty 

Po raz pierwszy został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Sprawdzał 

wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej. Egzamin obowiązkowy przeprowadzony został w formie pisemnej przez 

trzy kolejne dni (15-17 kwietnia 2019 r.) Każdy uczeń przystąpił do egzaminu z trzech 

przedmiotów: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Egzamin nie ma 

progu zdawalności. Od 2022 roku ósmoklasista będzie zobowiązany do przystąpienia do 

egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka 

obcego nowożytnego, jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, 

geografia, historia. 

Tabela 27 Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
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Szkoła Podstawowa 

nr 1 w Budzowie 
20 69 7 49 6 20 47 4 - - - 

Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Budzowie 
19 60 4 28 2 14 42 3 5 28 3 

Szkoła Podstawowa 

w Bieńkówce 
28 59 4 40 5 28 53 5 - - - 

Szkoła Podstawowa 

w Jachówce 
10 83 9 68 9 10 65 7 - - - 

Szkoła Podstawowa 

w Zachełmnej 
10 80 9 75 9 8 57 5 2 40 5 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Baczynie 
11 74 8 52 7 11 48 4 - - - 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Palczy 
16 73 7 67 9 16 57 5 - - - 

 

Wysoki wynik- 9 stanin  z języka polskiego i matematyki osiągnęli uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej w Jachówce i Szkoły Podstawowej w Zachełmnej, także uczniowie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy uzyskali 9 stanin z matematyki. 
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Egzamin gimnazjalny  

Egzamin gimnazjalny po raz ostatni został przeprowadzony w dniach 10-12 kwietnia 

2019 roku. Do egzaminu przystąpiło w roku szkolnym 2018/2019 95 uczniów z Gminy 

Budzów, o 8 uczniów mniej niż w roku poprzednim.   

Tabela 28 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
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2018 103 27 68 5 58 5 53 6 51 4 74 57 4 74 39 3 54 6 

2019 95 32 59 4 58 5 43 6 48 5 87 54 3 87 38 8 58 6 

 

W stosunku do roku poprzedniego wzrósł odsetek liczby uczniów z dysleksją. 

Uczniowie w bieżącym roku osiągnęli niższy wynik( 4 stanin) z języka polskiego oraz  (3 

stanin) z języka angielskiego. Wyniki z historii i WOS oraz z matematyki, w obu latach 

utrzymują się na tym samym poziomie. 

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego wprowadziło trzy formy nadzoru pedagogicznego: ewaluację, kontrolę, 

wspomaganie. 

W roku szkolnym 2018/2019 Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadziło kontrolę w 

następujących placówkach: 

1) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Palczy  w zakresie organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz współpracy  

z rodzicami. W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia. 
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2) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baczynie w zakresie wymagań „Procesy 

wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający 

uczeniu się”. Brak zaleceń. 

3) w Przedszkolu Samorządowym w Budzowie w zakresie oceny prawidłowości 

zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Brak 

zaleceń. 

4) w Przedszkolu Samorządowym w Bieńkówce w zakresie oceny prawidłowości 

zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie 

wydano zaleceń. 

5) w Szkole Podstawowej nr 1 w Budzowie w zakresie  działalności Innowacyjnej 

i wykorzystania technologii informacji komunikacyjnych w procesie nauczania 

podstawy programowej; monitorowania podstawy programowej; monitorowania 

organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych. 

Brak zaleceń. 

6) w Szkole Podstawowej w Bieńkówce: kontrola realizacji zaleceń MEN w zakresie 

działań dotyczących wzmacniania bezpieczeństwa; monitorowanie organizacji pracy 

szkoły. Nie wydano zaleceń. 

7) w Szkole Podstawowej w Zachełmnej- nie przeprowadzono kontroli. 

8) w Szkole Podstawowej nr 2 w Budzowie – nie przeprowadzono kontroli. 

9) w Szkole Podstawowej w Jachówce - nie przeprowadzono kontroli. 

Nagroda Wójta dla nauczycieli 

Na podstawie uchwały Rady Gminy NR XXIV/217/2017 z dnia 14 marca 2017 roku 

w sprawie regulaminu określającego kryteria  przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i przedszkoli, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Budzów Wójt Gminy Budzów w 2018 roku 

przyznał nagrody dla 6 nauczycieli oraz 4 dyrektorów.  

Stypendium Wójta Gminy Budzów dla uczniów 

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/69/2019 Rady Gminy w Budzowie w sprawie 

przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z Gminy Budzów  

Wójt Gminy Budzów w roku szkolnym 2018/2019 przyznał jednorazowe stypendium dla 23 

uczniów. Łączna  kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 16 000 zł. W kategorii „Laureaci 

i finaliści” przyznano stypendia 9 uczniom, w kategorii „średnia ocen 5,5 i wyżej” 
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stypendium otrzymało 12 uczniów. Stypendium w kategorii „osiągnięcia sportowe” 

przyznano dla  2 uczniów. 

Podsumowanie 

Oświata zawsze zajmowała ważne miejsce zarówno w bieżącej pracy władz gminy, 

jak i w wydatkach budżetowych. Zebrane informacje dają obraz stanu oświaty w Gminie 

Budzów w zakresie organizacji, kadry pedagogicznej, podejmowanych działaniach na rzecz 

uczniów, a także informacje o osiągniętych wynikach egzaminów i wynikach 

przeprowadzonych kontroli.  Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich 

zadań gminy. W związku z ciągłymi zmianami programowymi i prawnymi wiele zadań  

na bieżąco dostosowywanych jest  do zasad i warunków funkcjonującej gminnej oświaty  

w odniesieniu do nowych standardów. 

 

8.3. Polityka społeczna 

Pomocą społeczną administruje Ośrodek Pomocy Społecznej z Budzowie (OPS),  

z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budzowie (co umożliwia 

załatwienie różnych spraw w jednym miejscu). Jego głównym celem jest umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie otrzymuje środki finansowe na pomoc 

społeczną z budżetu centralnego na zadania zlecone gminie i z budżetu gminy na zadania 

własne gminy. 

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie potrzeb życiowych osób i rodzin, które 

własnymi środkami materialnym i lub własna pracą uczynić nie mogą oraz umożliwienie im 

bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna udzielona 

jest osobom i rodzinom z terenu naszej gminy, na którą składają się zasiłki:  

 stałe - liczba osób - 17 

 okresowe - liczba rodzin - 22 

 celowe i specjalne – 51 rodzin  

 pomoc w naturze - 0 

 świadczenia rodzinne - liczba osób – 2.050/ 601 rodzin  

 zasiłki dla opiekuna - liczba osób - 4 
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 świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba osób- 26 

 świadczenia wychowawcze - liczba osób  uprawnionych – 2.024 

 świadczenia Dobry start – liczba uprawnionych dzieci – 1.418 

 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba uczniów 107 

 Karta dużej rodziny - liczba osób 631 –  z 231 rodzin  

 Odpłatność za pobyt w DPS – 4 osoby. 

 

8.3. Kultura  

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI i OŚRODKA ANIMACJI KULTURY GMINY 

BUDZÓW Z/S W PALCZY: 

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy  Budzów z siedzibą w Palczy istnieje jako 

Samorządowa Instytucja Kultury od 2001 roku.  Biblioteka i Ośrodek pełni funkcję 

wielofunkcyjnego centrum kultury. Jest instytucją kultury realizującą zadania na rzecz 

społeczności lokalnej w dziedzinie rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa, wychowania, 

edukacji i oświaty kulturalnej oraz   upowszechniającą  i kultywującą dziedzictwo kulturowe 

gminy i regionu, zajmującą się promowaniem gminy, organizowaniem imprez kulturalnych i 

rozrywkowych oraz stwarzającą warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, 

rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego. 

 

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów jest gminną, samorządową instytucją 

kultury działającą na obszarze gminy Budzów.  

Prowadzi gospodarkę  finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.  Podstawą  

gospodarki finansowej Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury jest roczny plan finansowy, 

zatwierdzony przez dyrektora.   

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury otrzymuje dotacje z budżetu Gminy. Wysokość 

dotacji określa uchwała budżetowa Rady Gminy. Ponadto może być finansowana z dochodów 

własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.  

Na czele Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, 

reprezentuje na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. 

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem  Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy 

Budzów w zakresie określonymi przepisami prawa sprawuje Wójt Gminy Budzów.  
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Szczegółową organizację wewnętrzną Instytucji oraz zakres działania poszczególnych 

komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez jego dyrektora. 

W Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury zatrudnia się pracowników działalności 

podstawowej (bibliotekarze), administracyjnej (księgowa) oraz obsługi (palacze co, 

sprzątaczki). Ponadto zatrudnieni są specjaliści z następujących dziedzin: instruktor gry na 

instrumentach regionalnych (Warsztaty Muzyczne), choreograf oraz instruktor tańca i śpiewu 

(Warsztaty Taneczne), plastyk (Warsztaty Plastyczne), dyrygenci (Orkiestry Dęte). Ponadto w 

skład organizacyjny BiOAK wchodzi sześć  Kół Gospodyń Wiejskich – Baczyn, Bieńkówka, 

Budzów, Jachówka, Palcza, Zachełmna oraz Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki”. 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK: 

1. Ramy Organizacyjne Bibliotek: 

Biblioteka jest główną Gminną Biblioteką Publiczną Gminy Budzów i razem z Filiami 

Bibliotecznymi  zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy rozwijaniu i 

zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, dba o 

sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemy informacyjne na terenie gminy. Bogaty 

i ciekawy księgozbiór, różnorodne czasopisma, dokumenty elektroniczne, imprezy 

czytelnicze, to oferta skierowana do czytelnika gminy.  

W ramy organizacyjne Biblioteki wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna  w Palczy i pięć Filii 

Bibliotecznych: w Baczynie, Bieńkówce, Budzowie, Jachówce i Zachełmnej: 

a) Gminna Biblioteka Publiczna  w Palczy oraz Filie Biblioteczne  w Baczynie  

i Zachełmnej mieszczą się w budynkach Szkół Podstawowych i pełnią jednocześnie 

funkcję bibliotek szkolnych. 

b) Filia Biblioteczna w Budzowie znajduje się w Gimnazjum i funkcjonuje wspólnie 

z Biblioteką Gimnazjalną. 

c) Filia Biblioteczna  w Bieńkówce mieści się w Domu Wiejskim w Bieńkówce. 

d) Filia Biblioteczna w Jachówce funkcjonuje  w Remizie Strażackiej w Jachówce. 

 

Przy wszystkich bibliotekach działają czytelnie i kąciki czytelnicze oraz sale komputerowe  

z stałym i bezpłatnym  dostępem do Internetu. 

Przy bibliotekach w Budzowie, Bieńkówce i  w Jachówce działają Koła Przyjaciół Biblioteki.  

W skład organizacyjny biblioteki wchodzą: 
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a) Biblioteki etatowe  -  Gminna Biblioteka Publiczna w Palczy oraz Filie Biblioteczne                    

w Budzowie, Bieńkówce i Jachówce. 

b) Biblioteki na ¾ etatu – w Baczynie i Zachełmnej. 

 

2. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych: 

 
a) Zakupy i inne wpływy w 2019 roku: 

 
Zakupów zbiorów bibliotecznych dokonywano w księgarniach, hurtowniach  książkowych, 

bezpośrednio w wydawnictwach oraz  w księgarniach Internetowych.   

W 2019 roku wpłynęło łącznie do bibliotek 2925 zbiorówbibliotecznychna łączną kwotę:    

54 198, 65 zł w tym: 

 2861 książek z zakupu  na kwotę: 53 063, 65 zł 

 1 zbiór elektroniczny z zakupu: 100, 00 zł 

 63 książek z darów na kwotę: 1 035, 00 zł 

Ponadto w ramach realizacji projektu „Zakup Nowości Wydawniczych dla Bibliotek 

Publicznych” zakupiono 558   książek za kwotę  10 350 zł 

 

Wszystkie zbiory biblioteczne zostały opracowane i włączone do księgozbiorów 

bibliotecznych.  

3. Stan księgozbiorów bibliotek: 

Stan ilościowy (stan faktyczny: wpływy-ubytki) księgozbiorów bibliotek na 31 grudzień 2019 

roku wynosi: 

 87492książek 

 55 broszur 

 299 zbiorów specjalnych 

4. Prenumerata czasopism: 

Na 2019 rok zaprenumerowano do bibliotek łącznie 31 tytułów czasopism na kwotę 

7 685,58 zł 
 

Czasopisma zaprenumerowano dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Biblioteki prowadzą akcesję prenumerowanych czasopism. 

5. Czytelnicy i czytelnictwo: 

a) Czytelnicy zarejestrowani w 2019 roku: 
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W 2019 roku zarejestrowano łącznie w bibliotekach  2025 czytelników.  

w tym wg wieku: 

1 - do lat 5 - 151 

2 - od lat 6-12 - 646 

3 - od lat 13-15 - 268 

4 - od lat 16-19 - 216 

5 - od lat 20-24 - 73 

6 - od lat 25-44 - 376 

7 -  od lat 45-60 - 206 

8 - powyżej 60 lat - 89 

 

w tym wg zajęcia: 

(M) – Uczniowie - 1174 

(Z) - Osoby pracujące -  492 

(NZ) – Pozostali -  359 

 

6. Udostępnianie zbiorów czytelnikom w 2019 roku: 

a) Wypożyczenia na zewnątrz: 

 
Ogółem  wypożyczono na zewnątrz 37 884 zbiorów bibliotecznych 

w tym: 35 046  książek, 2 822 czasopism i  16zbiorów elektronicznych 

 

b) Wypożyczenia na miejscu w czytelniach bibliotek:      

 
Ogółem wypożyczono na miejscu 9 989zbiory biblioteczne 

w tym:  6 546 książek i  3 326 czasopism i 117 zbiorów specjalnych 

oraz  5 095 osób korzystających z Internetu w okresie sprawozdawczym. 

 

7. Komputeryzacja i automatyzacja bibliotek: 

1. Liczba komputerów użytkowanych w bibliotekach: 42 komputerów 

Liczba komputerów podłączonych do Internetu ze stałym dostępem do Internetu dla 

mieszkańców gminy: 38 sztuk 
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2. Automatyzacja bibliotek poprzez wprowadzanie i opracowywanie księgozbiorów 

bibliotecznych wraz z katalogowaniem za pośrednictwem Programu Bibliotecznego 

„Sokrates”. 

Opracowano łącznie: 37394 woluminy 

 

8. Promocja książki i działalność informacyjna:   

W ramach promocji książki, bibliotek, czytelnictwa i działalności informacyjnej w roku 

zorganizowano w bibliotekach następujące konkursy czytelnicze, literackie i plastyczne oraz  

imprezy i spotkania czytelnicze, literackie, okolicznościowe,  lekcje biblioteczne i inne: 

 

BIBLIOTEKA W BACZYNIE: 

 
1. ,,Znam bohaterów bajek" 

2. ,,Laurka dla dziadków" 

3. ,,Moja ulubiona postać z bajki” 

4. ,,Turniej szachowy” 

5. ,,Jeden z dziesięciu” 

6. ,,Papierowa biżuteria" 

7. ,,Malowanie zimowego krajobrazu". 

8. ,,Najładniejsza figurka z masy porcelanowej” 

9. ,,Kwiaty z bibuły" 

10.  ,,Czytam, więc wszystko wiem" 

11. ,,Najaktywniejsi czytelnicy ferii zimowych" 

12. „Wymyśl hasło promujące czytanie" 

13. ,,Quiz czytelniczy” 

14. „Mój ulubiony bohater literacki” 

15. Lekcja biblioteczna ,,Poznajemy prace bibliotekarza” 

16. ,,Moja zakładka do książki” 

17. Lekcja biblioteczna ,,Z legendą za pan brat” 

18. ,,Najaktywniejsi czytelnicy roku szk. 2018/2019 

19.  ,,Wakacje z książką” 

20. Lekcja biblioteczna w przedszkolu 

21. Lekcja biblioteczna ,,Rodzaje encyklopedii’ 

22. ,,Najpiękniejsze dary jesieni” 
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23. Lekcja biblioteczna ,,Poznajemy pracę bibliotekarza” 

24. Lekcja biblioteczna ,,Poznajemy rodzaje katalogów” 

25. ,,Ślubowanie klasy I” 

26. Lekcja biblioteczna ,,Korzystamy z różnych słowników” 

27. ,,Najpiękniejsza ozdoba choinkowa- anioły” 

 

 Biblioteka włączyła się w akcję ,,Zbieramy zakrętki dla Lenki”. 

 

BIBLIOTEKA W BIEŃKÓWCE: 

 
1. „Turniej Tenisa Stołowego”. 

2. „Bohater bajkowy”. 

3. „Łamigłówki, rebusy, zagadki i krzyżówki” 

4. ”Turniej warcabowy”.  

5. „Kolorowe kredki”. 

6. Turniej „Państwa – Miasta” 

7. Konkurs muzyczny „Jaka to melodia?”.  

8. Konkurs „Jeden z dziesięciu”.  

9. Konkurs Recytatorski dla Szkoły Podstawowej zorganizowany wspólnie z SP w 

Bieńkówce. 

10. Turniej wiedzy „Kto czyta, ten wie” 

11. Konkurs czytelniczy „Zgaduj zgadula” 

12. Konkurs „Dopasuj autora do tytułu książki”. 

13. Konkurs plastyczny „Jestem autorem książki dla dzieci”. 

14. Konkurs „Łamigłówki, rebusy, zagadki i krzyżówki”. 

15. Konkurs literacki „Legendy Polskie” 

16. Konkurs literacki „Dokończ to powiedzenie”. 

17. Konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona bajka polska”. 

18. Konkurs ,,Najaktywniejsi czytelnicy Biblioteki Publicznej w roku szkolnym 

2018/2019”. 

19. Impreza zimowa „Lepimy bałwana”. 

20. Akcja  Czytelnicza „Czytamy Bajki”. 

21. Lekcja biblioteczna,,Pierwszy kontakt z biblioteką”. 

22. Lekcja biblioteczna,,Pierwszy kontakt z biblioteką”. 
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23. Konkurs plastyczny „Dary Jesieni”. 

24. „Najmłodsi czytelnicy w bibliotece” – wizyta przedszkolaków. 

25. Konkurs plastyczny „Anioł i Gwiazda – ozdoby choinkowe”. 

 

Inne działania kulturalne:    

 

1. Warsztaty Bibułkarskie. 

2. Warsztaty Biżuterii Koralikowej. 

 

 

BIBLIOTEKA W BUDZOWIE: 
 

1. Konkurs czytelniczy „Konkursowe czytanie bajek” 

2. Konkurs plastyczny „Prezentacja postaci bajkowej” 

3. Konkurs plastyczny „Moje ferie z książką” 

4. Konkurs artystyczny „Mam talent” 

5. Konkurs artystyczny„Odkrywamy talenty” 

6. Konkurs plastyczny „Malowanie witraży” 

7. Konkurs wiedzy „Jeden z dziesięciu” 

8. Konkurs plastyczny „Malowanie witraży” 

9. Konkurs plastyczny „ Moja rodzina” 

10. Konkurs plastyczny „ Najładniejsza własnoręcznie wykonana zakładka”  

11. Konkurs artystyczny „Mam talent” 

12. Konkurs plastyczny „bałwanek ekologiczny” 

13. Konkurs plastyczny „ Mój ulubiony bohater” 

14. Konkurs wiedzowy „Podchody” 

15. Konkurs „ Konkurs kolęd” 

16. Konkursplastyczny „Moja choinka” 

17. Konkurs – „ Wygryzanie figur w waflu” 

18. Konkursu plastyczny „Moje ulubione zwierzątko” 

19. Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater bajkowy” 

20. Konkurs plastyczny „ Najładniejsza wycinana serwetka” 

21. Konkurs plastyczny „Ferie w bibliotece” 

22. Rozstrzygnięcie konkursu „Najaktywniejsi czytelnicy ferii 2019” 

23. Konkurs edukacyjny „Dbajmy o swój język ojczysty” 
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24. Konkurs plastyczny „ Książka w mojej pamięci” 

25. Konkurs plastyczny „Zakładka do książki” 

26. Konkurs plastyczny „ Bohaterowie książek” 

27. Konkurs plastyczny „ Mój szacunek dla książki” 

28. Konkurs plastyczny „ Biblioteka moich marzeń” 

29. Konkurs plastyczny „ Laurka dla biblioteki” 

30. Konkurs – Quiz wiedzy„ O bibliotece, książce i piśmiennictwie” 

31. Konkurs – Akcja „Z Babcią – z Mamą w Bibliotece” 

32. Rozstrzygnięcie konkursu „Najaktywniejsi czytelnicy roku szkolnego 2018/2019” 

33. Rozstrzygnięcie konkursu„Najaktywniejsi wakacyjni czytelnicy” 

34. Wspólny z Biblioteką Szkoły Podstawowej w Bieńkówce Konkurs plastyczny 

„Promocja Książki i Czytelnictwa” 

35. Współpraca z Biblioteką Szkoły Podstawowej w Bieńkówce przy organizacji „Dnia  

36. Postaci Bajkowych” i Konkursu na najciekawszą postać z bajki. 

 

W okresie I – XII 2019 r. dostarczano książki do domu 5 czytelnikom 

niepełnosprawnym - średnio 1 raz w miesiącu. 

 

BIBLIOTEKA W JACHÓWCE: 

 
1. Konkurs plastyczny „Akademia plasteliny - Tosia ulepiła Plastusia, a Ty co 

wymyślisz?” 

2. Konkurs sportowy „Turniej Bilard - 2019”. 

3. Zimowy konkurs „Rzeźba w śniegu”. 

4. Konkurs „Państwa - Miasta”. 

5. Konkurs muzyczny „Jaka to melodia?”. 

6. Warsztaty plastyczne „Biżuteria - Koraliki”. 

7. Konkurs sportowy „Turniej Tenisa Stołowego”. 

8. Konkurs z wiedzy ogólnej dla dzieci „Jeden z Dziesięciu”. 

9. Zajęcia plastyczne „Dekoracje na bal karnawałowy”. 

10. „Bal Karnawałowy”. 

11. Konkurs  „Gwara mojej małej Ojczyzny”. 

12. Konkurs plastyczny „Moja ukochana postać z bajki”. 

13. Konkurs sportowy „Turniej warcabowy - 2019”. 
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14. „Spotkania z książką” -wizyta w klasie 0. 

15. Konkursy plastyczno-literackie zorganizowane przy współpracy  SP w Jachówce pt.: 

”Inwokacja”, „Wiersz”, „Serce walentynkowe” 

16. Uroczyste pasowanie  na czytelnika uczniów I klasy SP. 

17. „Biblioteka dobre miejsce dla przedszkolaka I” - cykliczne spotkania w bibliotece dla 

klasy 0. 

18. Zajęcia regionalne „Tradycje Wielkanocne”. 

19. Konkurs  wielkanocny „Na najpiękniejszą palmę wielkanocną”. 

20. Tydzień Bibliotek - XVI edycja. ”Oczytany małolat” - błyskawiczny konkurs 

czytelniczy. 

21. Tydzień Bibliotek - XVI edycja. „Biblioteka dobre miejsce dla przedszkolaka II” - 

cykliczne spotkania w bibliotece dla klasy 0.  

22. Tydzień Bibliotek - XVI edycja. „Drugie życie książki” - warsztaty plastyczne dla 

dzieci. 

23. Tydzień Bibliotek - XVI edycja. ”Kram z przysłowiami” - konkurs językowy 

edukacyjny. 

24. Tydzień Bibliotek - XVI edycja. „Czy to bajka czy nie bajka…?- znamy polskie 

legendy” - konkurs  legend  polskich.  

25. „Biblioteka dobre miejsce dla przedszkolaka III” - cykliczne spotkania w bibliotece dla 

klasy 0.  

26. Konkurs czytelniczy ,,Nagrody za osiągnięcie wysokich wyników w czytelnictwie w 

roku szkolnym 2018/2019”. 

27. Konkurs wakacyjny „Rzeźba w piasku”. 

28. Wakacyjny turniej komputerowy „League of Legends” 

29. Konkurs fotograficzny „Z obiektywem na wakacje”. 

30. Konkurs czytelniczy „Literacki pamiętnik” 

31. Konkurs plastyczny ”Moja ulubiona postać z bajki”. 

32. Lekcja biblioteczna „Biblioteka dobre miejsce dla przedszkolaka”. 

33. Konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Kolory jesieni”. 

34. Konkurs „Krzyżówka z książką”. 

35. Konkurs czytelniczy „Bajkowe zgadywanki”. 

36. Konkurs na najaktywniejszego czytelnika w roku 2019. 

 

Inne działania kulturalne:     
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1. Punkt Informacji Turystycznej. 

Obsługa Punktu Informacji Turystycznej przez bibliotekarza – udzielanie informacji o 

regionie. Udostępnianie materiałów promocyjnych.  

 

2. Jasełka przygotowane przez dzieci z zespołu regionalnego. Jasełka odbyły się dnia 02 

lutego 2019r.  Jasełka obejrzało  50 widzów. 

 

 

BIBLIOTEKA W PALCZY: 

 
1. Konkurs plastyczny „Moja choinka” 

2. Konkurs „Państwa - Miasta” 

3. Konkurs „Familiada”  

4. Konkurs plastyczny „Laurka dla babci i dziadka” 

5. Konkurs plastyczny „Sporty zimowe” 

6. Konkurs plastyczny „Zakładka do książki” 

7. Konkurs plastyczny „Ulubiona postać z bajki” 

8. Konkurs  plastyczny „Papierowa biżuteria” 

9. Konkurs plastyczny „Maska karnawałowa” 

10. Turniej Tenisa Stołowego 

11. Konkurs  plastyczny „Malowanie na szkle- Pani Zima”  

12. Konkurs  plastyczny „Mój ulubiony kwiat”  

13. Konkurs plastyczny „Mój ulubiony rysunek”  

14. Konkurs „Jaka to melodia?”  

15. Konkurs „Kosta Fortuny”  

16. Konkurs  plastyczny „Jej portret – Ulubiona bohaterka literacka”  

17. Konkurs  plastyczny „Plakat zachęcający do czytania książek”  

18. Konkurs czytelniczy  „Najaktywniejszy Czytelnik Miesiąca Marca” 

19. Konkurs „Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna”  

20. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z okazji Dnia Bibliotekarza 

21. Konkurs  plastyczny „Upcyklingowe pacynki”  

22. Konkurs  plastyczny „Obrazki inspirowane twórczością Vincenta van Gogha”  

23. Lekcja biblioteczna dla klasv V:  „Czasopisma i gazety”  

24. Konkurs  „Czy znasz ten tytuł?”  

25. Konkurs  plastyczny „Malowanki do czytanki”  
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26. Konkurs  plastyczny „Na łące - kolaż”  

27. Konkurs  plastyczny „Róże z gazet”  

28. Konkurs  plastyczny „Szycie tulipanów”  

29. Konkurs „Literacka kostka fortuny”  

30. „Quiz czytelniczy”  

31. Konkurs czytelniczy „Najaktywniejszy Czytelnik Tygodnia Bibliotek”  

32. Konkurs plastyczny „Książka na wakacjach”   

33. Konkurs literacki „Najaktywniejszy czytelnik w roku szkolnym  2018/2019” 

34. Lekcja biblioteczna dla klasy V: „Źródła wiedzy – encyklopedie” 

35. Konkurs plastyczny „Dary Jesieni”  

36. Lekcja biblioteczna dla klasy IV: „Katalog biblioteczny”  

 

BIBLIOTEKA W ZACHEŁMNEJ: 

 

1. Konkurs plastyczny „Kwiaty z bibuły”. 

2. Konkurs czytelniczy „Łamigłówki, krzyżówki, kolorowanki. 

3. Konkurs plastyczny „Konkurs na pracę plastyczną – zrób to sam”. 

4. Konkurs czytelniczy „Wierszyki łamiące języki” 

5. Konkurs plastyczny „Cuda z papieru”. 

6. Konkurs plastyczny. Konkurs na najbardziej pomysłową pracę plastyczną o tematyce 

zimowej. 

7. Konkurs plastyczny „Sporty zimowe”. 

8. Konkurs czytelniczy „Konkurs zagadek”. 

9. Konkurs czytelniczy „Zimowy quiz czytelniczy z losowaniem nagród”. 

10. Konkurs czytelniczy „Quiz czytelniczy z losowaniem nagród”. 

11. Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater literacki”. 

12. Konkurs plastyczny „Moja zakładka do książki”. 

13. Poranek bajek dla uczniów I klasy. 

14. Konkurs plastyczny pt. „Inicjał”. 

15. Konkurs Czytelniczy „Czytelnik Miesiąca Października”. 

16. Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa – Anioły” 

17. Lekcja biblioteczna i pasowanie na Czytelnika uczniów I klasy. 

18. Konkurs Czytelniczy „Całoroczny Konkurs Czytelniczy 2019”. 
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Wystawki i gazetki książkowe, tematyczne i okolicznościowe: 

 
Sporządzanie wystawek i gazetek ściennych z okazji rocznic literackich, historycznych, 

wydarzeń kulturalnych, świąt państwowych, poświęconych nowościom wydawniczym 

nabywanym przez biblioteki mające na celu:  przypomnienie ważniejszych wydarzeń 

historycznych, literackich i kulturalnych oraz spopularyzowanie księgozbiorów bibliotek. 

 

1. Wystawki z okazji rocznic literackich. 

    (Organizator: wszystkie biblioteki – raz na miesiąc) 

 

2. Wystawki nowości książkowych nabywanych przez biblioteki. 

    (Organizator: wszystkie biblioteki – raz na kwartał) 

 

3. Wystawki poświęcone rocznicom państwowym, kulturalnym i historycznym. 

    (Organizator: wszystkie biblioteki) 

 

Wszystkie biblioteki uczestniczą w realizacji gminnego kalendarza imprez kulturalnych i 

czynnie włączają się w organizację gminnych i powiatowych imprez kulturalnych 

organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów.   

 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY: 

Ośrodek Animacji Kultury spełnia wszystkie funkcje przypisane działalności kulturalno-

oświatowej. Obok funkcji kreacyjnej, upowszechnieniowej, aktywizującej, wychowawczej, 

edukacji kulturalnej czy integracyjnej pełni funkcje pomocy i współpracy dla ruchu 

społeczno-kulturalnego całego środowiska, w którym rozwija swoją działalność. Ośrodek 

podtrzymuje i kultywuje tradycje kultury gminy i regionu, uczestniczy w realizacji 

wychowania regionalnego rozumianego przede wszystkim jako pogłębienie wiedzy młodego 

pokoleniao swoim regionie oraz jako tworzenie warunków do czynnego udziału ludziw 

procesie ochrony i rozwoju kultury ludowej gminy i regionu.  Przez swoją działalność 

Ośrodek przygotowuje do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtuje wzory 

aktywnego uczestnictwa w kulturze, stwarza warunki do podejmowania działalności 

związanej z rozwojem twórczości artystycznej i sztuki ludowej oraz merytorycznegoi 

finansowego nadzoruiopieki nad amatorskim ruchem artystycznym. 
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W 2019 roku Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów  zorganizował następujące 

Gminne i Powiatowe Imprezy Kulturalne. 

 

Powiatowe i Gminne Imprezy Kulturalne: 

 

STYCZEŃ 

1. „Powiatowy Konkurs „Babiogórska Szopka Regionalna” 

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się dnia 20 stycznia 2019 r. w Budzowie.  

Do konkursu zgłoszono 19 szopek. Wszystkie szopki zostały nagrodzone. Konkurs 

współorganizowany ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej i Parafią 

Rzymskokatolicką  w Budzowie.  

 

2. „X Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek” 

Przegląd odbył się dnia  31 stycznia 2019 r. w Budzowie.  W konkursie wzięło udział 78 

dzieci. Konkurs współorganizowany ze Szkoła Podstawową w Bieńkówce i Parafią 

Rzymskokatolicką w Bieńkówce.  

 

MARZEC 

1. Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych kat. klas „0-V” 

Konkurs odbył się w dniu 12 marca 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Palczy.  W konkursie wzięło udział 27 uczestników.  

 

2. Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych kat. klas „VI-VIII i III 

Gimnazjum” 

Konkurs odbył się w dniu 19 marca 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Palczy.  W konkursie wzięło udział 22 uczestników.  

 

3. Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych kat. klas „VI-VIII i III 

Gimnazjum” 

Konkurs odbył się  21 marca 2019 r. w Budzowie. W konkursie wzięło udział 32 

uczestników. Konkurs współorganizowany ze Starostwem Powiatowym  

w Suchej Beskidzkiej.  
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KWIECIEŃ 

1. „XV Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych”  

Konkurs odbył się w dniu 13 kwietnia  2019  r. w Bieńkówce. W konkursie wzięło udział 10 

Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu suskiego.  Konkurs współorganizowany ze Starostwem 

Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. 

 

MAJ 

1. Majowe Spotkanie z Folklorem 

Impreza odbyła się 03 maja 2018 r. w Baczynie. Impreza współorganizowana z Ochotniczą 

Strażą Pożarną w Baczynie i Zarządem Gminnej OSP w Budzowie.   

 

CZERWIEC 

1. Gminny  Konkurs „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie 

rolnym” 

Przegląd ogrodów i obejść w gospodarstwach rolnych odbył się  16 czerwca 2019 r. Do 

konkursu zgłoszono 5 ogrodów oraz 3 obejścia w gospodarstwie rolnym. Konkurs 

współorganizowany z Urzędem Gminy w Budzowie.  

 

2. „Powitania Lata 2018” 

Impreza plenerowa odbyła się 29 czerwca 2019 r. w Budzowie. W imprezie wzięło udział  ok. 

700  osób 

 

LIPIEC 

1. „Piknik Rodzinny ze Szczepanem”  

Impreza plenerowa odbyła się  w dniach 27 – 28 lipca 2019 r. w Bieńkówce 

 

SIERPIEŃ 

1. „Dni Gminy Budzów 2019”  

Impreza plenerowa odbyła się w dniach 17-18 sierpnia 2019 r. w Budzowie.  

W imprezie wzięło udział  ok. 1500 osób 

 

2. „Złaz Samorządowców” 

Impreza plenerowa odbyła się w 31 sierpnia 2019 r. w Budzowie. W imprezie wzięło udział  

723 osób.  
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PAŹDZIERNIK 

1. „Gminne Spotkanie z Tradycją”  

Impreza plenerowa odbyła się w dniu 06 października 2019 r. w Palczy.  

W imprezie wzięło udział  ok. 400 osób 

 

LISTOPAD 

1. „Gminne Obchody Święta Niepodległości”  

Obchody odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się w dniach 10 -11 listopada 2019r. 

W dniu 10 listopada odbył się „Koncert Pieśni Patriotycznej „Na góralską nutę” w wykonaniu 

Kapeli „Góralska Hora” w Budzowie. W dniu 11 listopada 2019 r. odbyła się w Kościele 

Parafialnym w Budzowie  uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, występ artystyczny 

uczniów z SP w Bieńkówce i członków Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” oraz 

złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniających Poległych za Ojczyznę  w latach 1914 – 

1920.   

 

 2. Gminny Konkurs Plastyczny „Moja Mała Ojczyzna” 

Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 14 listopada 2019 r. w Bieńkówce.   Budzowie.  W 

konkursie wzięło udział 26 dzieci. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. Konkurs 

współorganizowany z Przedszkolem Samorządowym w Bieńkówce.   

 

3. Konkurs „Wieczór z bajką” 

Konkurs odbył się 27 listopada 2019 r. w Budzowie. W Konkursie wzięło udział 14 dzieci. 

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. Konkurs współorganizowany z Przedszkolem 

Samorządowym w Budzowie.   

 

GRUDZIEŃ 

1. „Spotkanie z Mikołajem”  

Imprez odbyła się w dniu 7 grudnia 2019 r. w Jachówce. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 

osób.  

 

2. Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych „Ozdoba 

choinkowa”  
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Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 16 grudnia 2019 r. w Budzowie. W konkursie wzięło 

udział 32 dzieci. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. Konkurs współorganizowany z 

Przedszkolem Samorządowym w Budzowie.  

 

3. „Wigilia dla Samotnych” 

Spotkanie Wigilijne odbyło się 19 grudnia 2019 r. w Jachówce. W Wigilii wzięło dział 138 

osób. 

 

4. Powiatowy Konkurs na „Świat, Podłaźnik, Pająk”  

Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 20 grudnia 2019 r. w Zachełmnej. W konkursie wzięło 

udział 36 uczestników. Wyłoniono i nagrodzono 22 laureatów Konkursu. Konkurs 

współorganizowany ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej i Szkołą Podstawową 

w Zachełmnej.  

 

5. Gminny Konkurs „Babiogórska Szopka Regionalna”   

Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 20 grudnia 2019 r. w Zachełmnej. W konkursie wzięło 

udział 15 uczestników. Wyłoniono i nagrodzono 11 laureatów Konkursu. Konkurs 

współorganizowany ze Szkołą Podstawową w Zachełmnej.  

 

3. Wigilia Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” 

Wigilia odbyła się 21 grudnia 2019 r. w Jachówce. W Wigilii wzięło udział 50 osób. 

 

 

Inne działania kulturalne: 

 

1. Spektakle teatralne. 

a) Zorganizowanie przedstawienia teatralnego dla dzieci i młodzieży gminy Budzów 

pt. „Anaruk Chłopiec z Grenladii”. Przedstawienie odbyło się w dniu 15 stycznia 2019 r. w 

GOK w Jachówce. Przedstawienie obejrzało ok. 70 dzieci.  

 

b) Zorganizowanie przedstawienia teatralnego dla dzieci i młodzieży gminy Budzów 

pt. „Czarnoksiężnik z krainy Oz”. Przedstawienie odbyło się w dniu  23 stycznia 2019 r. 

w GOK w Jachówce. Przedstawienie obejrzało ok. 40 dzieci.  
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c) Zorganizowanie przedstawienia teatralnego dla dzieci i młodzieży gminy Budzów 

pt. Prastara Książnica, skarb i tajemnica”. Przedstawienie odbyło się w dniu 11 maja 2019 r. 

w Bibliotece w Jachówce. Przedstawienie obejrzało ok. 25 dzieci.  

 

d) Zorganizowanie przedstawienia teatralnego dla dzieci i młodzieży gminy Budzów 

pt. Prastara Książnica, skarb i tajemnica”. Przedstawienie odbyło się w dniu 11 maja 2019 r. 

w Bibliotece w Bieńkówce. Przedstawienie obejrzało ok. 25 dzieci.  

 

e) Zorganizowanie przedstawienia teatralnego dla dzieci i młodzieży gminy Budzów 

pt. Prastara Książnica, skarb i tajemnica”. Przedstawienie odbyło się w dniu 14 maja 2019 r. 

w Bibliotece w Baczynie. Przedstawienie obejrzało ok. 25 dzieci.  

 

f) Zorganizowanie przedstawienia teatralnego dla dzieci i młodzieży gminy Budzów 

pt. Prastara Książnica, skarb i tajemnica”. Przedstawienie odbyło się w dniu 14 maja 2019 r. 

w Bibliotece w Zachełmnej. Przedstawienie obejrzało ok. 25 dzieci.  

 

2. Zorganizowanie wyjazdu Koła Gospodyń Wiejskich z Bieńkówki na „IX Regionalny 

Przegląd Kolędniczy dla Kół Gospodyń Wiejskich”, który odbył się w dniu  

25 stycznia 2019 r. w Rajczy.  

 

3. Zorganizowanie wyjazdu i występu  Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” na 

„XXXI Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych – Talenty Małopolski 2019”, 

który odbył się w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Zawoi. 

 

4. Zorganizowanie wyjazdu i występu  Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” na 

„XI Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi”, który odbył się w 

dniach 27  – 28 kwietnia 2019 r. w Pałacu Kultury Zagłębia   

 

5. Zorganizowanie wyjazdu i występu  Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” 

na „32 Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych”, który odbył się w dniu 

08 czerwca 2019 r. w Wiśle. Wyróżnienie dla Zespołu w kategorii Zespołów Autentycznych. 

 

6. Zorganizowanie wyjazdu i występu  Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” 

na „Parafiadę”, która odbyła się w dniu 02 czerwca 2019 r. w Budzowie. 
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7.Zorganizowanie wyjazdu i występu  Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” 

na „Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów  Ludowych”, 

który odbył się w dniu 08 czerwca 2019 r. w Zawoi. 

II miejsce – solista - kategoria młodzieżowa Natalia Kruźlak z Jachówki 

II miejsce – solista - kategoria dziecięca Oliwia Kachnic z Jachówki 

 

8. XIII Przegląd Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich” – Oświęcim, 13 lipca 

2019 r. Wyjazd KGW Bieńkówka  

 

9. Konkurs „Kultura i Folklor Podbabiogórza” – VI edycja  

W konkursie wziął udział Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki”. Konkurs odbył się 08 

września 2019 r. w Sidzinie. Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki” zajął II miejsce. 

 

10. „Dożynki Powiatowe” – Stryszawa, 15 września 2019 r.  

W „Dożynkach Powiatowych” wzięły udział Koła: Koło Gospody Wiejskich w Palczy i Koło 

Gospodyń Wiejskich w Budzowie.  

KGW Palcza i KGW Budzów zdobyły wyróżnienia w kategorii: wieniec współczesny.  

 

11. Kapela Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” na 20. Międzynarodowym 

Festiwalu „Gajdowacka” – OravskaPolhora, 13-15 września 2019 r. Kapeli przyznano 

wyróżnienie. Natalia Kruźlak wystąpiła w konkursie śpiewu karpackiego – „Jak moja babka 

śpiewała”. W tej kategorii Natalia wywalczyła „Srebne Pasmo”, czyli  II miejsce. 

 

12. „30. Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu 

Tradycyjnego”, Jeleśnia – Milówka, 10 listopada 2019 r. Natalia Kruźlak z Zespołu 

Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” w występie solowym w kategorii młodzieżowej 

zajęła II miejsce. 

 

13. XIX Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę” – Lachowice, 16 

listopada 2019 r. W Konkursie wzięły udział: Koło Gospodyń Wiejskich w Baczynie i Koło 

Gospodyń Wiejskich w Budzowie. W kategorii „Nalewki” KGW Baczyn zdobył wyróżnienie.  
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2. Warsztaty muzyczne, taneczne i plastyczne, Kluby 4H, Koła  

Gospodyń Wiejskich i Orkiestry Dęte.  

 
1) Działalność Warsztatów Muzycznych: 

 

Od 01 lutego 2009 roku Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów organizuje 

warsztaty muzyczne dla dzieci gminy Budzów.  Celem warsztatów było zagospodarowanie 

czasu wolnego dzieciom i młodzieży oraz wzbogacenie wiedzy   o kulturze regionu 

Podbabiogórza. Podczas zajęć dzieci zapoznawały się z autentycznymi wartościami kultury 

ludowej i nabywały praktyczne umiejętności. Pod okiem instruktorów dzieci i młodzież 

poznawała technikę gry na instrumentach regionalnych – skrzypcach, heligonce i dudach, 

piosenki, pieśni, przyśpiewki, pastorałki. Ponadto na warsztatach można było zdobyć nie 

tylko nowe doświadczenia i umiejętności, ale jednocześnie miło i przyjemnie spędzić czas w 

przyjaznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanych  instruktorów.  W 2019 roku na 

warsztaty uczęszczało 13 dzieci z całej gminy. Warsztaty odbywały się raz  w tygodniu w  

soboty oraz w zależności od potrzeb wynikających z udziału w konkursach. Zajęcia gry na 

skrzypcach, kontrabasie i heligonce prowadził Stanisław Kubasiak.  

2) Działalność Warsztatów Tanecznych: 

 

Od 01 marca 2009 roku Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów organizuje 

warsztaty taneczne dla dzieci gminy Budzów. Celem warsztatów było zagospodarowanie 

czasu wolnego dzieciom i młodzieży oraz zapoznanie dzieci z kulturą regionu Podbabiogórza. 

Poprzez kontakt z żywą muzyką regionu uczestnicy zajęć praktycznie zapoznawali  

się z kulturą, historią, zwyczajami swojej „małej ojczyzny”. W ramach zajęć dzieci 

poznawały tańce narodowe oraz pieśni, przyśpiewki  i tańce regionu Podbabiogórskiego.  

a warsztatach można było również w przyjaznej atmosferze miło i pożytecznie spędzić swój 

wolny czas. Miłośników tańca, chętnych wziąć udział w zajęciach nie brakowało. W 2019 r. 

roku na warsztaty uczęszczało 39 dzieci z całej gminy. Warsztaty prowadzone były dla dwóch 

grup wiekowych i odbywały się raz w tygodniu – w soboty oraz w zależności od potrzeb 

wynikających z udziału w konkursach. Zajęcia taneczne i wokalne prowadziła Regina 

Wicher. 

3) Działalność Warsztatów Plastycznych: 

 

Od 1999 roku Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów organizuje warsztaty 

plastyczne dla dzieci gminy Budzów. Celem warsztatów  było zagospodarowanie czasu 
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wolnego dzieciomoraz  zapoznanie dzieci min. z różnymi dziedzinami sztuki ludowej. 

Warsztaty  praktycznie zapoznawały dzieci i młodzież  m.in. z sztuką ludową, historią 

naszego regionu i charakterystycznych dla Podbabiogórza zwyczajów ludowych. Podczas 

zajęć dzieci poznawały technikę zdobnictwa ludowego, bibułkarstwa, rzeźbiarstwa, malarstwa 

na szkle, zdobnictwa, płaskorzeźby z masy papierowej, origami, ekozabawek z siana, pudełka 

na prezenty. Na bieżąco była aktualizowana ekspozycja prac w Filii Bibliotecznej 

w Jachówce. Na zajęcia w 2019 roku uczęszczało 26 dzieci. Warsztaty odbywały się razw 

tygodniu -  w poniedziałki. Zajęcia prowadziła Anna Gigoń. 

4) Działalność Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki”. 

 
Dzieci i młodzież swoje zdolności wokalne i taneczne mogą rozwijać również poprzez pracę 

w Zespole Regionalnym pn. „Budzowskie Kliszczaki”, w skład którego wchodzi kapela 

regionalna i zespół śpiewaczo-taneczny. Zespół ma za zadanie popularyzację i rozwój 

tradycyjnej kultury gminy i regionu  -  obrzędowości, pieśni i tańca  regionalnego, co sprzyja 

zachowaniu żywej kultury regionalnej regionu Podbabiogórskiego dzisiaj i w przyszłości. 

W2019 roku kapela liczyła 10 osób (grających na instrumentach) oraz  39 członków zespołu 

śpiewaczo-tanecznego. Zespół   uczestniczył  w wielu znaczących imprezach gminnych, 

powiatowych, ponad powiatowych  oraz  imprezach folklorystycznych   jako reprezentant 

gminy Budzów zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia ujęte w rozdziale „Inne działania 

kulturalne” sprawozdania. 

5) Działalność Orkiestr Dętych: 

 
Przy BiOAK Gminy Budzów działają dwie Orkiestry Dęte. Orkiestra Dęta „Sygnał” 

z Budzowa, którą prowadzi  Rafał Pieronkiewicz oraz Orkiestra Dęta z Bieńkówki, którą 

prowadzi Jan Sergiel.   Ośrodek Kultury sprawuje opiekę merytoryczną i finansową nad tymi 

organizacjami. Jednym z przejawów działalności orkiestr dętych jest udział w uroczystościach 

sakralnych. W naszym regionie stanowi to wieloletnią tradycję. Ponadto Orkiestry oferują 

profesjonalną oprawę muzyczną uroczystości religijnych, państwowych, obrzędowych oraz 

imprez rozrywkowych, okolicznościowych i innych. Orkiestry biorą również udział w 

Konkursach i Przeglądach Orkiestr Dętych. Działalność Orkiestr przyczynia się do promocji, 

zachowania  i kultywowania dziedzictwa kulturowego gminy i regionu. 

6) Działalność Kół Gospodyń Wiejskich:  

 

W Gminie Budzów działa sześć Kół Gospodyń Wiejskich. Są to KGW w Baczynie 

(przewodn. Grażyna Łuczak), Bieńkówce (przewodn. Cecylia Polak), Budzowie (przewodn. 
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Jolanta Trączyk), Jachówce (przewodn. Celina Burliga), Palczy (przewodn. Beata Kania)  

i Zachełmnej (przewodn. Małgorzata Gwiżdż). 

Od początku istnienia organizacje przełamują rutynę dnia codziennego,  a przede wszystkim 

stwarzają okazję do nabycia przydatnych w życiu umiejętności, wzbogacania wiedzy oraz 

możliwości stałego dokształcania się w różnych dziedzinach. Społeczna praca Kół skupia się 

na działalności szkoleniowej min. organizowaniu kursów pieczenia i gotowania, krzewieniu 

kultury regionu poprzez udział w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich  

zajmując w nich czołowe miejsca.  Systematycznym braniu  udziału w uroczystościach 

dożynkowych, przeglądach muzycznych. Współorganizowaniu imprez okolicznościowych, 

dożynek gminnych i wiejskich,  uczestnictwu we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia 

wsi  i gminy.  Podczas imprez kulturalnych  prezentują wykonane przez siebie rękodzieło, 

misterne, budzące słuszny zachwyt   haftowane obrusy,  szydełkowe serwetki, kwiaty  

z bibuły. Koła w  swojej działalności odnoszą  wiele sukcesów, zdobywają nagrody  

w gminnych i powiatowych  konkursach, przeglądach  i festiwalach. Kultywują tradycję  

i kulturę  regionu, pielęgnują polską tradycję   i jednocześnie wywierają silny wpływ na 

rozwój gminy i regionu. Co najważniejsze efekty działań są niemal namacalne i zostawiają 

konkretny ślad w  społeczności gminy. Koła przyczyniają się do integracji wszystkich 

pokoleń mieszańców gminy oraz sprzyjają wspomnieniom  i kultywowaniu pięknych polskich 

tradycji. KGW promują kulturę gminy Budzów min. w gminie, powiecie, województwie 

podczas różnych  wydarzeń kulturalnych. 

7) Amatorska Twórczość Ludowa: 

 

Ośrodek Animacji Kultury sprawuje opiekę merytoryczną i nad amatorską twórczością 

ludową poprzez min. organizację wystaw, promocję miejscowych twórców ludowych oraz 

rękodzieła ludowego min. podczas gminnych i powiatowych imprez kulturalnych  

i folklorystycznych, targów turystycznych i innych.  

8) Współpraca: 

 

Swoją działalność skierowaną do całego społeczeństwa – wszystkich grup wiekowych, 

społecznych i zawodowych gminy  realizuje przy współpracy z instytucjami, czyli 

Przedszkolami Samorządowymi, Szkołami, Organizacjami Społecznymi tj. Koła Gospodyń 

Wiejskich oraz Parafiami, Strażami  Pożarnymi, jak również Samorządem Gminnym, 

Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, Biblioteką Powiatową, Ośrodkami Kultury 

powiatu suskiego, mediami  i społeczeństwem gminy. 
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8.1. Ochrona zdrowia 

Na terenie Gminy Budzów działają dwa Zakłady Opieki Zdrowotnej: Niepubliczny 

Ośrodek Zdrowia w Budzowie i Publiczny Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce, które sprawują 

opiekę nad ludnością w zakresie opieki zdrowotnej. W Ośrodku Zdrowia w Bieńkówce 

działają poradnie ogólna, stomatologiczna. Ośrodek obejmuje swą opieką pacjentów  

z sołectwa Jachówka i Bieńkówka oraz innych zgłoszonych zgodnie ze złożonymi 

deklaracjami. W Ośrodku Zdrowia w Budzowie działają poradnie: ogólna, dziecięca,  

dla Kobiet, poradnia stomatologiczna Ośrodek Zdrowia w Budzowie sprawuje opiekę 

zdrowotną nad osobami zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez mieszkańców sołectwa 

Budzów, Baczyn, Palcza, Zachełmna.  

Przy Ośrodku Zdrowia w Bieńkówce działa Rada społeczna, która jest organem 

opiniodawczym, wnioskującym tego zakładu. Na bieżące utrzymanie Ośrodka Zdrowia 

otrzymuje środki na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Remonty i modernizację w/w budynków wykonywane są ze środków budżetu gminy. 

Informacja o opiece zdrowotnej za rok 2019 NZOZ Ośrodek Zdrowia 

Budzów. 

Liczba osób zadeklarowanych do Ośrodka Zdrowia w Budzowie 5158 

1. Poradnia „O” 

Liczba przyjętych osób:     26280             

Wizyt domowych 664 

2. Poradnia „D” 

Liczba przyjętych dzieci do 18 roku życia 7400 

Wizyt domowych 284 

Szczepienia ochronne/w tym dzieci szkolne 657 

Bilans 2-latków 51  

Bilans 4-latków 49 

3. Gabinet Zabiegowy 

Liczba zabiegów/: 4639 
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Inhalacje: 6 inhalatorów posiadamy na stanie OZ ,wypożyczane pacjentom wg. potrzeb. 

Pobieranie materiału do prac. analit./liczba osób: 2849 

Badanie glukozy: 1578 

EKG -  532 

4. Pielęgniarka środowiskowa 

Liczba osób zadeklarowanych: 2012 

Liczba środowisk obj. opieką: 561 

Liczba odwiedzin, zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych wykonanych w domu chorego 

1582 

Oznaczenie poziomu cukru we krwi 382 

Liczba wizyt patronażowych: 244 

5. Medycyna szkolna 

Liczba dzieci podlegających opiece 645  

Liczba dzieci w grupach dyspanseryjnych 175 

Liczba dzieci podlegającym badaniom bilansowym 125 

Liczba dzieci zbadanych: 111 

Zakwalifikowanych do grup dyspanseryjnych 32 

Testy przesiewowe w klasach podlegających 117 

Kontrola sanitarna szkół 7x w roku. 

Promocja zdrowia 114 (pogadanki, pokazy ) 

Fluoryzacja I-VI  kl.  419  uczniów  i 5x w roku 

6. Poradnia K” 

Liczba zadeklarowanych do położnej: 2587 

Liczba ciężarnych przyjętych po raz pierwszy 54 

Liczba ciężarnych przyjętych 6672 

Liczba przebadanych ginekologicznie 694 



 

- Raport o stanie gminy Budzów za rok 2019 - 

Strona 129 z 140 
 

Liczba osób u których pobrano materiał do badań cytologicznych 354 

Liczba osób u których pobrano materiał do badań analitycznych 402 

Zbadanych w ramach programów profilaktycznych 170 (prof. raka szyjki macicy) 

7. Poradnia stomatologiczna  

Liczba osób przyjętych ogółem 2997 

Dzieci i młodzież szkolna 1556 

Wykonanych protez 90 dla 61 osób 

Informacja o opiece  zdrowotnej za rok 2019 PZOZ Ośrodek Zdrowia 

Bieńkówka. 

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO 

Liczba osób zadeklarowanych  do lekarza – 2962 

Liczba osób przyjętych ogółem - 10169 

W tym dzieci  - 2443  

Szczepienia ochronne u dzieci/w tym dzieci szkolne/ - 579  

 Wizyty domowe - 107 

 W tym u dzieci  - 4 

Badanie bilansowe 2,4,6,10,13,16–latka  - 160 

GABINET ZABIEGOWY 

Liczba wykonanych iniekcji - 411  

Liczba osób u których pobrano krew do badań - 957 

Badanie glukozy - 116 

Badania EKG - 393  

Liczba Innych Zabiegów - 718  

PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKOWEL 

Liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarek - 2863  

Liczba środowisk objętych stałą opieką pielęgniarską - 161  

Liczba Wizyt Patronażowych u dzieci do 1 roku życia - 38     

Liczba wejść - 2557 
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Profilaktyka, promocja zdrowia - 3036  

Świadczenia Diagnostyczne - 6309  

Świadczenia Pielęgnacyjne - 346  

Świadczenia Lecznicze - 743  

Świadczenia Rehabilitacja - 199 

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWO-RODZINNA 

Liczba wizyt patronażowych u noworodków i matki - 177   

Liczba pozostałych wizyt domowych - 125  

MEDYCYNA SZKOLNA 

Liczba dzieci podlegająca opiece - 341   

Liczba dzieci zarejestrowanych w grupach dyspanseryjnych - 101   

Uczniowie podlegający badaniom bilansowym to:  6,  10, 13-latki     

Liczba dzieci 6 letnich zbadano - 10  

Liczba dzieci  10-cio letnich  zbadano – 37 

Liczba dzieci 13 letnich zbadano - 35 

Do grup dyspanseryjnych zakwalifikowano  dzieci  z następującymi wadami: 

krótkowzroczność, wady postawy, otyłość, nadwaga. 

Wykonano 135 testów przesiewowe u dzieci  6,10, 12, 13 letnich    

Testy przesiewowe dotyczyły: ostrości wzroku, widzenia barwnego, słuchu, wagi i wzrostu, 

pomiar ciśnienia tętniczego. 

Promocja zdrowia: wygłoszono  pogadanki o tematyce: higiena osobista ucznia, pierwsza 

pomoc w nagłych wypadkach - przygotowanie do kart rowerowej, zdrowy styl życia 

prawidłowe szczotkowanie  zębów, higiena jamy ustnej. 

Przeprowadzono  fluoryzację u dzieci w klasach od I – VI w szkole w Jachówce i Bieńkówce. 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA 

Liczba przyjętych ogółem - 2447 

Zbadanych profilaktycznie - 941  

Dzieci w szkole - 341 

Wykonano protezy - 56 
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8.2. Kultura Fizyczna 

Na terenie gminy mamy 3 obiekty pełno wymiarowe do piłki nożnej z całym zapleczem 

socjalnym: Bieńkówce, Budzowie i Jachówce oraz 2 boiska ORLIK w Baczynie i Palczy. 

Działają 2 kluby sportowe: LKS Strzelec Budzów trenujących w następujących kategoriach 

wiekowych: seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, trampkarze starsi, trampkarze młodsi. Klub 

Sportowy LKS Bieńkówka trenujących w kategoriach wiekowych: seniorzy, juniorzy.  

Oba kluby zarejestrowane są w Małopolskim Związku Piłki Nożnej w podokręgu 

Wadowickim. Z działu tego corocznie kluby otrzymują środki w formie dotacji na działalność 

sportową oraz z budżetu na bieżące utrzymanie, remont i modernizację m.in.: 

 bieżące utrzymanie boisk oraz wynagrodzenie gospodarzy boisk i animatorów 

Orlików, 

 dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

Tabela 29 Informacja z wykorzystania środków finansowych w 2019 r. związane z utrzymaniem boisk 

sportowych 

Lp. Nazwa boiska Wartość 

 

1. 

 

 

Boisko sportowe w Budzowie  

w tym:   

- zapłata za energię , wynagrodzenie gospodarza boiska,  

zakup wapna, paliwa, naprawa kosiarki,  wykonane  remonty 

na boisku, monitoring boiska  

- udzielona dotacja na działalność klubu  

 

 

117.355,89  zł. 

 

  33.055,89 

 

  84.300,00 

 

2. 

 

Boisko sportowe w Bieńkówce  

w tym : 

- zapłata za energię , wynagrodzenie gospodarza, zakup 

paliwa, wapna, naprawa kosiarki , wykonane  remonty na 

boisku  - zagospodarowane terenu przy boisku , zakup 

siedzisk, monitoring boiska 

- udzielona dotacja na działalność klubu  

 

 

   57.305,02  zł. 

 

    17.305,02 

 

 

    40.000,00 

 

3. 

 

Boisko sportowe w Jachówce 

w tym : 

- zapłata za energię, wynagrodzenie gospodarza boiska, zakup 

paliwa, wapna, monitoring boiska 

 

 

  13.793,55  zł. 

 

4. 

 

Boisko ORLIK w Palczy 

 

  25.264.57   zł. 



 

- Raport o stanie gminy Budzów za rok 2019 - 

Strona 132 z 140 
 

w tym : 

- zapłata za energię, zakup środków czystości, wynagrodzenie 

animatora , wykonane drobne remonty, monitoring boiska  

 

 

5. 

 

Boisko ORLIK w Baczynie  

w  tym : 

- zapłata za energię , zakup środków czystości, wynagrodzenie 

animatora, monitoring boiska 

 

  31.432,66 zł. 

 

 

 

 

 

6. 

 

Boisko sportowe w Zachełmnej  

-wynagrodzenie gospodarza, zakup paliwa i wyposażenia  

 

 

   4.251,92 zł. 

 

Sielski klimat gminy Budzów sprzyja wypoczynkowi i aktywności ruchowej.  

W ostatnich latach znacznie poprawiła się baza sportowo-rekreacyjna i wypoczynkowa  

na naszym terenie. Większość obiektów jest ogólnodostępna i ich użytkowanie jest bezpłatne. 

8.3.  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie  gminy Budzów  funkcjonuje  6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej  

tj. Bieńkówce, Baczynie, Budzowie, Jachówce,  Zachełmnej, Palczy. 

 
Tabela 30 Liczba członków mogących brać bezpośredni udział w akcji ratowniczo - gaśniczej 

Jednostka OSP Przynależność do 

Krajowego Systemu 

Ratowniczo - 

Gaśniczego 

Liczba członków 

mogących brać 

bezpośredni udział 

w akcji ratowniczo - 

gaśniczej 

Młodzieżowa 

Drużyna Pożarnicza 

 

Bieńkówka 

 

Budzów  

 

Baczyn 

 

Jachówka 

 

Palcza 

 

Zaczełmna  

 

TAK 

 

TAK 

 

NIE 

 

NIE 

 

NIE 

 

TAK 

 

 

29 

 

26 

 

19 

 

15 

 

18 

 

29 

 

TAK  

 

TAK 

 

NIE 

 

NIE 

 

NIE 

 

TAK 

 

 

 



 

- Raport o stanie gminy Budzów za rok 2019 - 

Strona 133 z 140 
 

Tabela 31 Udziały Jednostek OSP w akcjach w 2019 roku 

Jednostka OSP Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Wyjazdy 

gospodarcze 

 

Bieńkówka 

 

Budzów 

 

Baczyn 

 

Jachówka 

 

Palcza 

 

Zachełmna 

 

 

8 

 

8 

 

6 

 

7 

 

1 

 

10 

 

29 

 

30 

 

2 

 

3 

 

0 

 

20 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

2 

 

11 

 

2 

 

10 

 

12 

 

4 

 

5 

 

        Największą inwestycja w doposażenie jednostek był zakup nowego średniego 

samochodu ratowniczo - gaśniczego MAN TGM/13.290 dla OSP Zachełmna  za kwotę 

840.090,00 zł . w tym: 

 - dotacja Gminy Budzów  - 380.090,00 zł ,w której 50.000,00 zł. pochodziło z budżetu 

Województwa Małopolskiego, 

 - dotacja WFOSiGW/NFOŚiGW - 310.000,00 zł. 

 -  dotacja MSWiA – 150.00,00 zł. 

      Drugą ważną  inwestycją  w doposażeniu  jednostek był na zakup samochodu strażackiego 

dla OSP Jachówka w kwocie 160.000,00 zł. ze środków budżetu gminy.  

 

Zdjęcie nr 8 Samochód strażacki OSP Jachówka 
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Zdjęcie nr 9 Samochód strażacki OSP Zachełmna 

Każda jednostka ma swoją siedzibę w budynku Remizy lub np. Bieńkówka w Domu 

Wiejskim, Jachówka w Gminnym Ośrodku Kultury, w Palczy w budynku rekreacyjno - 

turystycznym. W 2019 roku odbyło się uroczyste przekazanie budynku rekreacyjno - 

turystycznego dla potrzeb Jednostki OSP w Palczy oraz samochodu pożarniczego dla tej 

Jednostki przekazanego z Jednostki OSP Zachełmna.  

  

Zdjęcie nr 10 Samochód strażacki OSP Palcza 

4 budynki tj. OSP Bieńkówka, Jachówka, Palcza, Baczyn posiadają ogrzewania olejowe, 

natomiast w budynku OSP Budzów  i Zachełmna ogrzewania węglowe. Remizy te zostały 

wyremontowane i zmodernizowane. W naszej gminie jednostki straży pożarnej posiadają l1  

samochodów pożarniczych, 9 samochodów zakupionych zostało w latach 1991-2018, 

natomiast w 2019 r. zakupiono samochody dla jednostek OSP w Zachełmnej i Jachówce. 
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Wszystkie jednostki OSP zaopatrzone są w profesjonalny sprzęt gaśniczy/motopompy, piły 

motorowe, agregaty prądotwórcze, węże, radiostacje.  

Corocznie w budżecie zabezpieczone są środki na wydatki bieżące związane  

z utrzymaniem gotowości bojowej w Gminie Budzów, m.in.: 

 na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu 

przeciwpożarowego i umundurowania, 

 wydatki związane z udziałem strażaków OSP w szkoleniach, 

 wynagrodzenia konserwatorów samochodów przeciwpożarowych OSP oraz gminnego 

komendanta OSP, 

 wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie 

gminy w tym: ubezpieczenia, badania lekarskie, opał, energia, paliwo, kursy 

szkoleniowe.   

8.4.  Gospodarowanie odpadami   

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, jednym z zadań gminy jest dokonywanie corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych  

i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odbiór odpadów komunalnych i ich 

zagospodarowanie z terenu gminy Budzów, realizowany był przez firmę WIDO spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością Osiedle Sołki 3, 34 -220 Maków Podhalański na podstawie 

umowy zawartej z gminą Budzów w kwocie 828.000,00 zł. brutto rocznie. 

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet uchwał. 

Dotyczą one przede wszystkim: metody, na podstawie której naliczana jest opłata 

„śmieciowa”, stawek tych opłat, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zamian za uiszczoną opłatę, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat, wzoru 

deklaracji, który składa się w Urzędzie Gminy Budzów, celem ustalenia wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które świadczy Gmina w związku  

z funkcjonowaniem systemu odpadowego.  

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.) nałożyła na samorządy 

władztwo nad odpadami wytwarzanymi na terenie gminy.  
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Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami. Gmina 

zorganizowała odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych. 

Rada Gminy Budzów ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą spełniającą zasadę 

„wytwarzający płaci” za gospodarowanie odpadami będzie opłata naliczana od liczby osób 

zamieszkałych na terenie nieruchomości. Miesięczna opłata wynosiła 7,00 zł/osobę, natomiast 

w przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów 16,00,00 zł/osobę.  

Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2019 r. ogółem 2 188 

nieruchomości tj. nieruchomości zamieszkałe.  

W celu rozgraniczenia, czy na danej posesji prowadzona jest selektywna zbiórka, 

oznakowano worki w kody kreskowe umożliwiające monitoring systemu. Właściciele 

nieruchomości osobiście deklarują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i sposób 

gospodarowania odpadami.   

Wszystkie nieruchomości zostały wyposażone w odpowiednie worki. W przypadku 

złożenia zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zmiany są na bieżąco realizowane.  

Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport, 

utylizacja odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)  

i Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zysk firmy 

obsługującej, koszt obsługi administracyjnej i informatycznej systemu itp.  

W kwocie opłaty przysługuje mieszkańcom:  

 odbiór odpadów z worka czarnego, zielonego, niebieskiego, żółtego, brązowego (bez 

względu na pojemność) z częstotliwością 1 miesiąca, 

 odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z częstotliwością raz na kwartał,  

 odbiór zużytych opon z częstotliwością 2 razy na rok, 

 odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii  

i akumulatorów z częstotliwością 2 razy w roku, 

 odbiór przeterminowanych leków i chemikalii z częstotliwością 2 razy w roku 

 możliwość dostarczenia wytworzonych odpadów do PSZOK w każdą I i III środę 

każdego miesiąca na placu przed budynkiem oczyszczalni ścieków w Budzowie.  

Gmina musi zapewnić osiągnięcie:  
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 poziomów odzysku odpadów segregowanych,  

 ograniczenie masy składowanych odpadów biodegradowalnych. 

W przypadku nieosiągnięcia ustawowych poziomów odzysku w poszczególnych latach na 

Gminy zostanie nałożona przez WIOŚ kara finansowa, która w konsekwencji może 

spowodować wzrost przedmiotowej opłaty. Wójt corocznie sporządza sprawozdanie  

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przedkłada 

Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.  

Nie odnotowano przekroczenia w poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji oraz osiągnięto poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.  

Tabela 32. Koszty poniesione w 2019 r. w związku z odbieraniem, odzyskiem, odpadów komunalnych, 

recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

Rodzaj kosztu w zł. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 828.000,00 

Koszty obsługi systemu 65.577,59 

RAZEM 891.577,59 

 
Tabela 33. Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2019 r. 

Zobowiązanie  Należności (w zł.) Wpływy( w zł.) Zaległości ( w zł.) 

Opłata za 

gospodarowanie 

odpadami  

 

686.121,00 655.645,10 33.773,30 

 

 
Z uwagi na fakt, iż pobierane opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Budzów nie pokrywają w pełni kosztów ponoszonych przez Gminę na gospodarkę odpadami, 

wskazane jest podwyższenie w przyszłości opłat za odbiór odpadów. 

Wójt corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska.  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, jednym z zadań gminy jest dokonywanie corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych  

i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  
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W ramach Program usuwania azbestu i materiałów wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Budzów na lata 2011 - 2032” wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji tych 

wyrobów występujących na terenie Gminy Budzów oraz aktualizacją Bazy Azbestowej. 

Gmina dokonywała sukcesywnie począwszy od 2012 roku likwidacji wyrobów zawierających 

azbest. W 2019 roku unieszkodliwiono 96,12 Mg azbestu, z których skorzystano  

30 mieszkańców. 

8.5.  Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym  

Pracownicy Urzędu Gminy Budzów oraz gminnych jednostek organizacyjnych 

zobowiązani są do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, aby na zajmowanych 

stanowiskach wykonywać powierzone zadania profesjonalnie, sumiennie, sprawnie  

i bezstronnie, a przy ich wykonywaniu przestrzegać obowiązującego prawa. Podnoszenie 

kwalifikacji odbywa się poprzez odbycie służby przygotowawczej, udział w szkoleniach 

zewnętrznych oraz wewnętrznych, samokształcenie, udział w szkolnych i pozaszkolnych 

formach podnoszenia kwalifikacji. Doskonalono metody i techniki pracy, podnoszono wiedzę 

i umiejętności pracowników w celu wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych służących 

podniesieniu jakości świadczonych usług. W 2019 roku pracownicy Urzędu Gminy brali 

udział w 35 szkoleniach. 
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PODSUMOWANIE 

 

Podsumowując przedkładany materiał o stanie gospodarczo – społecznym gminy Budzów  

na koniec 2019 roku w połączeniu z tekstem Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Budzów za rok 2019, należy podkreślić, że gmina Budzów: 

 notuje systematyczny rozwój, praktycznie w każdej dziedzinie zadań samorządowych, 

  ma stabilny stan finansów i niskie zadłużenie, 

 prowadzi konsekwentną poprawę stanu bazy oświatowej poprzez wykonywanie 

remontów obiektów i termomodernizacje istniejących, 

 zapewnia bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych, realizując wiele 

ponadstandardowych inicjatyw społeczności szkolnych, 

 systematycznie zwiększa nakłady na sport, kulturę i działalność biblioteczną, 

 sprawnie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rządowych programów dla 

mieszkańców, 

 stara sie mierzyć z wyzwaniami dotyczącymi gospodarki odpadami i dużymi 

wzrostami strumieni odpadów, które wytwarzają nasi mieszkańcy, 

 w miarę dostępnych środków inwestuje w infrastrukturę drogową, poprawę 

bezpieczeństwa ruchu, poprawę systemu odwodnień i  rozbudowę oświetleń 

ulicznych, a przy drogach innych zarządców systematycznie współfinansuje 

wnioskowane przez mieszkańców potrzeby, partycypuje i angażuje się w 

pozyskiwanie środków na remont dróg, które nie są w jej zarządzie. Podejmuje 

ponadto monity w sprawie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkiej  

usytuowanych na terenie gminy.  

 aktywnie realizuje program ograniczenia niskiej emisji w zakresie wymiany pieców, 

jak i instalacji OZE, 

 dużą wagę przywiązujemy do sportu i bazy sportowej. W działaniach wspierają gminę 

stowarzyszenia, osoby prywatne, przedsiębiorcy, społecznicy, systematycznie 

wspierane są  inicjatywy sołeckie, projekty różnych stowarzyszeń, organizacji 

przeznaczając z roku na rok coraz większe środki, 

  zorganizowaliśmy wiele różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić 

mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup 

odbiorców,  
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  prócz imprez sportowych na salach gimnastycznych, czy boiskach, odbywały się 

mniejsze wydarzenia, festyny rodzinne, imprezy z atrakcjami dla dzieci, dożynki 

wiejskie, powitanie lata itp.  

 zrealizowaliśmy kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi zachętę 

dla mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego. Krok po kroku zagospodarowywane są miejsca, które wcześniej były 

zaniedbane lub po prostu nie były dostatecznie wykorzystane. Dzięki temu w 

wioskach powstają atrakcyjne miejsca, place zabaw dla dzieci i miejsca do ćwiczeń na 

świeżym powietrzu itp. 

 rozpoczęto 2 duże inwestycje takie jak: budowa oczyszczalni ścieków w Budzowie 

oraz budowę  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budzów - etap 1, 

Roku 2019 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również 

należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim 

nowe plany i koncepcje na kolejne lata.  

Wyzwania gminy Budzów są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz 

większe. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając  

się jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej Gminy.  

Mając przedstawione materiały na uwadze, bardzo dobra współpraca z Państwem 

Radnymi, Państwem Sołtysami tej i poprzedniej kadencji, proszę o pozytywne przyjęcie 

raportu o stanie gminy Budzów. 

 


