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Wstęp.

          Raport o stanie  Gminy  Charsznica opracowano w związku z art. 28aa

ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.

559  ).  Celem  przygotowania  raportu  jest  przedstawienie  sytuacji  gospodarczej

i społecznej gminy Charsznica za rok 2021. 

Raport  podsumowuje działalność samorządu Gminy Charsznica  w roku

poprzednim. 

Zakres  opracowanego  dokumentu  obejmuje  przede  wszystkim realizację

polityk,  programów,  strategii  i  analizy  uchwał  rady  gminy.  Informacje  zawarte  w

niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom gminy do zwiększenia wiedzy na temat

funkcjonowania samorządu gminnego.
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1 Charakterystyka Gminy

 Gmina  Charsznica  jest  gminą  wiejską  położoną  w  północnej  części  województwa

małopolskiego, w powiecie miechowskim. Od południa graniczy z gminą Gołcza, od wschodu  z gminą

miejsko-wiejską Miechów oraz gminą wiejską Książ Wielki, od strony zachodniej z gminami Wolbrom

i Żarnowiec, natomiast od strony północnej graniczy z gminą Kozłów. 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii powierzchnia Gminy Charsznica

wynosi 7845 ha, co stanowi ok. 12% powierzchni powiatu miechowskiego. Obszar gminy należy do

regionu Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej subregionu Wyżyny Miechowskiej. Analizowany teren

leży w całości na Wyżynie Miechowskiej zaliczanej do Niecki Nidziańskiej.

Z uwagi na urozmaicone ukształtowanie terenu, na obszarze gminy zaznacza się zróżnicowanie

mezoklimatyczne. 

W zależności  od położenia w stosunku do głównych form ukształtowania  terenu można tu

wyróżnić:

1/ mezoklimat „ciepłych” zboczy dolinnych – obejmujący obszary położone na łagodnych zboczach o

ekspozycji  południowej,  południowo –  zachodniej  i  zachodniej,  leżące  powyżej  poziomu inwersji.

Charakteryzuje  się  najbardziej  korzystnymi  dla  rolnictwa warunkami  mezoklimatycznymi tj.  dobre

nasłonecznienie, krótszy okres wegetacyjny i zalegania pokrywy śnieżnej,

2/ mezoklimat „chłodnych zboczy” – występujący na zboczach o ekspozycji północnej i wschodniej.

Charakteryzuje  się  słabym  nasłonecznieniem,  niekorzystnymi  warunkami   termicznymi,  najdłużej

zalegającą pokrywą śnieżną i najkrótszym okresem wegetacyjnym.
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1.1. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy.  

W skład rady wchodzi 15 radnych. 

Przewodniczącym Rady  jest Zdzisław Uchto.

Wykaz stałych komisji Rady Gminy Charsznica jest następujący:

       1/   Komisja Rewizyjna,

       2/   Komisja  Skarg, Wniosków i Petycji,

       3/   Komisja Gospodarki Finansowej, Planowania i Rozwoju Gospodarczego,

       4/   Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

       5/   Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej,

       6/   Komisja  Oświaty, Kultury i Sportu.

Wójtem Gminy jest Jan Żebrak. 

Wójt z mocy ustawy jest organem wykonawczym Gminy i odpowiada za wykonanie uchwał

Rady oraz wszystkich zadań Gminy nie zastrzeżonych przez ustawodawcę dla innych podmiotów.

Do jednostek organizacyjnych  pozostających w strukturze  organizacyjnej Gminy

Charsznica należą:

   1/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Charsznicy,

   2/Szkoła Podstawowa im. A. Malatyńskiego  w Miechowie -Charsznicy,

   3/Szkoła Podstawowa w  Tczycy,

   4/Przedszkole Samorządowe w Charsznicy,

   5/Gminny Zespół  Ekonomiczno - Administracyjny Szkół  w Charsznicy,

   6/Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy.
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Jednostki gminne prawnie wyodrębnione to:

  1/ Gminny Ośrodek Kultury,

    2/ Gminna  Biblioteka Publiczna w Charsznicy,

   3/ Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

W ramach Gminnych zakładów budżetowych wyodrębniono:

1/Zakład Usług Komunalnych w  Charsznicy.

1.2. Sołectwa i ludność.

W skład gminy wchodzi 18 sołectw:

 Na terenie gminy Charsznica z roku na rok liczba mieszkańców maleje.

 Na dzień    31.12.2021 r. liczba mieszkańców wynosiła 7282 osoby. W 2021 roku zmarło stu jedenastu

(111) mieszkańców gminy Charsznica a urodziło się siedemdziesięciu dwóch (72) nowych. 

 tabela nr 1,  wykaz osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach gminy Charsznica. 

Miejscowość Mieszkańcy

CHARSZNICA 333

CHODOWIEC 87

CHODÓW 343

CISZOWICE 236

DĄBROWIEC 152

JELCZA 524

MARCINKOWICE 182

MIECHÓW-CHARSZNICA 1611

PODLESICE 395

POGWIZDÓW 233

SWOJCZANY 802

SZARKÓWKA 224
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TCZYCA 779

UNIEJÓW-KOLONIA 285

UNIEJÓW-PARCELA 98

UNIEJÓW-RĘDZINY 384

WIERZBIE 187

WITOWICE 427

Razem 7282

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wykazu  liczby osób zameldowanych w gminie Charsznica
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Najwięcej osób zamieszkuje w miejscowości Miechów-Charsznica – 22,12% ogólnej  liczby

mieszkańców gminy, natomiast najmniej w miejscowości Chodowiec bo tylko 87 osób co stanowi

1,19% ogólniej liczby mieszkańców.

W gminie Charsznica 50,78 % mieszkańców stanowią kobiety a mężczyźni 49,22 %.

 Liczba mieszkańców gminy Charsznica z podziałem na płeć – stan na 31.12.2021 r.

PŁEĆ ILOŚĆ

KOBIETY 3698

MĘŻCZYŹNI 3584

Opracowanie własne na podstawie wykazu statystycznego mieszkańców gminy Charsznica wg. wieku i płci. Tab.2
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Na koniec 2021 roku liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym  i  produkcyjnym wyniosła

5705 a mieszkańców w wieku poprodukcyjnym – 1837 co stanowi 21,66 % całego społeczeństwa

gminnego.

W  poniższej  tabeli  przedstawiono  jak  kształtuje  się  liczba  mieszkańców

w poszczególnych kategoriach wiekowych w podziałem na płeć.

 Mieszkańcy gminy Charsznica z podziałem na wiek i płeć – stan na 31.12.2021 r.

                                                              PŁEĆ

WIEK

MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WIEK PRZEDPRODUKCYJNY 624 575

WIEK PRODUKCYJNY 2301 1945

WIEK POPRODUKCYJNY 659 1178

RAZEM 3584 3698

Opracowanie własne na podstawie wykazu statystycznego mieszkańców gminy Charsznica wg. wieku i płci Tab,3
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1.3.Gospodarstwa rolne

Ponad 88% gruntów w gminie znajduje się we władaniu osób fizycznych. W tym zdecydowana

większość, bo ponad 76% powierzchni gminy stanowią grunty osób fizycznych wchodzących w skład

gospodarstw rolnych.  W części  miejscowości  odsetek  gruntów wchodzących w skład  gospodarstw

rolnych  wynosi  około  85% (Jelcza,  Ciszowice  i  Marcinkowice),  w  Chodowie  wynosi  90%,  a  w

Chodowcu  ponad  96%  powierzchni  wsi.  Nieruchomości  rolne  (do  1  ha)  zajmują  niewielką

powierzchnię gminy,  bo około 12%. Najwięcej  jest  w Miechowie Charsznicy (28%) i  Podlesicach

(17,5%).  Najmniejszą powierzchnię  nieruchomości  rolne  zajmują  w Chodowie (3,06%),  Uniejowie

Rędzinach (5,91%) i Witowicach (8,20%).

 Ponad  9%  powierzchni  gminy  stanowią  grunty  Skarbu  Państwa,  przy  czym  największą

powierzchnię  stanowi  kompleks  gruntów  Lasów  Państwowych  w  Uniejowie  Rędzinach  (396 ha).

Niewielki areał znajduje się w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych (12,25ha) – najwięcej w

Pogwizdowie – 7,16 ha. Gmina Charsznica włada gruntami o powierzchni około 150 ha, co stanowi

niespełna  2%  powierzchni  gminy.  Największe  powierzchnie  gruntów  gminnych  znajdują  się  w

Witowicach (18,7  ha)  i  Miechowie-Charsznicy  (18,1  ha).  Pozostałe  podmioty  władają  niewielkimi

powierzchniami  gruntów  nie  przekraczającymi  powierzchni  kilku  ha.  Jedynie  Kościoły  i  Związki

wyznaniowe władają gruntami o powierzchni około 23 ha,  natomiast OSP gruntami o powierzchni

około 10,5 ha.

Średnia  powierzchnia  gospodarstw  w  gminie  Charsznica  wynosi  około  3,24  ha.  

 Najmniejsza średnia powierzchnia gospodarstwa wynosząca 1.8 ha jest w Podlesicach. 

         W gminie Charsznica dominują gospodarstwa małe. Gospodarstwa do 2 ha stanowią       43,11%

ogólnej  liczby gospodarstw, a do 5 ha ponad 77,67 % ogólnej liczby gospodarstw rolnych w gminie. 
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Zestawienie gospodarstw rolnych oraz działek pod względem wielkości

Lp. Grupa Ogólna liczba

gospodarstwa działek

1. A – powierzchnia od 1 do 2 ha 923 0

2. B – powierzchnia od 2 do 5 ha 740 0

3. C – powierzchnia od 5 do 7 ha 191 0

4. D – powierzchnia od 7 do 10 ha 100 0

5. E – powierzchnia od 10 do 15 ha 52 0

6. H – powierzchnia powyżej 15 ha 20 0

7. K1 – powierzchnia od 0 do 1 ha 115 1217

Razem 2141 1217

Źródło: Opracowanie własne. Tab.4
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W gminie Charsznica dominują użytki rolne stanowiąc prawie 89 % powierzchni gminy. Lasy i

grunty  zadrzewione  zajmują  niespełna  5,5  % powierzchni  gminy,  natomiast  grunty  zabudowane  i

zurbanizowane (bez gruntów rolnych zabudowanych) stanowią nieco ponad 5 % powierzchni gminy.

Wody  zajmują  tylko  0,26  %  powierzchni  gminy,  nieużytki  tylko  0,15  %  i  tereny  różne  0,03  %

powierzchni gminy.

Powyższe dane obrazują w wysokim stopniu rolniczy charakter gminy Charsznica.

Wśród  użytków  rolnych  największy  obszar  zajmują  grunty  orne  (93%  powierzchni).  

W znacznej liczbie obrębów odsetek gruntów ornych jest bliski 100%. Łąki trwałe zajmują niespełna 5

%  powierzchni  użytków  rolnych,  natomiast  pastwiska  około  2  %  powierzchni.  Największe

powierzchnie łąk znajdują się w dnach dolin – obręby: Charsznica, Marcinkowice, Tczyca, Pogwizdów

i Jelcza (dolina Uniejówki i Jeżówki) oraz w Witowicach (dolina Szreniawy). Największe kompleksy

pastwisk  znajdują  się  w  Witowicach  (zbocza  doliny  Szreniawy),  Tczycy  (dolina  Jeżówki)  oraz  w

Marcinkowicach (dolina Uniejówki).
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1.4. Podmioty gospodarcze

Na 31 grudnia 2021 roku w Gminie Charsznica zarejestrowanych było 352 przedsiębiorców w

tym  24  przedsiębiorców  założyło  nową  działalność  gospodarczą,  natomiast  12  przedsiębiorców

zaprzestało wykonywania działalności. 

Dominujące działalności gospodarcze według PKD w latach(ilość przedsiębiorstw) Tab.5

Działalność gospodarcza PKD 2018 2019 2020 2021

sekcja  G  –  Handel  hurtowy  i  detaliczny;  naprawa  pojazdów

samochodowych,

 włączając  motocykle

92 88 91 87

sekcja C – przetwórstwo przemysłowe 46 44 45 45

sekcja F – budownictwo 38 36 39 42

sekcja H – transport i gospodarka magazynowa 37 37 35 39

Źródło;Raport z CEIDG
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Liczba wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej

(CEIDG) przetworzonych przez Referat Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska i

przesłanych do (CEIDG) (nowe wpisy, zmiany wpisów, wykreślenia, wpisy informacji o zawieszeniu,

wznowieniu  działalności gospodarczej) w 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 roku.

Liczba wniosków w latach 2017,2018, 2019 ,2020, 2021.  tab.6

Liczba wniosków latami

Lata  2017 2018 2019 2020 2021

Liczba wniosków 102 129 135 98 70

Źródło: Opracowanie własne.
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1.5. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.

W tabeli  nr 7 poniżej zaprezentowano stowarzyszenia występujące na terenie Gminy Charsznica.  

Numer Nazwa Miejscowość

0000042710 STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA WITOWICE

0000119246 LUDOWY KLUB SPORTOWY SPARTAK W CHARSZNICY CHARSZNICA

0000186696 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHARSZNICY CHARSZNICA

0000261246 STOWARZYSZENIE "POMOCNE SERCE" CHARSZNICA

0000266511 STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - SZANSA DLA MŁODYCH SWOJCZANY

0000279576 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TCZYCY TCZYCA

0000309335 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PODLESICACH PODLESICE

0000317643 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHODOWIE CHODÓW

0000337104 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE WSI TCZYCA JELCZA

0000347714 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SWOJCZANACH SWOJCZANY

0000379854 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W UNIEJOWIE-KOLONII UNIEJÓW-KOLONIA

0000446755 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WITOWICACH WITOWICE

0000462965 ZWIĄZEK  ZAWODOWY  "NADZIEJA"  PRACOWNIKÓW  ZAZ

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

WITOWICE

0000465350 STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PODLESICACH PODLESICE

0000549152 STOWARZYSZENIE OŚWIATA W GMINIE CHARSZNICA MIECHÓW-

CHARSZNICA

0000562689

(w likwidacji)

STOWARZYSZENIE  PRZYJACIÓŁ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W

POGWIZDOWIE

POGWIZDÓW

0000602859 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MARCINKOWICACH MARCINKOWICE

0000240299 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA JELCZA JELCZA

0000708592 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W UNIEJOWIE - RĘDZINY UNIEJÓW-RĘDZINY 

0000773127 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W  WIERZBIU WIERZBIE 

0000801657 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SZARKÓWKA

0000867375 STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH W JELCZY JELCZA

0000889992 STOWARZYSZENIE  GOSPODYŃ  WIEJSKICH  "POGWIZDOWIANKI"   W

POGWIZDOWIE

POGWIZDÓW

Źródło: Opracowanie własne. (wyszukiwarka KRS)
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      Uchwałą Nr  XVII/124/2020  z dnia 27 października 2020 r.  Rada Gminy Charsznica przyjęła

Program współpracy Gminy Charsznica z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 zobowiązując

Wójta Gminy Charsznica do przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z realizacji programu.

Program  współpracy  Gminy  Charsznica  z  organizacjami  pozarządowymi  to  deklaracja

współpracy Gminy Charsznica z organizacjami pozarządowymi oraz realizacja ustawowego obowiązku

wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie.

Dokument  określa  roczne  cele,  przedmiot  i  formy  współpracy  oparte  na  zasadach

pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności w

zakresie wykonywania zadań publicznych.

Celem głównym Programu współpracy  Gminy  z  organizacjami  pozarządowymi  na  2021 rok  było

budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspakajania potrzeb społecznych.

Jako priorytetowe zadania Programu na rok 2021 przyjęto:

1/  ᠆ poprawa  jakości  życia,  poprzez  pełniejsze  zaspokajanie  potrzeb  mieszkańców  Gminy

Charsznica,

2/   ᠆ integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

3/   ᠆ prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć, 

4/  ᠆ wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

W 2021 roku Gmina Charsznica w ramach konkursu ofert zleciła realizację zadań z dziedziny

kultury fizycznej  i bezpieczeństwa  następującym  organizacjom:

1/ Ludowy Klub Sportowy  „SPARTAK”,

Natomiast środki zaplanowane na zlecenie zadań publicznych organizacjom pozarządowym na zlecenie

zadań publicznych organizacjom pozarządowym na 2021 roku przyznawane były w drodze otwartego

konkursu ofert oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy   o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Rada Gminy Charsznica przeznaczyła  kwotę  40.000.00 zł.
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1.6. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo  mieszkańców  Gminy  Charsznica  jest  jednym  z  podstawowych  zadań

własnych. Komenda  Powiatowa  Policji  w  Miechowie,  posterunek  Policji  w  Charsznicy  zapewnia

podstawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców.

Bezpieczeństwo pożarowe realizuje  Komenda Powiatowa PSP w Miechowie oraz jednostki  OSP z

terenu gminy.

Trzy jednostki:

OSP  Charsznica,  

OSP Podlesice

 i OSP  Tczyca  

włączone są w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Krajowy system (KSRG) ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:

1/ walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi;

2/ ratownictwo techniczne;

3/ ratownictwo chemiczne;

4/ ratownictwo ekologiczne;

5/ ratownictwo medyczne;

6/ współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa oraz systemu powiadamiania

ratunkowego.

System  ten  w  ramach  posiadanych  sił  i  środków  współpracuje  z  właściwymi  organami  i

podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych i  zagrożeń.

Zadania KSRG wynikają w szczególności z przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej

innych aktów prawnych wydawanych na podstawie delegacji w niej zawartych oraz umów, porozumień

i uzgodnień zawieranych pomiędzy podmiotami systemu.
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Zgodnie  z  definicją  ustawową ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji  przedsięwzięć

mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub

innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

1/ zapobieganie powstawaniu i  rozprzestrzenianiu się pożaru,  klęski żywiołowej lub innego

miejscowego zagrożenia;

2/ zapewnienie  sił  i  środków  do  zwalczania  pożaru,  klęski  żywiołowej  lub  innego

miejscowego zagrożenia;

3/ prowadzenie działań ratowniczych.

OSP Rodzaj samochody OSP Podstawowe zadania realizowane przez jednostkę.

1 CHARSZNICA  KSRG MAN  ,  STAR-

MAN

Zadania  KSRG,  działalność  statutowa,  kulturowa-  orkiestra.

Współpraca z samorządem gminnym oraz sołectwem.

2 PODLESICE KSRG VW T4 , MAN Zadania  KSRG,  działalność  statutowa,   Współpraca  z  samorządem

gminnym oraz sołectwem.

3 TCZYCA  KSRG VOLVO

LAND ROVER

Zadania  KSRG,  działalność  statutowa,  kulturowa-(orkiestra

parafialna), Współpraca z samorządem gminnym oraz sołectwem .

4 CHODÓW S1 STAR 244

Działalność   statutowa,  kulturowa.  Współpraca  z  samorządem

gminnym oraz sołectwem

5 JELCZA S1 STAR 244

6 MARCINKOWICE S1 VW T4

7 SWOJCZANY S1 MERCEDES 407

8 SZARKÓWKA S1 LUBLIN III

9 UNIEJÓW-KOLONIA S2 VOLVO STAR 266

10 UNIEJÓW-RĘDZINY S1 STAR 244

11 WIERZBIE S1 FORD TRANSIT

12 WITOWICE S1 STAR 244

13 DĄBROWIEC M - Działalność  statutowa, współpraca z samorządem  sołectwa.

14 SWOJCZANY Sucha S1 (ZUK A05) Działalność  statutowa, współpraca z samorządem  sołectwa.
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Jak wynika z zestawienia na terenie gminy funkcjonuje 14 OSP skupiających łącznie około  300

osób w tym kilka kobiet.  Młodzież skupiona jest w  Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych   przy

OSP Podlesice,  Tczyca oraz Charsznica .  

Strażacy z OSP biorą udział w akcjach ratowniczych, aktywnie udzielają się w życiu lokalnych

społeczności.  Udział  w  uroczystościach  kościelnych,  gminnych,  powiatowych,  to  wyróżnik

działalności  OSP Gminy Charsznica. 

Poza  realizacją  bieżących  statutowych  zadań  OSP,  współfinansowany  był  remont  budynku

remizy OSP Szarkówka  wartość tego zadania zamknęła się  kwotą  20 000,00 zł,  

Środki Funduszy sołeckich  umożliwiły kontynuowania remontu  remiz OSP Marcinkowice ,

OSP Swojczany, (FS) ,   Największym wydatkiem było rozpoczęcie remontu remizy OSP Uniejów-

Rędziny kwota 347 000,00 zł . 

Wydatki na realizację całości zadań ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku wyniosły około

625 000,00zł. 

Druhowie OSP aktywnie włączyli się do realizacji zadań związanych z minimalizacją zagrożeń,

jednostki  OSP przygotowane zostały do transportu niezbędnych artykułów dla mieszkańców naszej

gminy będących na kwarantannie.  Były   odkażane przystanki , place zabaw i ścieżki spacerowe ,

prowadzono  akcję  informacyjną  o  zagrożeniu  epidemicznym.  Realizowano   dowóz  dla  osób

wykluczonych transportowo do punktów szczepień. 

Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych gminy. Komenda

Powiatowa Policji w Miechowie, posterunek Policji w Charsznicy zapewnia podstawowe zadania w

zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców.
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2 Sytuacja finansowa Gminy

2.1. Dochody i przychody

                   Planowane  dochody  budżetowe  ( po  zmianach )  na  31 grudnia 2021 wyniosły  41

645 617,26 zł , zrealizowano je w 2021 r. w kwocie 42 007 693,43  zł co stanowi 100,87 %. 

W planie dochodów budżetowych możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy dochodowe :

dochody  bieżące  i  dochody  majątkowe.  Plan  dochodów  bieżących  na   31  grudnia  2021  wynosił

35 294 019,09 zł, wykonanie planu wyniosło 35 838 331,17 zł co stanowi 101,54 %, natomiast plan

dochodów majątkowych na  31 grudnia 2021 wyniósł  6 351 598,17 zł  i  jego wykonanie wyniosło

6 169 362,26 zł co stanowi 97,13 %.

Wykonanie planu dochodów majątkowych w kwocie 6 169 362,26 zł wynikło z :

- otrzymania dotacji na remont dróg w kwocie 180 429,00 zł

- wpływu z odpłatnego nabycia praw własności , przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w

prawo własności oraz  sprzedaży składników majątkowych w łącznej  kwocie 64 056,46 zł
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-  otrzymanie  środków z  uzupełnienia  subwencji  ogólnej  z  przeznaczeniem na  wsparcie  finansowe

inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w kwocie 2 996 184,00 zł

-  otrzymanie  dofinansowania  orz  wpłaty  na  realizację  projektu  Ekopartnerzy  na  rzecz  słonecznej

energii Małopolski w kwocie 1 964 433,78 zł

- otrzymanie środków po rozliczeniu projektu rewitalizacji w kwocie 771 095,37 zł

- otrzymanie środków po rozliczeniu projektu zakupu sprzętu muzycznego w kwocie 32 896,00 zł

-otrzymanie środków po rozliczeniu projektu wymiany piecy w kwocie 146 287,49 zł

- otrzymanie środków po rozliczeniu funduszu sołeckiego w kwocie 13 980,16 zł

Według  klasyfikacji budżetowej dochody Gminy Charsznica na  31 grudnia 2021 r. przedstawiały się

następująco;

1) Rolnictwo i łowiectwo 

Plan dochodów  623 435,69   zł

Wykonanie dochodów  623 435,69    zł

Gmina Charsznica otrzymała dotacje celową na wypłatę zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze , wpłatę z

tytułu nabycia prawa własności oraz dofinansowanie z FOGR

2) Leśnictwo 

Plan dochodów  2 000,00    zł

Wykonanie dochodów 1 855,06   zł

Gmina Charsznica otrzymała wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa. 

3) Transport i łączność 

Plan dochodów 250,00 zł     Wykonanie dochodów  208,00 zł

Wpływ za wydanie zezwolenia 

4) Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów   148 304,83   zł      Wykonanie dochodów 180 164,21  zł
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Wpływy  dochodów  były  z   tytułu  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  ,  wpływy  z  najmu  i

dzierżawy   składników  majątkowych  Skarbu  Państwa  ,  wpływy  z  tytułu  przekształcenia  prawa

użytkowania  wieczystego w prawo własności  oraz  z  tytułu  nabycia prawa własności,  odsetki  oraz

wpływ za rozgraniczenie działki.

5) Administracja publiczna

Plan dochodów  95 109,70    zł

Wykonanie dochodów 95 051,16  zł

Gmina Charsznica otrzymała dotacje celowe na realizację zadań bieżących , wpływy z różnych opłat,

dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego, wybory do Rady Gminy.

6) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 

Plan dochodów 7 986,00   zł

Wykonanie dochodów 7 982,87   zł

Gmina Charsznica  otrzymała  dotacje  na realizację  zadań związanych z  wyborami  ,  prowadzeniem

rejestru wyborców .

7) Obrona Narodowa 

Plan dochodów   600,00 zł

Wykonanie dochodów  600 00 zł

Gmina Charsznica otrzymała dotacje na realizację zadań związanych z obroną narodową.

8) Dochody  od  osób  prawnych  ,  od  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek  nieposiadających

osobowości prawnej.
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Plan dochodów  8 604 911,69   zł           Wykonanie dochodów  8 998 687,84 zł 

Realizacja planowanych dochodów z poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco: Tab , 9

podatek od nieruchomości od osób prawnych       102,11%

podatek rolny od osób prawnych           99,69%

podatek leśny od osób prawnych               101,35%

podatek od środków transportowych od osób prawnych          104,16 %

podatek od czynności cywilnoprawnych        89,57%

podatek od nieruchomości od osób fizycznych           99,60%

podatek rolny od osób fizycznych                97,24%

podatek leśny od osób fizycznych    102,87%

podatek od środków transportowych od osób fizycznych   101,95%

podatek od spadków i darowizn   105,29%

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób  fizycznych  107,75%

wpływy z opłaty skarbowej                111,67%

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                   100,77%

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sprzedaży hurtowej           49,97% 

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych   108,24%

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych    87,32%

wpływy  odsetek od nieterminowych wpłat pod.od osób fiz.  101,42%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień          156,51%

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłaconego w formie karty 

podatkowej                                                                                                                                       

140,80%
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9) Różne rozliczenia

Plan dochodów   16 243 883,29 zł           Wykonanie dochodów  16 245 083,30  zł

Gmina Charsznica otrzymała subwencję .

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie  6 571 925,00 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 936 413,00 zł 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie  5 625 521,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie  24 232,00 zł

- otrzymała dotacje celowe na realizację zadań bieżących w kwocie 75 428,13 zł

- Fundusz sołecki w kwocie 13 980,16zł

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 1 200,00 zł

- subwencja na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w łącznej kwocie 2 996 184,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 200,01 zł

10) Oświata

Plan dochodów  873 660,12  zł

Wykonanie dochodów 858 005,59  zł

 Do budżetu Gminy wpłynęły m.in. ;

-opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 128 289,07 zł  

- opłaty za  innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 1 473,50 zł 

- środki z przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 147 300,00 zł,

-opłaty  za  korzystanie  z  wyżywienia  na   stołówkach  przedszkolnych  i  szkolnych  w  kwocie

257446,60zł,
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-  dotacje  celowe  na  utrzymanie  przedszkola  w  kwocie  244 186,00  zł  oraz  dotacje  celowe  na

zapewnienie uczniom dostępu do podręczników w kwocie 74 344,29 zł. 

- pozostałe wpłaty 4 966,13zł 

11) Ochrona zdrowia

Plan dochodów  29 780,00 zł

Wykonanie dochodów  27 504,00 zł

Gmina Charsznica otrzymała środki z przeciwdziałania COVID-19

12) Pomoc społeczna 

Plan dochodów  10 107 822,63   zł

Wykonanie dochodów  10 089 500,26  zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej , rodzina oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Gmina Charsznica otrzymała dotacje , które były przeznaczone na :

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy 587 613,25 zł oraz dotacja przekazana

przez PFRON w kwocie 44 713,95zł na przeciwdziałanie COVID-19

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 100,00 zł

-  opłacenie  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  osoby  pobierające  świadczenia  z  pomocy

społecznej 23 926,64 zł

-  wypłatę zasiłków stałych i okresowych 271 902,67 zł

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 73 543,41 zł

- dożywianie dzieci 79 159,76 zł

- na usuwanie klęsk żywiołowych 3 414,30zł

- przeciwdziałanie COVID-19 13 025,00 zł

-  wypłatę  świadczeń rodzinnych ,  alimentacyjnych ,  wychowawczego ,  realizacja  programu Dobry

Start i Karta Dużej Rodziny 8 892 640,06 zł
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Do  Gminy  Charsznica  wpłynęły   opłaty:  z  tytułu  realizowanych  usług  opiekuńczych  na  kwotę

19 115,35  zł  ,  pobytu  osób  w  domach  pomocy  społecznej   42 423,65  zł  oraz  zwroty  nienależnie

pobranych świadczeń i wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 14 922,22 zł.

13)  Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów  50 791,00  zł

Wykonanie dochodów  50 791,00  zł

Gmina otrzymała dotacje na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych.

14) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów  1 678 377,78   zł

Wykonanie dochodów  1 853 112,29  zł

Gmina Charsznica uzyskała wpływy z tytułu ;

- opłaty za odpady komunalne w kwocie 1 383 551,87 zł w tym koszty upomnienia i koszty egzekucji

10 482,80  zł. oraz odsetki w kwocie 2 152,77 zł. 

- różnych opłat w kwocie 6 097,43 zł. 

- otrzymanych spadków i darowizn w łącznej kwocie 341 525,38 zł

- realizacji programu czyste powietrze w kwocie 11 125,00 zł

Prawidłowa  realizacja  prognozowanych  dochodów  nie  wyklucza  istniejących  zaległości,  które  na

31.12.2021 r  wynoszą 2 954 131,33 zł  .  W kwocie tej  mieszczą się   także dłużnicy alimentacyjni,

odnośnie których egzekucję prowadzi komornik. Zadłużenie alimentacyjne wynosi 672 272,12  zł .Na

osobach  prawnych  i fizycznych  ciąży zadłużenie  w wysokości 1 885 489,25 zł. Zadłużenie z tytułu

opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  wyniosło  213 917,68  zł.,  najmu  i  dzierżawy

składników majątkowych Skarbu Państwa i JST oraz zaległości w stosunku do urzędu wojewódzkiego

wynosi 182 452,28  zł.
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Największymi dłużnikami w podatku od nieruchomości od osób prawnych  są:

- Agro – Krak Wytwórnia Pasz  76 659,80 zł

- Przedsiębiorstwo Trustus  35 722,89 zł 

- Gas – Pal sp. z o.o.  3 702,00 zł

- Grupa Producentów Warzyw AGROCENTRUM  284 548,00 zł

- Przedsiębiorstwo wielobranżowe DARIMEX  Sp. z o o 15 131,00 zł

- Polskie Śruby Sp. z o o 3 761,00 zł

Egzekucja  zaległości  w  stosunku  do  pierwszych  trzech  dłużników  nie  przynosi  żadnych  efektów.

Pomimo że widnieją w ewidencji KRS,  nie dysponują  żadnym majątkiem. 

Zadłużenie osób fizycznych na 31.12.2021 z tytułu opłat i zobowiązań podatkowych  wynosi: 

a) podatek rolny –  304 690,09 zł

b) podatek od nieruchomości – 191 212,53 zł

c) podatek leśny – 828,00 zł

d) podatek od środków transportowych –  394 154,83 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych –  181,06 zł

W  2021  roku  wystawiono  479  szt.  upomnień   z  tytułu  zadłużenia  w  podatku  rolnym  od  osób

fizycznych  na  kwotę  293 176,70   zł.  W  wyniku  egzekucji  ściągnięto  54 237,60  zł  .W  2021  r.

wystawiono 37 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 12 175,00 zł z czego ściągnięto 13 961,70 zł.

Wystawiono 6 szt. upomnień  z tytułu zadłużenia w podatku od nieruchomości od osób prawnych na

kwotę 300 278,00  zł.  W  2021 r. ściągnięto kwotę 1 313,00 zł

Z tytułu zadłużenia w podatku od środków transportowych z wystawionych 31 szt. upomnień  na kwotę

134 506,60 zł w 2021 r. ściągnięto kwotę 61 911,40 zł. wystawiono 6 szt. tytułów wykonawczych na

kwotę 18 084,60 zł z czego ściągnięto 13 506,90 zł
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Z tytułu zadłużenia w opłatach za odpady komunalne wystawiono łącznie za 2021 r.  i IV kwartał 2020

r. 1 013 szt. upomnień na kwotę 428 081,59 zł. Wpłacono 98 271,52 zł w tym : odsetek 2 152,77 zł  ,

kosztów upomnienia  10 482,80  zł  .  Wystawiono  60  szt.  tytułów  wykonawczych  na  łączną  kwotę

68 530,12 zł  w tym odsetki 6 349,00 zł z czego ściągnięto 23 888,45 zł. 

Zadłużenie z tytułu opłaty za odpady komunalne umorzono w kwocie 1 677,00zł

Bardzo  często  otrzymujemy  protokoły  nieściągalności  i  umorzenie  postępowania  z  powodu  braku

możliwości ściągnięcia zadłużenia.

Pozostałe dochody  własne są  w zasadzie zrealizowane zgodnie z planowanymi wielkościami. 

W  wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości osób prawnych w 2021

roku utraciliśmy dochody w kwocie 211 030,41 zł z tego 

-w podateku od nieruchomości –   50 490,17 zł,

-w podateku od środków transportowych – 1 696,81 zł. 

W  wyniku obniżenia z zastosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych w

2021 roku utraciliśmy dochody w kwocie 265 723,09 zł .

W  wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości osób fizycznych w

2021 roku utraciliśmy dochody w kwocie 158 843,43 zł z tego 

-w podateku od nieruchomości –   80 632,10 zł,

-w podateku od środków transportowych – 78 211,33 zł. 

W  wyniku obniżenia z zastosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości osób fizycznych w

2021 roku utraciliśmy dochody w kwocie 167 274,90 zł

Umorzono również zaległości podatkowe wraz z odsetkami w kwocie 22 412,13 zł.  

Decyzje  Rady   Gminy  o  obniżeniu  górnych  stawek  podatków  oraz  udzieleniu  ulg  w  podatkach

zmniejszają obciążenia finansowe większości  mieszkańców.
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Kolejną  znaczną  pozycją  w  dochodach  są  dotacje.  Plan  dochodów  na  zadania  zlecone  wyniósł

10 087 088,84 zł . Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie 10 086 189,69 zł ,co stanowi

99,99 % realizacji planu.

Otrzymane  w  roku  2021  dotacje  na  zadania  zlecone   przedstawiono  według  działów  klasyfikacji

budżetowej:

Dział 010

- otrzymano na wypłatą akcyzy – 382 506,69 zł

Dział 750

-  otrzymano  na  szkolenia  z  zakresu  obrony  cywilnej  ,  przygotowanie  systemu  kierowania

bezpieczeństwem narodowym , realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności , rejestracji zdarzeń stanu

cywilnego, spis powszechny – 94 424,06 zł

Dział 751

- otrzymano na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 500,00 zł

Dział 751

- otrzymano na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy- 6 482,87 zł

Dział 752

- otrzymano na realizację zadań  obrony narodowej – 600,00 zł

Dział 758

- rozliczenie roku 2020 – 7 223,59 zł

Dział 801

- otrzymano na realizację zapewnienia uczniom darmowych podręczników – 74 344,29 zł

Dział 851

- otrzymano na wydawanie decyzji przez GOPS – 1 280,00 zł
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Dział 852  i 855

- otrzymano na utrzymanie ŚDS w Jelczy – 587 613,25 zł  

- otrzymano na wypłatę świadczeń wychowawczych – 6 903 682,24 zł

- otrzymano na wypłatę świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego – 1 988 700,58 zł

- otrzymano na Kartę Dużej Rodziny – 257,24 zł

- otrzymano na opłacanie składki zdrowotnej – 7 489,26 zł

- otrzymano na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23 100,00 zł

- otrzymano na utrzymanie GOPS – 3 571,32 zł

- środki z przeciwdziałania COVID-19 – 3 414,30 zł

Otrzymane środki na zadania pomocy społecznej  zaspokoiły  potrzeby wynikające z realizowanych

przez gminę zadań, jednakże bardzo niskie progi dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej

blokują często udzielenie pomocy osobom  znajdującym się w trudnej sytuacji  życiowej i finansowej.

Przychody w kwocie 7 703 111,28 zł wynikały z :

- spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 52 465,23 zł

- wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków w łącznej kwocie 7 650 646,05 zł.
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2.2. Wydatki i rozchody

Wydatki

          Plan  wydatków  ( po zmianach )  na  31.12.2021 r. wynosi  48 009 115,47  zł. Jego wykonanie

stanowi kwotę 37 130 431,09 zł, tj. 77,34 %. 

Z ogólnego planu wydatków na zadania bieżące na dzień 31.12.2021 przeznaczono 34 713 668,55 zł -

zrealizowano  32 523 555,66  zł  co  stanowi  93,69%,  a  na  zadania  majątkowe  na  dzień  31.12.2021

przeznaczono 13 295 446,92 zł- zrealizowano 4 606 875,43 zł co stanowi 34,65%.

        Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1

pkt. 2 i 3 w wydatkach bieżących zrealizowano w kwocie 4 762 640,99 zł , a wydatki majątkowe w

kwocie 3 207 859,47 zł

Wykonanie wydatków na koniec 2021 r. przedstawiono w rozbiciu na następujące grupy wydatkowe:

1)  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

       Na  ogólną  kwotę  planu  wydatków  związanych  z  realizacją  zadań  statutowych  w kwocie

9 003 109,38 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7 155 224,15 zł, czyli zrealizowano 79,48 % planu. 

     W kwocie 7 155 224,15 zł uwzględnia się następujące wydatki na :

Dział 010

- wykonanie ekspertyzy dot.  zmiany stanu wody w  Swojczanach i  Witowicach w łącznej  kwocie

11 044,00 zł 

-  zakup usług  pozostałych związanych z  infrastrukturą  wodociągową usuwaniem awarii  w łącznej

kwocie 59 165,18 zł

-  realizacja programu „zwrot akcyzy na paliwo rolnicze” w kwocie 382 506,69 zł

- przekazanie 2%odpisu podatku rolnego do Małopolskiej Izby Rolniczej w kwocie 25635,54 zł
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Dział 600 

- sprzątanie terenów zielonych , dostarczanie kruszywa , usuwanie namulisk , prace ziemne, realizacja

funduszu sołeckiego - wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 446 427,52 zł

Dział 710

-  koszty  związane  z  rozgraniczeniem  nieruchomości  oraz  opracowanie  zmian  w  planie

zagospodarowania przestrzennego w kwocie 42 976,20 zł

Dział 750

- obsługa Rady Gminy , koszty związane z utrzymaniem Urzędu Gminy (  np.:  artykuły biurowe ,

szkolenia , opłaty za programy , woda i ścieki , energia elektryczna, monitoring , inspektor danych

osobowych , radca prawny , usługa informatyczna , opłata domeny , opłata pocztowa,  wywóz śmieci

MPGO , usługa telekomunikacyjna , opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego , podatek

VAT ) , koszty promocyjne, koszty związane ze zorganizowaniem powszechnego spisu rolnego , koszty

związane z utrzymaniem GZEASz - wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 554 908,21 zł

Dział 751

-  koszty  związane  z  realizacją  wyborów  oraz  utrzymaniem  stałego  rejestru  wyborców  -  wydatki

zrealizowano w łącznej kwocie 1 507,70 zł

Dział 754

-koszty  związane  z  utrzymaniem  ochotniczych  straży  pożarnych  w  tym:  energia  elektryczna  ,

ubezpieczenie samochodów , OC strażaków , przeglądy i badania techniczne oraz remonty  aut , zakup

paliwa , koszty związane z realizacją zadań obrony cywilnej - wydatki zrealizowano w łącznej kwocie

199 934,36 zł

Dział 801

- realizacja zadań oświatowych realizowanych przez szkoły , przedszkole , oddziały przedszkolne ,

stołówki szkolne i  przedszkolne oraz Urząd Gminy (  w szczególności  dowóz uczniów do szkól  w

kwocie 245 913,65 zł oraz zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w

kwocie 73 606,50 zł ) w łącznej kwocie 1 468 424,83 zł
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Dział 851

- opłata za telefon, koszty związane z obsługą programu, ZFŚS , szkolenie, zakup materiałów, wydatki

zrealizowano w łącznej kwocie 28 622,86 zł

Dział 852

- realizacja zadań związanych z ogólnie pojętą pomocą społeczną, realizacja programu pod nazwą "e-

charsznica -dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy”  - opłata za Internet w kwocie

5 699,24zł  , wydatki związane z utrzymaniem ŚDS w Jelczy ,dostosowanie pomieszczeń dla GOPS -

wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 1 179 716,41 zł

Dział 855

-wypłata świadczeń wychowawczych , rodzinnych , alimentacyjnych , wspieranie rodziny, opłata za

pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej , składka zdrowotna od osób pobierających świadczenie

rodzinne - wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 35 256,78 zł

Dział 900

-  wydatki  związane  z  odbieraniem  odpadów  komunalnych  z  gospodarstw  domowych  -  wydatki

zrealizowano w kwocie 1 603 489,47 zł ( wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy , obsługą

programu  ,  kosztami  upomnień  i  opłatami  komorniczymi  itp.  zostały  poniesione  z  działu  750

Administracja publiczna – Urząd Gminy)

- oświetlenie ulic - opłata za energię elektryczną  kwota 352 080,12 zł

- opłata za schroniska dla zwierząt ,  odbiór nieczystości Urzędu Gminy przez firmę TAMAX , zakup

paliwa do samochodów , zakup opału do Urzędu Gminy , przegląd i zakup gaśnic, usługi remontowe

szkół ,utrzymanie Orlika, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska , energia - wydatki zrealizowano

w łącznej kwocie 738 963,67 zł

2)  Wydatki  związane  z  ich  realizacją  statutowych zadań związane z  programami finansowanymi i

współfinansowanymi środkami , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych
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Na ogólną  kwotę  planu  wydatków  związanych  z  realizacją  zadań  na  31  grudnia  2021  w kwocie

168 995,98 zł  zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 136 995,98 zł ,  czyli  zrealizowano 81,06 %

planu. 

      Na kwotę 136 995,98 zł składały się wydatki na :

Dział 750

- „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski  - Poprawa warunków życia mieszkańców” .

Wkład własny zarządzanie projektem w kwocie 64 510,35 zł

Dział 801

- zakup wyposażenia do zdalnej nauki w kwocie 50 045,63 zł

Dział 852

-  Realizacja  programu pod  nazwą „Z myślą  o  społeczności”  .Program ten  jest  realizowany  przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy od 2020 roku do 2021 roku . W 2021 r. na program

ten wydano  kwotę 22 440,00 zł

3) Wydatki związane z realizacja dotacji na zadania bieżące

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacją dotacji na zadania bieżące na 31 grudnia

2021  w  kwocie  3 850 648,31  zł  zrealizowano  wydatki  w  łącznej  kwocie  3 850 585,28  zł  ,  czyli

zrealizowano 99,99  % planu. 

      Na kwotę 3 850 585,28 zł składały się wydatki dotacyjne na :

Dział 754

- Dotacja dla straży pożarnej w kwocie 17 100,00 zł

Dział 801

- Dotacja dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w łącznej kwocie 2 688 326,97 zł

Dział 855

- Dotacja dla żłobka w kwocie 45 180,00 zł
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Dział 921

- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy

w łącznej kwocie 1 019 978,31 zł

Dział 926

- Dotacja dla klubu sportowego "Spartak” w kwocie 40 000,00 zł

4) Wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacja świadczeń na zadania bieżące na 31 grudnia

2021  w  kwocie  9 792 790,59  zł  zrealizowano  wydatki  w  łącznej  kwocie  9 754 004,13  zł  ,  czyli

zrealizowano 99,60  % planu. 

Dział 750

- diety radnych , diety sołtysów , powszechny spis rolny  w łącznej kwocie 220 670,46 zł

Dział 751

- diety dla komisji wyborczych w łącznej kwocie 3 655,00 zł

Dział 801

- wypłata dla nauczycieli dodatku wiejskiego w kwocie 10% płacy zasadniczej , zapomogi zdrowotne

dla  nauczycieli  i  emerytowanych  nauczycieli  ,  ekwiwalent  za  odzież  roboczą  dla  pracowników

obsługi , woda do picia dla szkół - wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 367 339,55 zł

Dział 852

- Świadczenia wypłacane dla osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Charsznicy - wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 413 359,76 zł

Dział 854

- Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 56 434,56 zł

35



Dział 855

-  Wypłata  świadczeń  rodzinnych  ,  alimentacyjnych  ,świadczenia  wychowawczego.  Realizacją  tych

zadań  zajmuje  się  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Charsznicy.  Wydatki  zrealizowano  w

łącznej kwocie 8 692 544,80 zł

5) Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacja wynagrodzeń na 31 grudnia 2021r w kwocie

11 762 051,79 zł zrealizowano wydatki w kwocie 11 522 421,21 zł , czyli zrealizowano 97,96 % planu.

Dział 600

- umowy zlecenia w kwocie 8 684,00 zł

Dział 750

-  umowy  zlecenie  i  o  dzieło  oraz  wynagrodzenie  za  pracę  dla  pracowników  Urzędu  Gminy  ,

wynagrodzenie  pracowników  GZEASz  ,  wynagrodzenie  za  oprawę  ksiąg  stanu  cywilnego  ,

wynagrodzenie  pełnomocnika  informacji  niejawnych,  odprawy  emerytalne,  nagrody  jubileuszowe.

Wydatki zrealizowano w kwocie 2 937 761,19 zł

Dział 751

- umowy zawarte na czas realizacji wyborów w kwocie 2 820,17 zł

Dział 752

- umowy zlecenia w kwocie 600,00 zł

Dział 801

- wynagrodzenie nauczycieli w kwocie 6 826 561,11 zł

Dział 851

- wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi ,

wynagrodzenia psychologa , wynagrodzenie osoby prowadzącej spotkania z osobami uzależnionymi ,

diety komisji- wydatki zrealizowano w kwocie 81 204,76 zł
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Dział 852 i 855

- wynagrodzenia pracowników GOPS , ŚDS w Jelczy i opiekunów domowych , odprawy emerytalne ,

nagrody jubileuszowe- wydatki zrealizowano w kwocie 1 546 613,38 zł

Dział 900

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych ,  trenerów, wynagrodzenie pracownika realizującego

zadania  z  gospodarki  odpadami  komunalnymi,  wynagrodzenie  pracownika  realizującego zadania  z

zakresu ochrony powietrza , umowy zlecenia  w łącznej kwocie 118 176,60 zł

6) Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia i składki od nich naliczane , związane z programami

finansowanymi i współfinansowanymi  środkami , o których mowa w art.  5 ust 1 pkt. 2 ustawy o

finansach publicznych,

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacją wynagrodzeń na 31 grudnia 2021 w kwocie

46 072,50 zł zrealizowano wydatki w kwocie 46 072,50 zł , czyli zrealizowano 100,00 % planu.

Dział 852

- Realizacja programu pod nazwą 'Z myślą o społeczności' zrealizowano w kwocie 46072,50zł,

7) Wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 31

grudnia  2021  w  kwocie  8 483 758,31  zł  zrealizowano  wydatki  w  kwocie  1 501 388,67  zł  ,  czyli

zrealizowano 17,70 % planu.

Dział 010

- naprawa infrastruktury wodociągowej w łącznej kwocie 145 399,89 zł,

- realizacja zadań objętych dofinansowaniem z FOGR w kwocie 372 689,71 zł,

Dział 750

- zakup sprzętu nagłaśniającego na sesję Rady Gminy w łącznej kwocie 16 500,00zł,
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Dział 754

- dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie w kwocie 10 000,00 zł oraz remont remizy

OSP  Uniejów-Rędziny  w kwocie 300 157,49 zł   (łączna kwota zadania 347 000,00zł),

Dział 801

- zakup pieca do szkoły w Tczycy , przygotowanie projektu pod budowę hali sportowej przy szkole w

Tczycy, remont szkoły w Uniejowie Rędziny na łączną kwotę 219 475,99 zł,

Dział 900

-  realizacja  funduszu  sołeckiego,  remont  budynku  ośrodka  zdrowia  Tczyca   ,  remont  budynku  w

Pogwizdowie , zakup beczki asenizacyjnej ,  zakup ogrodzenia ,  zakup pługa , ZUK - budowa hali

poniesiono wydatki w łącznej kwocie 437 165,59 zł.

8) Wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane lub

współfinansowane środkami , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacją inwestycji na 31 grudnia 2021 w kwocie

4 784 288,61 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 078 183,84 zł , czyli zrealizowano 98,82 % planu.

Dział 900

- realizacja programu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”w kwocie 3 078 183,84 zł,

9 ) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z realizacją inwestycji w 2021 rpku zaplanowano w

kwocie 27 400,00zł zrealizowano wydatki w kwocie 27 302,92  zł ,

Dział 600

- dotacja dla Powiatu Miechowskiego w kwocie 27 302,92 zł,

10) Wydatki związane z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego,

Na ogólną kwotę planu wydatków związanych z obsługą długu na 31 grudnia 2021r zaplanowanych w

kwocie 90 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 58 252,41  zł , czyli zrealizowano 64,72 % planu.
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Dział 757

-  spłata  odsetek  od  zaciągniętych  kredytów  zgodnie  z  obowiązującymi  harmonogramami  spłat

kredytów zrealizowano w kwocie 58 252,41  zł

10 ) Zadania zlecone.

Do  31 grudnia 2021 Gmina Charsznica otrzymała dofinansowanie na realizację zadań zleconych . Plan

wydatków na zadania zlecone na koniec 2021 wyniósł  10 079 865,25 zł , plan zrealizowano w kwocie

10 078 916,03 zł .Co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków przedstawiono według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010

- wydatki związane z wypłatą akcyzy – 382 506,69 zł

Dział 750

- wydatki związane ze szkoleniami z zakresu obrony cywilnej , przygotowanie systemu kierowania

bezpieczeństwem narodowym , realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności , rejestracji zdarzeń stanu

cywilnego, realizacja powszechnego spisu rolnego – 94 424,06 zł

Dział 751

- wydatki związane z realizacją wyborów– 7 982,87 zł

Dział 752

- wydatki związane z realizacją zadań z obrony narodowej w kwocie 600,00 zł

Dział 801

-  wydatki  związane  z  zapewnieniem  uczniom  bezpłatnego  dostępu  do  podręczników  w  kwocie

74 294,22 zł

Dział 851

- wydatki związane z realizacja zadań GOPS w kwocie 1 280,00 zł
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Dział 852 

- wydatki związane z utrzymaniem ŚDS w Jelczy – 587 613,25 zł  

- utrzymanie GOPS – 3 571,32 zł

- wydatki związane ze specjalistycznymi  usługami opiekuńczymi – 23 100,00 zł

- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3 414,30 zł

Dział 855

- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych- 6 903 682,24 zł

-  wydatki  związane  z  wypłatą  świadczeń  rodzinnych  ,  alimentów  ,  ubezpieczeń  społecznych  –

1 988 700,58 zł

- wydatki związane z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny – 257,24 zł

- wydatki związane z ubezpieczeniem osób pobierających świadczenia rodzinne – 7 489,26 zł

Realizację  wydatków  majątkowych  obrazuje  dołączona  do  wykonania  budżetu  Gminy  Charsznica

tabela wydatków majątkowych.

Wydatki poniesione do końca 2021 r.  dotyczyły zadań :

- remont sieci wodociągowej na terenie Gminy,

- dofinansowanie remontu dróg z FOGR,

- udzielenia dotacji dla Powiatu Miechowskiego na remont/przebudowę drogi i chodnika,

- dotacja dla PSP Miechów ,

-zakup sprzętu nagłaśniającego na sesję Rady Gminy,

- remont remizy w OSP Szarkówka współfinansowany środkami pochodzącymi z Funduszu Sołeckiego

- remont budynku OSP Uniejów Rędziny,

- zakup i montaż altany na placu OSP Uniejów-Kolonia finansowane środkami Funduszu Sołeckiego,

- dokumentacja techniczna niezbędna do budowy hali sportowej przy szkole w Tczycy,
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- zakup pieca do szkoły w Tczycy

-budowa  oświetlenia  ulicznego  w  miejscowości  Witowice  finansowana   środkami   Funduszu

Sołeckiego

-zakup lamp oświetleniowych do miejscowości Jelcza finansowany  środkami  Funduszu Sołeckiego,

-  oświetlenie  przy  drodze  gminnej  w  miejscowości  Podlesice  finansowane   środkami   Funduszu

Sołeckiego,

-zakup  lamp  oświetleniowych  do  miejscowości  Wierzbie  finansowany   środkami   Funduszu

Sołeckiego,

-  montaż  Radarowego  Pomiaru  prędkości  DP1  w miejscowości  Miechów-Charsznica  finansowany

środkami  Funduszu Sołeckiego,

- remont budynku ośrodka zdrowia w Tczycy,

-  remont  pomieszczeń  w  budynku  gminnym w miejscowości  Pogwizdów  finansowany   środkami

Funduszu Sołeckiego,

- zakup beczki asenizacyjnej,

-  zakup ogrodzenia ,

- zakup pługa do odśnieżania,

- dokumentacja techniczna niezbędną do budowy hali przy ZUK.

W planie wydatków nie zostały zrealizowane na łączną kwotę 8 688 571,49  następujące pozycje:

-  wydatki  inwestycyjne  na  kanalizację  i  wodociągi  w  kwocie  2 996 184,00  zł,  Gmina  otrzymała

dodatkowe środki z subwencji , które zgodnie z wytycznymi maja być wykorzystane do końca 2024 r.

- zakupy inwestycyjne z programu Cyfrowa Gminy- środki na realizację programu miały wpłynąć w

2021r . Środki na rachunek budżetu wpłynęły w 2022r i w tym roku zostaną wydatkowane.

- przebudowa oczyszczalni ścieków – przesunięty termin uregulowania należności

- oświetlenie uliczne – poniesienie mniejszych nakładów finansowych na wykonanie inwestycji  niż

planowane.
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Rozchody:

- spłacono kredyty w kwocie 958 790,41 zł

- udzielono pożyczkę w kwocie 166 164,00 zł

W 2021 r. Gmina Charsznica realizowała zadania własne. Na plan 37 929 250,22 zł realizacja

zadań wyniosła 27 051 515,06 zł. co stanowi 71,32 % realizacji planu. Największe wydatki poniesiono

w obszarach oświata  oraz pomoc społeczna.

Od lipca 2013 roku Gmina odpowiada za gospodarkę odpadami komunalnymi . Koszty odbioru

odpadów od mieszkańców w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 600 478,40 zł,  w porównywalnym

okresie roku 2020 r. był to koszt w wysokości 1 761 921,65 zł.( w roku 2020 koszty wynagrodzenia

pracownika, licencja programu , materiały biurowe , koszty komornicze zostały poniesione z planu

wydatków Urzędu Gminy). Trzeba zaznaczyć , iż  koszty utrzymania programu gospodarki odpadami

komunalnymi przewyższyły dochody otrzymane na zabezpieczenie finansowania programu.

W  wydatkach  bieżących  zaplanowano  środki  na  realizację  funduszu  sołeckiego,  które  wyniosły

417 210,93 zł  , do końca 2021 r. wykorzystano kwotę  324 187,21 zł.

Nadwyżka za 2021 r. wyniosła 4 877 262,34 zł . Na wygenerowanie tak dużej nadwyżki budżetowej na

koniec  roku  2021  wpływ  miało  otrzymanie  środków   z  subwencji  na  wydatki  inwestycyjne  ,

uzupełnienie  subwencji  ogólnej  ,  niewielki  procent  wydanych dochodów otrzymanych za  wydanie

zezwoleń  na  sprzedaż  alkoholu  oraz  przesunięcie  terminu  płatności  za  przebudowę  oczyszczalni

ścieków i montaż paneli fotowoltaicznych.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2021 rok wyniosło 3 174 032,59 zł .

Niski  wskaźnik  zadłużenia  Gminy  oraz  zachowanie  prawidłowej  relacji  wynikających  z  art.  243

ustawy o finansach publicznych umożliwi podejmowanie kolejnych zadań inwestycyjnych i zaciąganie

nowych pożyczek i kredytów.

Pozostałe zadania wykonano zgodnie z planowanymi wielkościami.

Z  przedłożonych  sprawozdań  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Charsznica  stwierdza  się,  że  na

31.12.2021 roku nie wystąpiły należności wymagalne i zobowiązania wymagalne.
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3 Realizacja inwestycji

W niniejszym rozdziale przedstawiono oraz opisano realizowane inwestycje w 2021 roku na

terenie Gminy Charsznica.

Fotowoltaika i kolektory słoneczne dla domów prywatnych i budynków użyteczności publicznej.

Gmina Charsznica  wspólnie z 30 partnerami z województwa małopolskiego realizuje projekt w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020r. Oś.4

Regionalna  polityka  energetyczna,  Działanie  4.1  Zwiększenie  wykorzystania  odnawialnych  źródeł

energii. Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Głównym

celem projektu pn.: "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” jest wzrost wykorzystania

odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza

na terenie Małopolski

I etap projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Założenia dla Gminy Charsznica: 

Dostawa  i  montaż  instalacji  fotowoltaicznych  do  produkcji  energii  elektrycznej  oraz  instalacji

kolektorów  słonecznych   do  wytwarzania  ciepłej  wody  użytkowej   w  budynkach  mieszkalnych

jednorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej. 

 Dostawa  i  montaż  instalacji  fotowoltaicznych  do  produkcji  energii  o  mocy

zestawu:2,8 kW lub 5,04kW lub 7,00kW lub 9,52 kW, łącznie: 278 szt.;

 Dostawa i  montaż  instalacja  kolektorów słonecznych  do  wytwarzania  ciepłej  wody

użytkowej łącznie: 280 szt.;

Stan realizacji projektu na koniec 2021 r. 

 Dostarczono  i  zmontowano  135  instalacji  fotowoltaicznych  do  produkcji  energii  o

łącznej wartości: 2 098 548,00 zł. 

  Dostarczono i zamontowano 223 instalacje kolektorów słonecznych  do wytwarzania

ciepłej wody użytkowej o łącznej wartości: 2 494 527,48 zł 
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II etap projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Założenia dla Gminy Charsznica: 

Dostawa  i  montaż  instalacji  fotowoltaicznych  do  produkcji  energii  elektrycznej  w  budynkach

użyteczności publicznej. 

 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii o mocy zestawu: 49,5 kW –

5 szt., 29,70 kW – 1 szt. 

Stan realizacji projektu na koniec 2021 r. 

 Przetarg na zadanie w trakcie realizacji. Zakładany termin realizacji projektu: czerwiec 2023r. 

3.1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miechów-Charsznica

W dniu  20.04.2021  roku   został  ogłoszony  przetarg  nieograniczony  na  zadanie  pn.  „Przebudowa

oczyszczalni ścieków w miejscowości Miechów-Charsznica”

Przedmiotem zamówienia jest projekt oraz realizacja inwestycji „Przebudowa oczyszczalni ścieków w

miejscowości Miechów-Charsznica” 

w zakresie:

 przebudowa pompowni głównej ścieków surowych,

 budowa stacji mechanicznego oczyszczania ścieków,

 przebudowa reaktorów biologicznych,

 przebudowa komory stabilizacji,

 przebudowa stacji odwadniania osadu. 

Całość obejmuje:

 budowę  lub  przebudowę  niezbędnych  instalacji  wewnętrznych:  technologicznych,  wody,

kanalizacji, wentylacji, ogrzewania, energetycznych i sterowniczych,
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 budowę  instalacji  zewnętrznych  (sieci  między  obiektowych):  technologicznych,  wody,

kanalizacji, energetycznych i sterowniczych,

 rozbudowę nawierzchni utwardzonych.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 20.07.2021 r,  kwota oferty:  3 705 485,70 zł 

Okres realizacji zamówienia: 17 miesięcy od podpisania umowy. 

Gospodarka wodno- ściekowa 

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w 2021r w zakresie gospodarki ściekowej i kanalizacyjnej

Gmina Charsznica zrealizowała zadania inwestycyjne o łącznej wartości 202 899,89 zł w tym: 

 Zakup wozu asenizacyjnego, 

 Remont odcinka kanalizacji sanitarnej przy ulicy Miechowskiej,

 Remont instalacji wodociągowej w Swojczanach, 

 Remont sieci wodociągowej.

3.2. Remont, termomodernizacja i modernizacja budynków gminnych:

W 2021 roku zrealizowano prace termomodernizacyjne,  modernizacyjne  i  remontowe   budynków

użyteczności publicznej.

- W budynku Szkoły Podstawowej w Uniejowie Rędzinach wykonano min. malowanie pokrycia dachu,

montaż instalacji odgromowej oraz docieplenie ścian i stropu za kwotę 92.193,48zł.

-  Termomodernizacja  Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w Tczycy obejmowała min.  montaż

instalacji odgromowej, docieplenie ścian i naprawę pokrycia dachowego za kwotę 122.800,00zł.

-  Przebudowa,  nadbudowa  i  częściowa  rozbiórka  wraz  z   przebudową  wewnętrznych  instalacji

sanitarnych, elektrycznych budynku remizy OSP w Uniejowie Rędzinach za kwotę 347.000,00zł.
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- Dokończenie elewacji tynkiem akrylowym remizy OSP Szarkówka za kwotę 19.750,00zł.

- Remont budynku w Pogwizdowie obejmował min. roboty przygotowawcze, konstrukcja drewniana i

dach, docieplenie stropodachu, stolarka, roboty wykończeniowe za kwotę 130 000,00 zł brutto. 

Renowacja kamiennej figury św. Jana Nepomucena z 1923 r. w Charsznicy

Wykonano renowację kamiennej figury św. Jana Nepomucena z 1923r. za kwotę 24.564,61zł. w tym

11.000,00zł. dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego.

3.3. Infrastruktura drogowa

W 2021 roku wykonano remonty dróg gminnych za łączną kwotę 668.875,00zł w tym dróg

wewnętrznych  jak  też  dojazdowych  do  gruntów  ornych.  Z  Funduszu  sołeckiego  poszczególnych

miejscowości  w  gminie  Charsznica  przeznaczono   184.439,10zł  na  remonty  dróg.  Jest  to   i  tak

niewystarczającą inwestycją  ze względu na potrzeby rozbudowy i remontów dróg w zmieniającym się

i rozwijającym rolnictwie. Rozwijające się przetwórstwo płodów rolnych na terenie gminy wymaga

zwiększania  nakładów na infrastrukturę drogową. 

Z  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) zrealizowano następujące zadania:

Zadanie 1 - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miechów Charsznica dz.

584 dł. 231mb   kwota   –   49.200,00zł.

Zadanie 2 - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Charsznica dz. 191, 192 dł.

245mb kwota  –  63.837,00zł.

Zadanie 3 - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Charsznica dz. 207/3 dł.

150mb kwota –  42.298,47zł.
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Zadanie 4 -  Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciszowice dz. 124, 206 dł.

1000mb kwota  –  144.301,76 zł.

Zadanie 5 - Remont drogi dojazdowej do pól Podlesice dz. nr 292/1     

dł. 200mb kwota   –  61.224,48 zł.

3.4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2021 roku Gmina realizowała nieliczne pojedyncze  rozbudowy oświetlenia z uwagi np. na

potrzeby  zgłaszane  przez  sołectwa  oraz  realizowane  głównie  w  ramach  Funduszu  Sołeckiego

poszczególnych sołectw oraz rozpoczęto prace projektowe na realizacje dwóch odcinków oświetlania

ulicznego  w miejscowościach  Jelcza  i  Podlesice.  Kwota  wydatków inwestycyjnych  na  rozbudowę

oświetlenia ulicznego w  2021 wyniosła: 39 265,00 zł.

3.5. Cyfrowa gmina

Cyfrowa  Gmina  -  Wsparcie  rozwoju  cyfrowego  instytucji  samorządowych  oraz  zwiększenie

cyberbezpieczeństwa.   Kwota grantu – 221 310.00 zł

Planowana  realizacja  grantu  :  zakup  sprzętu ,  oprogramowania,  licencji  niezbędnych  do

realizacji  e-usług  oraz  zdalnej  pracy  stacje  robocze  ,  zakup  usług  chmurowych  oraz  programów

umożliwiających zdalną pracę i wspierających realizację ustawowych zadań gminy. 

Zrealizowane  zostanie  zakup  szkoleń  stacjonarnych  w  zakresie  obsługi  nabytego  sprzętu,

oprogramowania,  licencji  w  zakresie  pozyskanych  usług  chmurowych  oraz  przeprowadzenie

technicznej  diagnozy  cyberbezpieczeństwa  JST  zgodnie  z  zgodnie  z  formularzem  stanowiącym

załącznik do dokumentacji  konkursowej.  Zakup specjalistycznego oprogramowania,  zakup usług w

tym zakup usług doradczych, szkolenia dla urzędników.
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4 Edukacja
 

       Gmina Charsznica  jest  organem prowadzącym dla  dwóch szkół  podstawowych,  w których

realizowany jest  proces wychowania przedszkolnego oraz jednego samorządowego  przedszkola.  

Organem  sprawującym  nadzór pedagogiczny  dla  placówek  publicznych  i  niepublicznych  jest

Kuratorium  Oświaty  w  Krakowie.           

Wśród  placówek  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę  Charsznica  można  wskazać  :

•  Szkołę  Podstawową  im.  A.  Malatyńskiego  w  Miechowie-Charsznicy  

•  Szkołę  Podstawową  w  Tczycy               

•  Przedszkole  Samorządowe  w  Miechowie-Charsznicy         

Z dniem 01.09.2015 na mocy Uchwał Nr V/19/2015 i   Nr V/20/2015 przekazano do prowadzenia

osobom fizycznym  Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Swojczanach       i Szkołę Podstawową w

Pogwizdowie.

Wydatki  poniesione  na  oświatę:                                 

       W ramach  systemu  wychowania  przedszkolnego  w  roku  szkolnym  2020/2021w  Gminie

Charsznica funkcjonowało  5 oddziałów przedszkolnych w publicznym przedszkolu., 1 oddział Punktu

Przedszkolnego, 2 oddziały przedszkolne w  szkołach podstawowych oraz 4 oddziały przedszkolne w

szkołach  prowadzonych przez osoby fizyczne.

Łączna liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wynosiła 229.

Wysokość dotacji przekazanej dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne w

2021 roku wyniosła 727 337,62 .zł w tym na kształcenie specjalne  69 156,52zł.

Na wysokość  naliczonej  i  przekazanej  dotacji  w oddziałach  przedszkolnych   wpływ miały  koszty

utrzymania dziecka w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Charsznica.

Do szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w roku szkolnym 2020/ 2021 uczęszczało  118 dzieci .

Gmina dla tych szkół przekazała dotacje w wysokości 1 954 740,01  zł  w tym 139 714,96 zł   na

kształcenie specjalne.
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Wydatki na oświatę już od wielu lat stanowią znaczącą pozycję w ogólnych wydatkach budżetu Gminy

Charsznica. Gmina otrzymuje subwencję oświatową na prowadzenie szkół podstawowych. Subwencja

oświatowa,  określana  jest  corocznie  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej nie  pokrywa  jednak

wszystkich  wydatków  ponoszonych  przez  gminę  na  finansowanie  tego  zadania.  W  związku  z

powyższym niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie gminy  środków własnych.

W roku 2021 wysokość subwencji oświatowej przekazanej Gminie wyniosła  6 571 925,00 zł. Z kolei

wydatki na oświatę ukształtowały się na poziomie 7 627 065,05 zł. Subwencja oświatowa pozwoliła na

pokrycie 86% wydatków. Różnica w wysokości 14% została pokryta ze środków własnych gminy.

W 2021 roku przeznaczono na oświatę więcej o 416 177,00  zł niż w roku poprzednim. 

W  roku szkolnym 2020/21  w publicznych  szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez   Gminę

Charsznica kształciło się  474 uczniów w 21 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 22

dzieci. Łącznie w publicznych szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych kształciło się 579

uczniów/wychowanków  w  26  oddziałach.                                        

Średni koszt utrzymania ucznia w odniesieniu do wydatków bieżących wynosił  miesięcznie

13 593,09 zł. 

L.p Nazwa placówki Wydatki bieżące

rok 2021

Ilość uczniów 

i wychowanków

Średni koszt

utrzymania ucznia

1 Szkoła  Podstawowa  im.  A.

Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy

 

4 122 491,54         291 14 166,63

2 Szkoła Podstawowa  w Tczycy 2 494 950,12         183 13 633,60

3 Przedszkole Samorządowe 

w Miechowie-Charsznicy

1 252 962,39         105 11 932,97

 RAZEM 7 870 404,05      579 13 593,09
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Zatrudnienie.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku zatrudnionych było 56 nauczycieli

na pełnym etacie , 16 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 22  pracowników obsługi na

pełnym etacie i 3 na niepełnym. 

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego:

Dyplomowani  52 osoby co stanowi 72%,

Mianowani      18 osób   co stanowi  18%

Kontraktowi      2 osoby  co stanowi  3%
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Wydatki  na  wynagrodzenia  nauczycieli  i  pracowników  oświaty  w  2021  roku  wyniosły

5 752 545,18  zł  co  stanowiło  75%  wydatków  wykonanych.              

Kształcenie specjalne.

W   roku  szkolnym  2020/21  kształceniem  specjalnym  objętych  było  6  uczniów,  posiadających

orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  przez  właściwą  poradnię  psychologiczno-

pedagogiczną.  Dla wszystkich uczniów z orzeczeniami organizowane były zajęcia rewalidacyjne w

ilości  2  godz.  tygodniowo.                           

Na kształcenie specjalne wydatkowano kwotę: 158 396,33 zł.

Dowozy

Gmina Charsznica realizowała obowiązek zapewnienia dowozu uczniów z niepełnosprawnością wraz z

opieką do szkół i placówek wynajętym taborem.

Koszt przewozu wynosił 74 840,00 . 

Zwrotem kosztów dowozu samochodem własnym przez  rodzica  objęto  2 uczniów.  Zwrot  kosztów

dowozu dziecka niepełnosprawnego realizowany był na podstawie umowy zawartej z rodzicem lub

opiekunem prawnym dziecka. Łączny koszt dowozu tych dzieci w 2021r wynosił 9 751,51 zł

Organizowano także dowóz uczniom zdrowym, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km lub 4

km w zależności od poziomu nauczania:

 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,

 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Łączny koszt poniesiony na organizację dowodu uczniów i dzieci do szkół i placówek oświatowych w 

2021 roku wyniósł 167 384,00 złotych.

Stypendia szkolne

 W 2021 r. wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) 

wyniosły 56 434,56  zł.

O przyznanie stypendium szkolnego może się ubiegać uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej 

zamieszkały na terenie gminy Charsznica znajdujący się trudnej sytuacji materialnej wynikającej z 

niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności wówczas, gdy w rodzinie tej występuje 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
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wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest

niepełna. Aby uczeń otrzymał stypendium szkolne dochód na osobę w jego rodzinie nie mógł 

przekraczać miesięcznie kwoty netto  528,00 zł.

W 2021 r. 80 uczniów ubiegało się o przyznanie stypendium szkolnego, 

Zasiłki szkolne

W 2021 r. 6 uczniów ubiegało się o przyznanie zasiłku szkolnego. Zasiłek szkolny może

otrzymać uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej znajdujący się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Za zdarzenie losowe uznaje się,

w szczególności: śmierć rodzica ucznia, wypadek członka rodziny, wskutek którego to wypadku osoba 

jest niezdolna do świadczenia pracy przez okres co najmniej miesiąca, utrata mienia przez rodzinę 

ucznia wskutek pożaru, powodzi, klęski żywiołowej, kradzieży. W 2021 roku przyznano 6  zasiłków 

szkolnych.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne

lub materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021r. szkoły 

prowadzone przez Gminę Charsznica otrzymały środki finansowe na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 74 517,54 zł.
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5 Fundusz sołecki

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego.  

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są 

zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich 

życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają 

zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym,

aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.  Ustawą o funduszu sołeckim 

wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia 

realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Dzięki ustawie o funduszu 

sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach 

wiejskich. 

Zasady tworzenia i realizacji funduszu sołeckiego:

1. Decyzja o utworzeniu funduszu sołeckiego pozostaje w gestii rad gmin. 

2. Zasady tworzenia  i  realizacji  funduszu sołeckiego oraz  zasady zwrotu (z  budżetu  państwa)

części  wydatków  wykonanych  w  ramach  funduszu  sołeckiego  (obecnie  wysokość  zwrotu

wynosi 20, 30 i 40%, najwyższy zwrot dostają gminy najuboższe, a najmniejszy te najbogatsze)

– reguluje ustawa o funduszu sołeckim. 

3. Fundusz  sołecki  jest  realizowany  od  2009  r.  Biorąc  pod  uwagę  liczbę  gmin  w  których

funkcjonuje  fundusz  można  stwierdzić,  że  jest  to  rozwiązanie  zgodne  z  oczekiwaniami

społeczności wiejskiej. W latach 2009 – 2013 ok. 55% gmin, w których są sołectwa, tworzyło

fundusz  sołecki.  Od  2014  r.  liczba  gmin  w  których  realizowany  jest  fundusz  sołecki

systematycznie rośnie i wynosi obecnie ok. 70% gmin w których są sołectwa. 

53



4. Zgodnie z przepisami ustawy „pełen cykl” dotyczący realizacji „jednego” funduszu sołeckiego

trwa  3  lata  (np.  w  roku  2021  gmina  podejmuje  uchwałę  o  wyodrębnieniu

w budżecie gminy funduszu sołeckiego, który jest realizowany w 2022 r., a w 2023 r. następuje

zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego) – czyli:

planowanie, realizacja, zwrot.  

5. Oznacza  to,  że  w  jednym  roku  –  np.  w  roku  2021  –  gmina  podejmuje  zarówno  decyzję

o wyodrębnieniu (bądź niewyodrębnieniu) w budżecie gminy środków stanowiących fundusz

sołecki w roku 2022; poszczególne sołectwa z terenu danej gminy realizują przedsięwzięcia

zaplanowane do realizacji w poprzednim roku oraz gmina występuje ze stosownym wnioskiem

do wojewody o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu

sołeckiego w roku 2020. 

Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo z  Funduszu Sołeckiego  na 2021 rok

Lp. Nazwa Sołectwa Liczba mieszkańców 30.06.2020 Wysokość środków  

1 Charsznica 354 22 803,36

2 Chodowiec 90 11 936,78

3 Chodów 347 22 515,23

4 Ciszowice 235 17 905,17

5 Dąbrowiec 155 14 612,26

6 Jelcza 530 30 047,75

7 Marcinkowice 187 15 929,42

8 Miechów-Charsznica 1645 41 161,30

9 Podlesice 402 24 779,10

10 Pogwizdów 240 18 110,97

11 Swojczany 827 41 161,30

12 Szarkówka 221 17 328,91
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13 Tczyca 774 40 091,11

14 Uniejów-Kolonia 286 20 004,39

15 Uniejów-Parcela 103 12 471,87

16 Uniejów-Rędziny 392 24 367,49

17 Wierzbie 186 15 888,26

18 Witowice 434 26 096,26

Razem 18 7408 417 210,93

Liczba sołectw  które będą realizować wydatki w ramach funduszu  sołeckiego  tab.11

Liczba mieszkańców sołectw  7 408

Liczba mieszkańców gminy    (dane z GUS na dzień  31.12.2019)       - 7 441

Wysokość kwoty bazowej      …............................................……….. 4 116,13

Wysokość Funduszu  Sołeckiego   …....................................……... 417 210,93
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W 2021 roku  środki z funduszu soleckiego były przeznaczone głównie na remonty dróg gminnych i

dojazdowych do pól oraz na bieżące utrzymanie dróg.

Zostały również wykonane remonty  w budynkach i zapleczach  OSP na terenie gminy i   w budynkach

gminnych.  Doposażono  jednostkę  OSP Swojczany  w syrenę  alarmową,  w  innych  OSP wykonano

altanę i toaletę.  Realizowano też zadania związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie

sołectw. Zostały zakupione kosiarki do koszenia boisk i placów zabaw, zegar elektroniczny,  radarowy

pomiar prędkości do poprawy bezpieczeństwa na drodze.

6 Infrastruktura techniczna  i zagospodarowanie przestrzenne

6.1. Infrastruktura techniczna

Charakterystyka systemu gazowniczego

Gmina  Charsznica  jest  częściowo  niezgazyfikowana.  Od  1992r.  gmina  jest  członkiem

Międzygminnego  Związku  „Gazociąg”  z  siedzibą  w  Proszowicach.  Od  strony  gminy  Wolbrom

doprowadzony jest gazociąg do wsi Podlesice. Od strony Kocmyrzowa gazociąg doprowadzony jest

przez Proszowice, Koniuszę, Słomniki, Miechów do stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej w

Chodowie.  Zgazyfikowane  zostały  Ciszowice,  Chodów,  Miechów-Charsznica,  Szarkówka,

Chodowiec, Charsznica, Swojczany, Witowice, Uniejów-Kolonia, Uniejów-Parcela, Uniejów-Rędziny .

Charakterystyka systemu energetycznego

Infrastruktura  energetyczna  jest  dobrze  rozwinięta  na  obszarze  całej  gminy.  Dystrybucją  energii

elektrycznej  zajmują  się  PGE   Dystrybucja  S.A.  Oddział  Skarżysko-Kamienna  oraz  TAURON

Dystrybucja  S.A.  Oddział  w  Będzinie  z  następującym  podziałem  

na miejscowości: 
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1/ PGE:

Swojczany,  Chodów,  Chodowiec,  Dąbrowiec,  Jelcza,  Marcinkowice,  Miechów  –  Charsznica,

Pogwizdów,  Ciszowice,  Szarkówka,  Tczyca,  Uniejów-Kolonia,  Uniejów-Parcela,  Uniejów-Parcela,

Wierzbie, Witowice.

2/ TAURON:

Podlesice, część wsi Wierzbie oraz część wsi Swojczany.

3/ Polska Grupa Energetyczna.

Stan  sieci  elektroenergetycznej  (LSN,  NN,  stacje  transformatorowe)  na  terenie  gminy  Charsznica

przyjmuje się jako zadawalający. Gmina Charsznica zasilana jest głównie z GPZ 110/15 kV Miechów

położonego  na  terenie  gminy  Miechów.  Na  terenie  gminy  Charsznica  nie  ma  zainstalowanego

głównego  punktu  zasilania  (GPZ),  natomiast  jest  zbudowana  rozdzielnia  sieciowa  SN/SN  RS

Charsznica.

6.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica.

Na terenie gminy Charsznica obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

dla obszaru Gminy Charsznica zatwierdzony przez Radę Gminy   w Charsznicy w dniu 10.11.2005 r

Uchwałą nr XXXII/168/2005 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w

dniu 25 stycznia 2006r. [Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 45 poz. 256 z późn.

zm.]. Plan ten obejmuje zasięgiem ok. 98% powierzchni Gminy Charsznica.

W  roku  2021  zostały  rozpoczęte  kolejne  procedury  zmiany  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Charsznica.  Zakres  zmiany  planu  został  określony

Uchwałami  Rady  Gminy  Charsznica  nr  XXIV/175/2021  z  dnia  30.08.2021r.,  nr  XXVI/191/2021

z  dnia  30.11.2021r.  oraz  nr  XXVII/199/2021  z  dnia  29.12.2021r.  w  sprawie  przystąpienia

do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica.

Obszary objęte zmianą planu o powierzchni około 59,57 hektarów położonych  są w granicach Obszaru

Chronionego  Krajobrazu  Wyżyny  Miechowskiej.  Dwa  z  nich  obejmują  obszary  Natura  2000  –

Chodów-Falniów PLH120063 oraz Uniejów-Parcela PLH120075.  Celem zmiany w terenach objętych

Naturą  2000  jest  realizacja  wskazań  do  zmiany  w  obowiązującym  planie  zagospodarowania
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przestrzennego Gminy Charsznica dotyczących eliminacji  lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych

lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk

przyrodniczych, dla  których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Wskazania te  zawarte  są w

załącznikach nr 7 do Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia

15.03.2018r. oraz z dnia 15.06.2018r.

W  2021r.  opracowano  ujednolicony,  wektorowy  rysunek  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego  (MPZP)  dla  terenu  Gminy  Charsznica  poprzez  przeniesienie  do  formatu  programu

EWMAPA  zmian  MPZP  i  ich  zharmonizowanie  z  wektorowym  rysunkiem  podstawowym,

funkcjonującym  w Urzędzie  Gminy  Charsznica  w  formacie  EWMAPY.  Wykonano  transformację

MPZP do układu geodezyjnego PL-2000 strefa 7. Utworzono pliki GeoTIFF (TIF i TFW) w układzie

PL-2000 dla rysunków MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

(SuiKP). Wygenerowano zbiory APP i metadane dla MPZP oraz opracowano dane przestrzenne, zbiory

APP  i  metadane  dla  obowiązującego  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

przestrzennego.  Działania  te  wynikały  z  obowiązków ustawowych oraz  z  konieczności  utworzenia

jednolitej bazy danych niezbędnej do bieżącej obsługi interesantów.

W  2021r.  udostępniono  nieodpłatnie  na  Geoportalu  Powiatu  Miechowskiego

https://miechow.geoportal2.pl/     ujednolicony,  wektorowy  rysunek  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  (MPZP)  dla  terenu  Gminy  Charsznica  wraz  z  częścią  opisową

MPZP  oraz obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
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6.3. Pozostałe prace w obszarze administracji  planistycznej.

W zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o planowaniu   i zagospodarowaniu

przestrzennym wykonywano szereg czynności informacyjnych, związanych  z udzielaniem informacji i

z wyjaśnianiem zapisów planu. Poza codzienną, bieżącą obsługą interesantów przychodzących w tej

sprawie do Urzędu, w 2021r. wydano 205 zaświadczeń  i interpretacji MPZP oraz sporządzono 48

wyrysów  i  wypisów  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  na  wniosek

zainteresowanych.

6.4. Mienie gminne

W 2021 roku prowadzono gospodarkę mieniem gminnym na podstawie obowiązujących ustaw

w  tym  wiodącej  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  oraz  uchwał  Rady  Gminy  Charsznica,

zarządzeń Wójta Gminy Charsznica a także zatwierdzonym budżetem gminy. Na dzień 31 grudnia

2021  roku  łączna  powierzchnia  nieruchomości  będących  w  zasobie  Gminy  Charsznica  wynosiła

131,3925 ha o wartości 4 817 245,91 zł. Łączna powierzchnia gruntów nie zaliczonych do zasobu, to

jest  oddanych  w  użytkowanie  wieczyste  wynosiła  39,9333  ha  o  wartości  1  899  426,63  zł.   W

komunalnych  zasobach  mieszkalnych  na  dzień  31  grudnia  2021  roku  znajdowało  się  35  lokali

mieszkalnych o ogólnej powierzchni 1884,20 m2.

Zestawienie  nieruchomości  zasobu  na  podstawie  danych  zawartych  w  ewidencji  nieruchomości

prowadzonej wg stanu na dzień 31.12.2021 roku przedstawiono w tabeli.

Zestawienie powierzchni gminnego zasoby nieruchomości. tab.12

Lp. Obręb
Stan na dzień 31.12.2021

[ha]
Sposób zagospodarowania nieruchomości

1. Charsznica 5,9073 Bezpośredni zarząd  - 44 działki

2. Chodów 7,9109 Bezpośredni zarząd  - 18 działek
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3. Chodowiec 0,0000 -

4. Ciszowice 3,3617 Bezpośredni zarząd  - 23 działki,

Zarząd jednostki komunalnej -  4 działki

5. Dąbrowiec 1,3428 Bezpośredni zarząd  - 8 działek

6. Jelcza

11,7752

Bezpośredni zarząd  - 38 działek,

Zarząd jednostki komunalnej -  4 działki

Użyczenie  - 1 działka

7. Marcinkowice 8,0558 Bezpośredni zarząd  - 44 działki,

Dzierżawa -  2 działki

8. Miechów-

Charsznica

23,1241 Bezpośredni zarząd  - 79 działek,

Zarząd jednostki komunalnej -  13 działek,

Użyczenie  - 1 działka,

Dzierżawa -  2 działki,

Najem – 5 działek,

Użytkowanie -  4 działki

9. Podlesice 5,5379 Bezpośredni zarząd  - 19 działek,

Użytkowanie -  3 działki

10. Pogwizdów

11,7836

Bezpośredni zarząd  - 46 działek,

Użyczenie  - 2 działka,

Dzierżawa -  2 działki,

Najem – 1 działka,

Użytkowanie -   1 działka
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11. Swojczany 5,7472 Bezpośredni zarząd  - 27 działek,

Zarząd jednostki komunalnej -  5 działek,

Użyczenie  - 1 działka,

12. Szarkówka 4,9537 Bezpośredni zarząd  - 42 działki,

Użytkowanie -   1 działka

13. Tczyca 14,9880 Bezpośredni zarząd  - 77 działek,

Zarząd jednostki komunalnej -  3 działki,

Najem – 2 działki

14. Uniejów-Kolonia 2,6573 Bezpośredni zarząd  - 9 działek,

Zarząd jednostki komunalnej -  1 działka,

15. Uniejów-Parcela 3,2949 Bezpośredni zarząd  - 11 działek,

Najem – 1 działka,

Użytkowanie -  1 działka

16. Uniejów-

Rędziny

3,3060 Bezpośredni zarząd  - 11 działek,

Zarząd jednostki komunalnej -  3 działki

17. Wierzbie 5,1670 Bezpośredni zarząd  - 23 działki

18. Witowice 12,4791 Bezpośredni zarząd  - 39 działek,

Dzierżawa -  2 działki,

Użytkowanie -   1 działka

RAZEM 131,3925

Źródło: Opracowanie własne. Tab.12
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Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2021 

Lp. Obręb Stan na dzień 31.12.2021 [ha]

1. Charsznica 15,1627

2 Marcinkowice 1,0795

3 Miechów-Charsznica 17,8528

4 Szarkówka 1,8760

5 Uniejów-Parcela 3,9623

RAZEM 39,9333

Źródło: Opracowanie własne. Tab.13

Zmiany w stanie mienia gminnego w 2021r. 

1. Sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej  budynkiem

usługowym  oznaczonej  nr  21/1  o  pow.  0,0331ha  położonej  w  miejscowości  Miechów-Charsznica

objętej KR1M/00047126/2 za kwotę netto 10 000,00 zł plus należny podatek VAT, czyli 12 300 zł

brutto - na rzecz użytkownika wieczystego. (  akt  notarialny  –  Rep.  A  Nr  1860/2021  z  dnia

30.03.2021r. )

2. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  rolnej oznaczonej nr

290 o pow. 0,1330 ha, nr 306 o pow. 0,9680 położonej w miejscowości Jelcza za kwotę 50 500,00 zł.

Sprzedaż nieruchomość podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art.

43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 9 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów

i usług.( akt notarialny – Rep. A Nr 1871/2021 z dnia 30.03.2021r. )

3. Stwierdzenie nabycia z  mocy prawa przez Gminę Charsznica nieodpłatnie  prawa własności

nieruchomości  niezabudowanej  położonej  w obrębie Marcinkowice stanowiącej  działkę nr  848/1  o

pow.  0,0321ha  oraz  nr  862/1  o  pow.  0,0107ha.  (decyzja  Wojewody  Małopolskiego  znak  WS-

VII.SA.7723-1-91-10 z dnia 29.03.2011r.)
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4. Darowizna  na  rzecz  Powiatu  Miechowskiego  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej  drogą

oznaczonej nr 749 o pow. 0,0664ha położonej w miejscowości Pogwizdów objętej KR1M/00063053/7

( akt notarialny – Rep. A Nr 4749/2021 z dnia 12.08.2021r. )

5. Nieodpłatne  nabycie  na  rzecz  Gminy Charsznica  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej

oznaczonej nr 83/34 o pow. 0,0694ha położonej w miejscowości Ciszowice objętej KR1M/00033529/6

(  nowa  księga  wieczysta  KR1M/00069736/1  )  (  akt  notarialny  –  Rep.  A Nr  4749/2021  z  dnia

12.08.2021r. )

Część  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Charsznica  była  w  2021r.  udostępniania  na

warunkach  określonych  w  umowie  dzierżawy,  najmu,  użytkowania  lub  użyczenia,  natomiast

nieruchomości gminne służące realizacji zadań własnych udostępniane są jednostkom organizacyjnym

Gminy w formie trwałego zarządu:

-dzierżawa  gruntów  stanowiących  własność  Gminy  Charsznica  obejmuje:  ok.  4  umów  dzierżawy

gruntów na cele rolne oraz ok. 60 umów dzierżawy, najmu i użytkowania  pozostałych nieruchomości,

w tym pod działalność gospodarczą.

-w   trwały  zarząd  zostały  nieodpłatnie  oddane  nieruchomości  gruntowe  położone  w  Miechowie-

Charsznicy o pow. 3,2052 ha – na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy, o pow. 1,06 ha –

na rzecz Szkoły Podstawowej w Miechowie-Charsznicy oraz w Tczycy o pow. 1,30 ha – na rzecz

Szkoły Podstawowej w Tczycy.
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6.5. Nazewnictwo i  numeracja nieruchomości

Na terenie gminy Charsznica nadano w 2021 roku numery porządkowe 32 budynkom.

6.6. Opis form i sposobów ochrony zabytków.

Ochrona zabytków,  które  znajdują  się  na  terenie  gminy  należy  do obowiązków samorządu

lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej precyzuje art. 4 Ustawy z dnia 17

września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o

zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie

zabytków  oraz  ich  zagospodarowanie  i  utrzymanie  oraz  zapobiegać  zagrożeniom  mogącym

spowodować uszczerbek dla zabytków. Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę na gminy jest

uwzględnienie  zadań  ochronnych  w  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  oraz  przy

kształtowaniu środowiska. Temu zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków prowadzona przez

Wójta Gminy Charsznica w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

Na terenie gminy Charsznica założono 68 kart adresowych zabytków nieruchomych.

W 2021r. opracowano Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Charsznica na lata 2021-

2024,  który  po  pozytywnym  zaopiniowaniu  przez  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w

Krakowie  został  uchwalony  przez  Radę  Gminy  Charsznica  w  dniu  30.08.2021r  Uchwałą

Nr XXIV/174/2021.  Program ten opracowano aktualizując program ochrony zabytków obowiązujący

w latach 2016-2019. Obejmuje on zabytki ujęte w Rejestrze oraz Ewidencji zabytków prowadzonej

przez  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Krakowie  oraz  ujęte  w  Gminnej  Ewidencji

Zabytków.  Uwzględnione  zostały  w  nim  ustalenia  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania

Przestrzennego, Strategii Gminy Charsznica oraz inne dokumenty szczebla krajowego, wojewódzkiego

i powiatowego.
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7 Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska

7.1. Gospodarka odpadami stałymi

Od 01.01.2021  r.  zgodnie  z  ustawą  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach  odbiór

odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  i  ich  zagospodarowanie

realizowała firma  Szczepan Cieślak, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX”, Os. Sady 20

lok.2, 28-340 Sędziszów, która została wybrana w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Umowa Nr 20/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. z firmą zawarta została na okres od dnia 01.01.2021 r. do

dnia 31.12.2021 r. 

Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK)  zlokalizowany  na  terenie

Zakładu  Usług  Komunalnych,  ul.  Żarnowiecka  3,  wyposażony  został  w  dwie  wiaty  stalowe  i

pojemniki: 

1 szt. – odpady elektryczne i elektroniczne – Kp-7 –odkryty, 

1 szt. – zużyte opony - o pojemności co najmniej  - Kp-7–odkryty , 

1 szt. – odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wykładziny, itp.)- Kp-7–odkryty, 

1 szt. – tworzywa sztuczne - o pojemności co najmniej 1100l,

1  szt.  -  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  stanowiące  odpad  komunalny  -  o  pojemności  co  

najmniej - Kp-7 –odkryty,,

1 szt. - tekstylia i odzież -  - Kp-7 – zakryty,

1 szt. - odpady niebezpieczne -1100l,

1 szt. - przeterminowane leki – 120l,

1 szt. - chemikalia - o pojemności co najmniej 240l,

1 szt. - odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gosp. domowych tj.

igły, strzykawki  - 120l,

1 szt. - zużyte baterie i akumulatory – 240l.
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W  PSZOK-u  zbierane  są  następujące  rodzaje  odpadów  komunalnych  pochodzących

z gospodarstw domowych (nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Charsznica):

odpady  elektryczne  i  elektroniczne,  zużyte  opony,  odpady  wielkogabarytowe  (meble,  dywany,

wykładziny, itp.), tworzywa sztuczne, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny,

tekstylia i odzież, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące

się  do  odpadów medycznych powstałych  w gosp.  domowych tj.  igły,  strzykawki,  zużyte  baterie  i

akumulatory.

Gmina nie objęła systemem gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych zatem odpady były

tu  odbierane  przez  przedsiębiorców  wpisanych  do  rejestru  działalności  regulowanej  na  podstawie

indywidualnych umów.

Na  terenie  Gminy  Charsznica  aktywnie  działały  w  roku  2021  dwie  firmy  odbierające  odpady

komunalne, tak z nieruchomości zamieszkałych (objętych systemem), jak i od pozostałych podmiotów.

- MPGO sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków,

- P.U.K. ”TAMAX” Szczepan Cieślak,  Os. Sady 20 lok.2, 28-340 Sędziszów.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych  są  zobowiązani  do  przekazywania  Gminie  sprawozdań  dotyczących  gospodarowania

odpadami  komunalnymi.  Na  podstawie  zgromadzonych  informacji,  gmina  zgodnie  z  ustawowym

obowiązkiem  sporządza  i  przedkłada  sprawozdanie  z realizacji  zadań  z  zakresu  gospodarowania

odpadami  komunalnymi  za  2021  rok  Marszałkowi  Województwa  Małopolskiego  i  Małopolskiemu

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

Za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów komunalnych  z  terenu  gminy  zapłacono  firmie  Szczepan

Cieślak,  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX”,  Os.  Sady 20 lok.2,  28-340 Sędziszów,

kwotę w wysokości: 1 481 275,60 zł
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7.2. Ochrona środowiska

W zakresie spraw administracyjnych w 2021 roku załatwiano bieżące sprawy i wnioski oraz

interwencje składane przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska.

7.3. Utrzymanie i zagospodarowanie gminnych terenów zieleni.

Na  terenie  gminy  w  zamian  za  wycięte  drzewa  dokonano  nasadzeń  zastępczych  w

następujących miejscowościach: Miechów-Charsznica i Witowice.

Łącznie na terenach należących do Gminy Charsznica zasadzono 113 szt. drzew i 215 szt. krzewów.

Usunięto łącznie: 58 sztuk drzew rosnących na: 

• działce nr 389/1 położonej w miejscowości Miechów-Charsznica, 

• działce nr 1395 położonej w miejscowości Jelcza,  

• działce nr 1389 położonej w miejscowości Jelcza, 

• działce nr 1005 położonej w miejscowości Tczyca, 

• działce nr 406 położonej w miejscowości Wierzbie, 

• działce nr 204 położonej w miejscowości Charsznica, 

będących własnością Gminy Charsznica. 

Ponadto w 2021 roku rozpatrzono 110 spraw, w tym:

1/ wystąpiono  z  6  wnioskami  do  Starosty  Miechowskiego  o  usunięcie  drzew  rosnących  na

terenach należących do Gminy Charsznica,

2/ wydano 4 decyzje i 140 spraw dotyczących zgłoszeń usunięcia drzew,
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7.4. Ochrona zwierząt

Opracowano  i  uchwalono  Program opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2021 roku.

W  2021  r.  Gmina  Charsznica  miała  podpisaną  umowę  w  zakresie  wyłapywania  i  opieki  nad

bezdomnymi zwierzętami z firmą JUKO Sp. z o. o.,  ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie, adres

schroniska: ul.  Parkowa 60, 32-329 Bolesław. W 2021 r. zapewniono opiekę 22 (20 psów, 2 koty)

bezdomnym zwierzętom na koszt gminy.   Koszt realizacji całego zadania wyniósł: 54 612,00 zł.

7.5. Likwidacja barszczu Sosnowskiego      
W dniu 15.03.2021 r. Gmina Charsznica wystąpiła do WFOŚiGW w Krakowie z wnioskiem

o dotację na realizację zadania pn.: ”Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Charsznica”.

W  dniu  6.05.2021  r.  WFOŚiGW  przyznał  uchwałą  Zarządu  dotację,  która  ostatecznie  wyniosła

2 800,00  złotych.  Po  przeprowadzeniu  postępowania  –  zapytania  ofertowego  w  przedmiocie

„Likwidacja  barszczu  Sosnowskiego  na  terenie  Gminy  Charsznica”,  została  wybrana  oferta:

OCHRONA KRAJOBRAZU PRZYRODNICZEGO Marek Pastwa, ul. Wróblewskiego 15a/8, 66-400

Gorzów Wielkopolski, za kwotę brutto: 4 000,00 zł,  kwota netto: 4 000,00 zł, która według kryterium

oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym o cenę była najkorzystniejsza.

Zadanie  zostało  przeprowadzone  w  trzech  etapach:  czerwcu,  sierpniu  i  wrześniu  Zadanie

zostało rozpoczęte w dniu 22.06.2021 r  i zakończone w dniu 13.09.2021 r. 

Prace  we  wszystkich  etapach  polegały  na   zwalczaniu  chemicznym  i  mechanicznym  barszczu

Sosnowskiego  na  terenie  gminy  Charsznica  w  miejscowości  Witowice  i  Miechów-Charsznica

przeprowadzono  zwalczanie  chemiczne  polegające  na:  oprysku  preparatem  ROUNDUP  360  SL,

preparatem  CHIKARA  25  WG,  AS  oraz  mechaniczne,  polegające  na:  skoszeniu  barszczu

Sosnowskiego. Zabiegi wykonano na terenie gminy Charsznica w miejscowości Witowice na działkach

nr: 168/2, 175/2,174, 193/3, 193/5, 194, 123/2, 123/4 oraz w miejscowości Miechów-Charsznica na

działce  666/3.  Łączna  powierzchnia  na której  przeprowadzono  zabiegi  zwalczania  barszczu

Sosnowskiego w gminie Charsznica na gruntach rolnych wynosi: 0,98 ha.
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7.6.  Program ochrony powietrza i Program Czyste powietrze.

Realizując  Program  Ochrony  Powietrza  dla  małopolski  oraz  Uchwałę  Antysmogową

dla  małopolski  w roku 2021  zatrudniono  Ekodoradcę,  którego  zadaniem jest  m.in.  doradztwo  dla

mieszkańców  i  prowadzenie  edukacji  ekologicznej  w  zakresie  ochrony  powietrza,

oraz obsługa programu Czyste  Powietrze.   Przeprowadzono również ponad 60 kontroli  planowych

i  interwencyjnych  palenisk  w  budynkach  mieszkalnych  jednorodzinnych  i  wielorodzinnych.

Raz na kwartał organizowane jest spotkanie dla lokalnej społeczności  informujące o wymaganiach

uchwały antysmogowej dla małopolski oraz dostępnych formach dofinansowania. 

W  dniu  08.07.2019  r.   Gmina  Charsznica  podpisała  porozumienie  z  Wojewódzkim  Funduszem

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ustalające zasady wspólnej realizacji Programu

„Czyste powietrze”.  W ramach porozumienia Gmina między innymi: przygotowuje wnioski wraz z

wnioskodawcami  pod  kątem  spełnienia  wymagań  określonych  w  Programie,  podejmuje  szeroko

rozumiane działania doradcze, weryfikuje wnioski o dofinansowanie złożone przez wnioskodawców w

gminie oraz przekazuje je do WFOŚiGW.  Udzielana jest również pomoc przy wypełnianiu wniosku o

płatność w ramach Programu.  

Od  dnia  01.07.2021  r.  została  uruchomiona  Centralna  Ewidencja  Emisyjności  Budynków

w  celu  inwentaryzacji  budynków  w  gminach  pod  względem  wykorzystywanych  źródeł  ciepła

i  źródeł  spalania  paliw.  Pracownicy  gminy  sukcesywnie  gromadzili  dane  przekazane  przez

mieszkańców na  stosownych  deklaracjach,  w rezultacie  czego  według  stanu na  koniec  2021  roku

Gmina  Charsznica  mieściła  się  w  czołówce  rankingu  CEEB  w  oparciu   o  procentowe

zewidencjonowanie budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych dla gmin w kategorii poniżej

10 tys. punktów adresowych. Na podstawie zgromadzonych informacji z krajowej bazy CEEB Gmina

Charsznica w sprawozdaniu z realizacji Programu ochrony powietrza za 2021 rok wykazała znacząco

wyższy  efekt  ekologiczny  w  porównaniu  z  latami  ubiegłymi,  co  wskazuje

na efektywne działania gminy na rzecz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej.
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8 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy

I. Informacje podstawowe

1) Nazwa, siedziba, przedmiot i cel działalności

A. Nazwa: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy

B. Siedziba: ul. Miechowska 52, 32-250 Charsznica

C. Przedmiotem i celem działalności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest zgodnie ze statutem

udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  służących  zachowaniu,  ratowaniu,  przywracaniu  i  poprawie

zdrowia  oraz  podejmowanie  innych  działań  medycznych  wynikających  z  procesu  leczenia  lub

przepisów regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

D. Podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Charsznica. Możliwe jest

świadczenie usług medycznych dla  pacjentów zamieszkałych poza gminą.  Zakład może świadczyć

usługi medyczne pacjentom z innych krajów na zasadach odpłatnych lub innych określonych odręb-

nymi przepisami.

E. Zgodnie ze Statutem do zadań jednostki należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

a. podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu

zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń,

b. medycyny szkolnej,

c. specjalistycznej opieki stomatologicznej,

d. podstawowych laboratoryjnych badań diagnostycznych,

e. specjalistycznej opieki ginekologicznej,

f. specjalistycznej opieki psychologicznej,

g. prowadzenie działalności gospodarczej innej niż udzielanie świadczeń zdrowotnych pod warunkiem,

że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych a zysk przeznaczony na działalność statu-

tową jednostki.
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2) Podstawa prawna działalności

Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Charsznicy  został  utworzony  przez  Radę  Gminy

Charsznica i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Kielcach dnia 14 grudnia 1998 r. pod nr 22/98. W

dniu  07  maj  2001  r.  wpisany  został  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd

Rejonowy  dla  Krakowa  –  Śródmieścia  w  Krakowie,  XII  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  nr

0000010954. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z

dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących

działalność  leczniczą  prowadzonego  przez  Wojewodę  Małopolskiego  pod  nr  księgi  rejestrowej

000000006276 W-12.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy działa w szczególności na podstawie:

• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.

633),

•  Statutu  PZOZ w Charsznicy  nadanego  Uchwałą  nr  XI/62/2015  Rady  Gminy  Charsznica  z  dnia

29 września 2015 r. zmienionego Uchwałą nr  XXXIII/224/2017 Rady Gminy  Charsznica  z dnia

24 listopada 2017 r.

REGON 357004984 

NIP 659-13-31-067

3) Kierownictwo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Dyrektor  PZOZ  w  Charsznicy  został  powołany  Zarządzeniem  nr  W.0050.262.2020  Wójta  Gminy

Charsznica z dnia 17 września 2020 r.

4) PZOZ posiada filię w Tczycy. 

II. Majątek 

Głównym  składnikiem  majątku  PZOZ  są  budynki  i  budowle,  których  wartość  netto  na  dzień

31.12.2021  r.  wynosiła  1 154 923,21  zł.  Drugą  grupę  aktywów  o  znacznym  udziale  w  strukturze

majątku są inne środki trwałe wśród których znajduje się specjalistyczny sprzęt medyczny. Łącznie

środki te miały na koniec 2021 roku wartość netto równą 1 279 361,75 zł. 
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III. Struktura przychodów i kosztów za 2021 rok

Wartość  zrealizowanego  w  ramach  NFZ  kontraktu  w  2021  roku  wyniosła  3 107 605,27  zł.

Podstawowymi źródłami finansowania PZOZ są:

1.  środki  finansowe  pochodzące  ze  świadczeń  zdrowotnych  udzielanych  w  ramach  zawartych

kontraktów z NFZ,

2. środki finansowe pochodzące odpłatnych świadczeń zdrowotnych,

3. środki pochodzące z najmu pomieszczeń pozostających w zarządzie PZOZ.

1. PRZYCHODY

A. Odpłatne świadczenia NFZ 3 107 605,27 zł

B. Pozostałe usługi 138 907,07 zł

C. Przychody finansowe 3,41 zł

D. Pozostałe przychody operacyjne 34 923,58 zł

E. Przychody z innych źródeł 5 536,34 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY 3 286 975,67 zł

2. KOSZTY

A. Koszty działalności operacyjnej 3 274 547,97 zł

B. Pozostałe koszty operacyjne 97,79    zł                                                 

OGÓŁEM KOSZTY 3 274 645,76 zł

Za 2021 rok Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej  w Charsznicy wygenerował  zysk finansowy  w

kwocie 12 329,91 zł,  który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładu w celu pokrycia

ewentualnych strat lat następnych. 

IV. Struktura zatrudnienia

Zatrudnienie  w  PZOZ  łącznie  umowami  zlecenia  i  kontaktami  to  37  osób.  Zatrudnienie  lekarzy

dopasowane jest do potrzeb pacjentów, natomiast pielęgniarek i położnych jest dopasowane do potrzeb

Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  sposobu  ustalania  minimalnych  norm  zatrudnienia

pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej.

W PZOZ w Charsznicy zatrudnionych jest 21 pracowników na 17,75 etatach łącznie oraz 16 osób na

postawie umów cywilnoprawnych. 
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Informacja o zatrudnieniu

Łączna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2021 r.: 37 osoby w tym:

1. 21 osób na podstawie umowy o pracę                                                                  17,75 etatu

2. 3 osoby na podstawie umowy cywilno - prawnej 

3. 13 osób na podstawie umowy cywilno - prawnej (kontrakty lekarskie)

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych: 

1. Lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 4 osoby                                                    2,25 etatu

2. Pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umowy o pracę 11 osób                             9,75 etatu

3. Pomoc stomatologiczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę 1 osoba                                 1 etat

4. Obsługa adm. i kadrowa zatrudniona na podstawie umowy o pracę 2 osoby                               2 etaty

5. Obsługa gospodarcza zatrudniona na podstawie umowy o pracę 3 osoby                               2,75 etatu

Łączna  ilość  zadeklarowanych  pacjentów  do  lekarzy  podstawowej  opieki  zdrowotnej  na  dzień

31.12.2021 wynosiła  5 806 (w tym 899 dzieci),  do pielęgniarek środowiskowych zadeklarowanych

było 5 809 (w tym 890 dzieci), do położnej środowiskowej 3 043 (w tym 417 dzieci).

Ilościowo  działalność  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Charsznicy  przedstawia  się

następująco:

1. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 24 545 porad lekarskich (w tym 10 818 teleporad

oraz przeprowadzili 108 wizyt domowych,

2. W poradni dla dzieci przeprowadzono 223 badania bilansowe,

3. W poradni stomatologicznej udzielono 2 128 porad, 

4. W poradni ginekologicznej udzielono 871 porad, 

5. W poradni psychologicznej udzielono 866 porad psychologicznych i terapeutycznych, 

6. Położne przeprowadziły 185 wizyt patronażowych,

7. Pielęgniarki w gabinetach zabiegowych wykonały 2 891 zabiegów, 

8.  W  punkcie  szczepień  przeprowadzane  są  szczepienia  obowiązkowe  oraz  zalecane  zgodnie  z

obowiązującym kalendarzem szczepień ochronnych.  Szczepienia prowadzone są przeciwko: błonicy,

tężcowi,  krztuścowi,  odrze,  śwince,  różyczce,  chorobie  Hainego-  Madina,  wirusowemu  zapaleniu

wątroby typu B, gruźlicy, pneumokokom, rotawirusom, meningokokom typu C.
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W okresie sprawozdawczym wykonano 848 szczepień, w tym:

- 733 dla dzieci 0-18 lat,

- 115 dla dorosłych,

- 3 522 szczepień przeciwko Covid-19, w tym 98 u dzieci

9.  W szkołach  prowadzone  są  badania  bilansowe  oraz  testy  przesiewowe,  w  tym ocena  rozwoju

fizycznego, układu ruchu, w tym zniekształceń statycznych kończyn dolnych, bocznego skrzywienia

kręgosłupa i  nadmiernej kifozy piersiowej,  zeza,  ostrości wzroku, widzenia barw, słuchu, ciśnienia

tętniczego. Gabinet medycyny szkolnej obejmował opieką 562 uczniów.

W  szkołach  w  1  010  przypadkach  udzielono  pomocy  doraźnej  oraz  wykonano  811  badań

przesiewowych. 

Ponadto w PZOZ w Charsznicy wykonano:

1. 415 badań USG,

2. 139 badań cytologicznych i 12 badań biocenozy,

3. 639 badań EKG,

4. 895 badań USG,

5.  U 4  691 pacjentów pobrano materiał  do  badań analitycznych  oraz  zrealizowano  14 091 badań

diagnostycznych. 

Nocną  i  świąteczną  opiekę  zdrowotną  oraz  ratownictwo  medyczne  zapewnia  Szpital  św.  Anny  w

Miechowie, natomiast transport medyczny Top-Med z Miechowa.

W PZOZ prowadzone są akcje wczesnego wykrywania chorób, takie jak: mammografia.

W 2021 podpisano umowę współpracy z ACS Słuchmed Spółka z o. o. z siedzibą w Lublinie na udział

w Programie „Przesiewowa ocena jakości słuchu wśród pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej

oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej”.

W związku z pandemią utrzymany został zwiększony reżim sanitarny na terenie PZOZ w Charsznicy

oraz  w OZ w Tczycy,  do  którego  stosowania  zobowiązani  zostali  pacjenci,  osoby towarzyszące  i

personel medyczny.

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego obejmowały:

- zachowanie dystansu od innych osób, co najmniej 1,5 m,

- ograniczenie limitu osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach,

74



- noszenie maseczki, w taki sposób, aby zakrywała usta i nos,

- dezynfekcję rąk,

- stosowanie się do poleceń personelu medycznego.

Na bieżąco informowano pacjentów poprzez komunikaty na drzwiach wejściowych oraz na stronie in-

ternetowej o każdorazowej zmianie organizacji pracy w czasie stanu epidemii. 

Wprowadzono  teleporady  w  celu  zwiększenia  bezpieczeństwa  pacjentów  oraz  personelu  medy-

cznego. Podczas teleporady lekarz lub pielęgniarka dokonywali oceny stanu pacjenta i ustalali czy jest

ona wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego i czy konieczna będzie wizyta osobista, wiz-

yta domowa, czy inne świadczenie. 

Każdorazowo po przyjęciu pacjenta dezynfekowano pomieszczenia i sprzęt.

Często wietrzono pomieszczenia. Po zakończeniu pracy dezynfekowano pomieszczenia lampą.
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9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy został powołany w 1990 roku. Kierownikiem była

od 1990 roku do października 2021 pani Małgorzata Grzebień.

GOPS  zatrudniał  w  2021  roku:   Kierownika-pełny  etat,  głównego  księgowego  –pełny  etat,

4 pracowników socjalnych -pełne etaty, 4 opiekunki domowe -pełny etat do października, 2 opiekunów

specjalistycznych -umowa zlecenie, 1 asystent na umowę zlecenie,

 Dział Świadczeń rodzinnych: 2  inspektorów w świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym,

karta dużej rodziny - pełne etaty, 1-podinspektor  w świadczeniach wychowawczych -pełny etat 

W  GOPS  w  2022  wyróżniamy   komórki   ds.  pomocy  społecznej,  w  tym   :

I- Dział świadczeń i usług oraz dział pracy socjalnej .

W tych działach zatrudniamy aktualnie:

-    4 etaty - pracownicy socjalni na umowę o pracę, 

-  4  opiekunki  domowe,(  aktualnie  3   osoby  umowa  o  pracę  i  1  umowa  zlecenie)

-    1 asystent rodziny - umowa zlecenie 

-   2  pracowników wykonujących usługi  specjalistyczne  dla  osób z  zaburzeniami  psychicznymi na

umowę zlecenie

II-Komórka ds. świadczeń rodzinnych ,fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny i 500+

-zatrudniamy  na pełnych etatach dwóch inspektorów (1 pracownik na macierzyńskim)

wszelkie braki kadrowe uzupełniamy stażystami z PUP .

Utrzymanie GOPS w 2021 roku, w tym wynagrodzenia pracowników, opłaty bankowe, utrzymanie

programów  dziedzinowych,  usługi  informatyczne,  szkolenia,  materiały  biurowe   itp.  wyniosło

647 988,03 zł,  w tym  69 831,63 zł dotacja.

            Świadczenia realizowane z pomocy społecznej w 2021 roku:                              

1. Zasiłki stałe otrzymało 38 osób na kwotę 211 593,00 zł 

2. Składkę zdrowotną opłaciliśmy dla 31 zasiłkobiorców stałych na kwotę: 16 437,38 zł 

3. Zasiłki okresowe przyznano dla 43 rodzin na kwotę  47 926,90 zł 

4. Zasiłki celowe przyznano 73 rodzin na kwotę 31 912,00 zł 

5. Zebrano 16 wniosków i wydano 16 decyzji dla osób, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego

z innych tytułów, a kwalifikowałaby się do pomocy.  
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6. Z Programu „Posiłek w szkole i  w domu”  decyzję przyznającą posiłek w szkole otrzymało:

43 dzieci, 80 osób dorosłych oraz dzieci pozostające w domu/ otrzymały świadczenia na żywność:

Kwota  programu :98 949,70 zł ( dotacja 79 159,76zł). 

7.  Żywność  z  Caritas  otrzymały  294   osoby.  Żywność  wydawali  pracownicy  GOPS.  Produkty

żywnościowe dla jednej osoby w kg: 42,27  w sumie wydano ponad 12 ton  żywności.

8. Praca socjalna udzielona była udzielona dla  25 osób (praca socjalna jest to działalność zawodowa

mająca  na  celu  pomoc  osobom  i  rodzinom  we  wzmacnianiu  lub  odzyskiwaniu  zdolności  do

funkcjonowania w społeczeństwie, pomoc w sprawach urzędowych i innych związanych z ich trudną

sytuacją). 

9. Usługi opiekuńcze przyznane dla 28 osób  realizowane przez zatrudnione opiekunki, oraz dla 3 osób

usługi specjalistyczne finansowane z dotacji w wysokości 23100 zł.

10.Realizowano  „  Program  wspieraj  Seniora”    w  ramach  Programu  otrzymało  pomoc  w  formie

zrobienia zakupów 16 osób - Program dotyczy osób samotnych /nie objętych usługami opiekuńczymi/.

11.Od stycznia 2020 GOPS realizuje Projekt” Z myślą o społeczności”, Celem głównym projektu jest

zmiana  organizacji  pracy  GOPS  w  Charsznicy  poprzez  wdrożenie  usprawnień  organizacyjnych

polegających na oddzieleniu prowadzenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej i usług

oraz  poprawie  obsługi  osób  zgłaszających  się  do  GOPS  poprzez  wprowadzenie  rozwiązań

optymalizujących wykorzystanie kompetencji zawodowych pracowników.

12. Usługami asystenta  objęto 8 rodzin, w których  było 17 dzieci . Koszt : 22 0337,33 zł

13.  W  2021  roku  w  DPS  mieszkało  28  osób  z  terenu  naszej  Gminy  koszt  dofinansowania  do

utrzymania wyniósł 799 661,39 zł  .

14.  Zespół  Interdyscyplinarny,  którego  obsługę  administracyjną  prowadzi  pracownik  socjalny,

założono  23 Niebieskie Karty i kontynuowano realizację 8 kart  z lat ubiegłych. 

15. GOPS wydał 17 skierowań do ŚDS  w 2021 roku. 

16.  Klub Integracji  Społecznej  jako kontynuacja projektu "  Uwierz w Siebie":  w gotowości,  objął

realizacją  10 osób.

Wśród klientów ośrodka najczęściej korzystającą grupą z pomocy są rodziny dotknięte długotrwałą

chorobą-  119  rodzin. Drugą grupę stanowią rodziny żyjące poniżej kryterium dochodowego(ubóstwo)

88 rodzin oraz niepełnosprawność 59 rodzin.
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Zauważamy wzrost liczby świadczeniobiorców ma terenie naszej gminy głównie wśród osób starszych

i samotnych, coraz częstszym zjawiskiem jest całkowity brak wsparcia ze strony rodziny w przypadku

naturalnego procesu starości i nieporadności.

W 2021  miało  miejsce  gradobicie,  z  uwagi   na  obostrzenia  do  pomocy  ze  środków  wojewody

zakwalifikowano 3  rodziny,  pozostali  poszkodowani(   na  ogólne  14  rodzin)  otrzymali  wsparcie  w

ramach własnych środków GOPS na kwotę  18 883,00 zł.

W 2021 roku  pracownicy Komórki  świadczenia  przyznali pomoc w formie:

1. Karta Dużej Rodziny - wydano 68 kart  tradycyjnych i 48  elektronicznych dla  25 rodzin.

Na terenie Gminy od chwili wejścia ustawy w życie karty otrzymały 273 rodziny.

2. Składkę zdrowotną opłaciliśmy dla 5 osób od świadczeń pielęgnacyjnych i od specjalnego zasiłku

opiekuńczego na kwotę 7489,26 zł .

3.  Świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z  funduszu alimentacyjnego,  zasiłki  dla  opiekunów,  składki

emerytalno-rentowe wypłacane dla 220 rodzin wraz z kosztami obsługi wyniosły w roku 2021 kwotę

1 988 702,04 zł ,w tym  fundusz alimentacyjny dla 9  rodzin (14 uprawnionych) – kwota wypłat 

60 718,50zł. 

  Pracownik  Świadczeń  Rodzinnych  prowadzi  postępowania  wobec  dłużników  alimentacyjnych,

ośrodek na bieżąco współpracuje z komornikami,  Powiatowym Urzędem Pracy w Miechowie oraz

innymi organami  właściwymi.  Przekazano informacje  o  podjętych działaniach  wobec 4 dłużników

alimentacyjnych  do  organów  właściwych  wierzyciela,  wobec  3  dłużników  przekazano  informacje

istotne  dla  skuteczności  egzekucji  do  komornika.  Do  Biura  Informacji  Gospodarczej  zgłoszeni  są

wszyscy  dłużnicy.  Na  terenie  Gminy  w  spisie  spraw  widnieje  45  dłużników  alimentacyjnych.

Ściągalność w roku 2021 wyniosła 69%  to jest kwota 17389,04 zł.

Świadczenia wychowawcze 500+ wypłacono na kwotę:  6  903 682,24 zł  w tym na koszty obsługi

79 781,89   zł /w tym wkład  21 595,18 zł/ . Liczba objętych pomocą rodzin : 831 , w tym dzieci 1289.

Otrzymaliśmy dofinansowanie do szkoleń dla 2 pracowników  w wysokości  1920 zł z Krajowego

Funduszu Szkoleniowego  na podstawie wniosku do PUP Miechów.
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10 Zakład Usług Komunalnych w Charsznicy 

Sieć kanalizacyjna

   Na terenie Gminy Charsznica zlokalizowana jest biologiczna oczyszczalnia ścieków. System 

kanalizacyjny obejmuje: Miechów-Charsznica, Chodów, Uniejów-Kolonia, Ciszowice, Szarkówka; 

skąd ścieki odprowadzane są siecią rur kanalizacyjnych do gminnej oczyszczalni. Systemem tym 

objęte są zarówno gospodarstwa domowe jak również podmioty gospodarcze np. Spółdzielnia 

Mleczarska w Miechowie Oddział Produkcyjny w Charsznicy. Pozostałe ścieki, które nie są objęte 

systemem rur kanalizacyjnych dostarczane są na oczyszczalnię za pomocą wozów asenizacyjnych. 

Oczyszczone ścieki kierowane są do rzeki Uniejówki, która stanowi dopływ Pilicy. Przepustowość 

oczyszczalni wynosi 780m3/na dobę.

Długość czynnej sieci wynosiła 32.1km a liczba przyłączy do budynków mieszkalnych oraz 

zbiorowego zamieszkania wynosiła 581 szt. W roku 2021 ok 25% budynków zlokalizowanych na 

terenie Gminy podłączonych było do systemu. Zestawienie tabelaryczne na przestrzeni lat zawarto w 

tabeli poniżej.

Tabela 14. Długość sieci kanalizacyjnej oraz liczby przyłączy.

Parametr Jednostk

a

2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Długość 

czynnej sieci 

kanalizacyjnej

km 31,7 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1

Liczba 

przyłączy do 

budynków 

mieszkalnych i 

zbiorowego 

zamieszkania 

Szt. 574 573 573 581 581 581

Źródło: opracowanie własne.
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Nieczystości ciekłe na terenie gminy nie odprowadzane do oczyszczalni ścieków gromadzone 

są w zbiornika bezodpływowych lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków-tabela 

poniżej.

Liczbę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Charsznica w roku 2021 zaprezentowano poniżej.

Tabela 15. Gromadzenie nieczystości ciekłych.

Gromadzenie nieczystości ciekłych 2021

Zbiorniki bezodpływowe 783

Oczyszczalnie przydomowe 599
Źródło: Opracowanie własne.

 

Na przełomie 2022/2023 Urząd Gminy w Charsznicy planuje modernizacje Oczyszczalni Ścieków.

Przyczyną modernizacji jest pogarszający się stan urządzeń, które wymagają remontu.

Sieć wodociągowa

        Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy realizowane jest przez Zakład Usług Komunalnych w 

Charsznicy. Woda pozyskiwana jest z pięciu ujęć – studni głębinowych i nie podlega ona obróbce. 

Źródła zlokalizowane są w Ciszowicach, Swojczanach,Tczycy Jelczy oraz Pogwizdowie.

  

        System wyposażony jest w zbiorniki, które utrzymują ciśnienie. Występują dwa zbiorniki 

wieżowe Ciszowice i Jelcza oraz zbiorniki ziemne pod Białą Górą, ponad i powyżej Swojczan, przy  

drodze do Wolbromia. Ze względu na znaczne różnice wysokości terenu na obszarze Gminy 

wybudowano również dwa reduktory ciśnienia, jeden ze zbiorników zlokalizowany jest w Uniejowie 

Koloni obniżający ciśnienie zbiornika pod Białą Górą, zaś drugi znajduje się w Szarkówce redukujący 

ciśnienie wody płynącej z Ciszowic do Witowic. Ponadto w celu zaopatrzenia terenów 

zlokalizowanych powyżej wieży ciśnień Jelcza, na obszarze ujęcia w Tczycy zainstalowano 

hydrofornię, która podnosi ciśnienie wody.
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       Sieć wodociągowa obejmuje teren całej gminy. Długość czynnej sieci wodociągowej w roku 2021 

wynosiła 136,65 km. Długość sieci na przestrzeni lat 2016-2021 na terenie Gminy Charsznica 

przedstawiona została w tabeli poniżej.

Tabela 16. Długość sieci wodociągowej.

Parametr Jednostka 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Długość
czynnej sieci

wodociągowej
km 136,51 136,51 136,51 136,65 136,65 136,65

źródło: Opracowanie własne.

      Sieć wodociągowa wykorzystywana jest głównie na zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych 

mieszkańców Gminy. Ponad 87% budynków mieszkalnych podłączonych jest do sieci wodociągowej, a

zużycie wody w ciągu doby w gospodarstwach  domowych kształtuje się na poziomie  600m3.

    
Gospodarka Komunalna

Gospodarka komunalna Gminy jest realizowana przy pomocy Zakładu Usług Komunalnych. Zakład 

Usług Komunalnych jest zakładem budżetowym Gminy Charsznica. Kierownikiem Zakładu w roku 

2021 był Mariusz Wolny. Zakład zatrudnia 21 osób w tym 6 osób w administracji (wliczjąc 

Kierownika). Pozostałe osoby wykonują prace związane z obsługą wodociągów (w tym spisywanie 

liczników i inkasowanie należności) obsługą oczyszczalni ścieków, systemu kanalizacji, dowożenia 

ścieków beczką asenizacyjną , wykonywaniem usług na rzecz Gminy i innymi koniecznymi pracami. 

Podstawowym  zadaniem  Zakładu jest dostarczanie mieszkańcom i instytucjom z terenu Gminy 

Charsznica wody oraz odbiór i oczyszczanie wytworzonych  ścieków. Ponadto Zakład wykonuje usługi

na rzecz Gminy Charsznica głównie związane z utrzymaniem dróg gminnych. Całkowity przychód 

Zakładu za 2021 wyniósł netto 1748434,43 zł. Przychód Zakładu pochodzi z własnej działalności. 

W 2021 roku ceny netto za 1m3 wody i ścieków dla klientów Zakładu wynosiły:

Na  2021 r, ceny zatwierdzone przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wody Polskie oddział w Warszawie:

– Woda -3.16zł.  Dla wszystkich odbiorców.

– Ścieki socjalne 3,81zł.

– Ścieki przemysłowe-8.62zł.
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 W 2021 roku Zakład sprzedał 259 275,5 m3 wody i oczyścił 118 854m3 ścieków w tym 4495,5m3 

ścieków dowiezionych beczką asenizacyjną. Sumy należności na rzecz Zakładu naliczonych, a 

niezapłaconych przez odbiorców naszych usług wynosiły:

-na dzień 31.12.2020 r.- 239 373,27 zł.

W roku 2021 Zakład Usług Komunalnych , wykonał konieczne remonty sieci wodociągowej,  sieci

kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. 

11 Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy

Siedziba i zatrudnienie w GOK.

Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy z siedzibą w Miechowie-Charsznicy przy ul.  Kolejowej 1,

zajmuje lokal o powierzchni 278 m2 znajdujący się na parterze zrewitalizowanego budynku dworca

kolejowego.  Dostęp  do  budynku  jak  i  infrastruktura  wewnętrzna  przyjazna  jest  osobom

niepełnosprawnym.

Jednostką zarządza Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy – Szymon Kubit.

W 2021 r. w GOK zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 13 osób (w przeliczeniu na pełne

etaty: 7,5 pełnego etatu) w tym: 

 Dyrektor GOK w Charsznicy,

 Pracownik biurowy/Organizator,

 Główny Księgowy, 

 Animator Kultury/Specjalista ds. kadr, 

 Pracownik obsługi/Instruktor nauki gry na gitarze,

 Instruktor nauki śpiewu
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 Akustyk/Dźwiękowiec

 Pierwszy Instruktor tenisa stołowego,

 Drugi Instruktor tenisa stołowego/Gospodarz hali, 

 Gospodarz/konserwator kompleksu sportowego ORLIK

 Instruktor ds. muzyki ludowej/Kapelmistrz, 

 Instruktor Orkiestry Dętej Tempo,

 Instruktor Orkiestry Dętej Hejnał.

Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy sprawuje bezpośredni nadzór nad halą sportową, kompleksem

Orlik  oraz  kortem tenisowym i  placem zabaw znajdujących się  w Miechowie-Charsznicy  przy ul.

Mickiewicza. 

Gospodarka finansowa i majątek GOK.

Plan finansowy GOK w 2021 roku wyniósł 846.783,58 zł. 

 dotacja Organizatora: 832.896,00 zł 

 darowizny i wpłaty: 11.987,08 zł

 darowizny pozostałe z roku 2020: 1.900,50 zł

Plan został wykorzystany w 98,96 %.

Z większych kosztów jakie GOK poniósł w 2021 r. to sprawy pracownicze i wynagrodzenia 515916,48

zł., zakup materiałów i wyposażenia 99508,37 zł., zakup samochodu osobowego 98998,37 zł.

Pozostałe koszty stanowiły zakup energii i usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, zakupu

usług pozostałych, organizacji imprez.

Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy na dzień 31.12.2021 r. nie posiadał należności wymagalnych i

zobowiązań wymagalnych. Stan konta na 31.12.2021 r. wynosił 8.817,69 zł.
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Majątek GOK w Charsznicy na dzień 31 grudnia 2021 r.:

 Środki trwałe: 661.249,29 zł,

 Wartości niematerialne i prawne: 8.947,88 zł,

 Pozostałe środki trwałe: 258.711,97 zł,

Sekcje i zespoły działające przy GOK w 2021 r.

a) sekcje

 plastyczna

 modelarska

 wokalna

 tenisa stołowego

 karate

 nauki gry na gitarze

 nauki gry na perkusji

 nauki gry na instrumentach klawiszowych

b) zespoły

 Stondwave, 

 Śpiewające struny, 

 Zespół Ludowo-Folklorystyczny „Charszniczanka”, 

 owoc uKORZENIA.

c) opieka merytoryczna nad orkiestrami dętymi:  „Hejnał”  z  Chodowa,  „Tempo” z Charsznicy,

Parafialnej z Tczycy.
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GOK ściśle współpracuje z różnymi stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich i jednostkami OSP

z terenu Gminy Charsznica.

W 2021 roku z amatorskiego studia nagrań korzystały: Stowarzyszenie KGW Uniejowianki, Orkiestra

Dęta Hejnał z Chodowa, Zespół owoc uKORZENIA, Zespół Stondwave. 

Wydarzenia i imprezy, w których uczestniczył lub organizował GOK w roku 2021

a. Wydarzenia zorganizowane przez GOK w Charsznicy w 2021 roku

 XI Marsz „Szlakiem Powstańców”

 Wiosenne muzykowanie – koncert online perkusistów

 Marsz pieszy „Pustynna Burza”

 Rowerowy rajd na orientację

 Wycieczka autokarowa do kopalni w Bochni

 Muzyczne powitanie lata

 Podsumowanie zajęć sezonu 2020/2021

 Koncert plenerowy i impreza „Charsznickie Pasibrzuchy” (2 dni)

 Brevet rowerowy „Orle Gniazda”

 24-godzinny Maraton Rowerowy

 Koncert orkiestr dętych i konkurs „Najcięższa Polska Główka Kapusty 2021”

 Marsz pieszy Doliną Będkowską i Kobylańską

 Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w tenisie stołowym

 Koncert zespołu Stondwave

Ogólna ilość uczestników ok. 1270 osób
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b. Wydarzenia wyjazdowe z udziałem podopiecznych GOK w Charsznicy

 Koncert zespołu Stondwave w Miechowie (finał WOŚP)

 Grand Prix Młodziczek w tenisie stołowym Dębica

 Eliminacje Wojewódzkie w tenisie stołowym w Kraków

 Grand Prix Polski Żaków w tenisie stołowym Kraków

 Mistrzostwa Województwa Młodzików w tenisie stołowym Kraków

 Mistrzostwa Polski Żaków w tenisie stołowym Ostróda

 Mistrzostwa Województwa Skrzatów w tenisie stołowym Kraków

 Ogólnopolski Turniej Pingla Cup Grodzisk Mazowiecki

 I WTK w tenisie stołowym Kraków

 Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym Kraków

 Grand Prix Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym Kraków

 VI Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej Kielce

 III Festiwal Baśniowej Piosenki Nisko

 6 Memoriał H. Swędzioła w tenisie stołowym Olkusz

 III Grand Prix Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym Kraków

 Koncert zespołu Stondwave w Libiążu

Charsznickie Dni Kapusty.

W 2021 roku ze względu na stan zagrożenia epidemicznego Charsznickie Dni Kapusty nie odbyły się.
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12 Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy

Na  terenie  Gminy  Charsznica  funkcjonuje  Środowiskowy  Dom  Samopomocy,  powołany

uchwałą Nr XLII/239/2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie utowrzenia

Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy. Jest to placówka pobytu dziennego realizująca  swoje

zadania zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, ustawą o pomocy społecznej oraz zgodnie

z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 

Placówka świadczy swoje usługi dla 30 osób skierowanych na mocy decyzji administracyjnych,

wydanych  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Charsznicy.  Od  roku  2021  na  mocy

porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Charsznica a Wójtem Gminy Żarnowiec z usług

świadczonych przez Śds w Jelczy mogą korzystać mieszkańcy Gminy Żarnowiec.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy jest placówką typu A, B, C: 

1/typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych;

2/typ B – dla osób upośledzonych umysłowo;

3/typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Usługi świadczone przez ŚDS:

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening

nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi

środkami finansowymi;

2)  trening  umiejętności  interpersonalnych  i  rozwiązywania  problemów,  w  tym:  kształtowanie

pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w

środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

3)  trening  umiejętności  spędzania  czasu  wolnego,  w  tym:  rozwijanie  zainteresowań  literaturą,

audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

4) poradnictwo psychologiczne;

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
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6)  pomoc  w  dostępie  do  niezbędnych  świadczeń  zdrowotnych,  w  tym  uzgadnianie  i  pilnowanie

terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

7) niezbędną opiekę;

8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

W ramach ŚDS funkcjonują następujące pracownie:

1) kulinarna i gospodarstwa domowego,

2) informatyczna,

3) rękodzieła,

4) ogólnorozwojowa,

5) pokój wyciszeń,

6) rehabilitacyjna.

W/w  pracownie  są  systematycznie  doposażane  w  niezbędne  materiały  i  narzędzia,  które

pozwalają  na  rozszerzenie  zakresu  działań  terapeutycznych  oraz  podnoszenie  standardu  jakości

świadczonych usług.  W 2021r. w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi",

przyznawanej przez PFRON, pozyskano środki finansowe w wysokości: 44 713,95 zł. Pozwoliły one

na realizację poniższych zadań: zakup paczek żywnościowych w miesiącach: lipiec, wrzesień, listopad

dla  naszych  Uczestników;  zakup  pulsoksymetrów,  dozowników  bezdotykowych,  płynów  do

dezynfekcji powierzchni i rąk, maseczek ochronnych, rękawiczek ochronnych, tabletów, projektora,

cymbergaja,  tablicy mobilnej,  kolumny wodnej,  rzutnika kosmicznego,  ścieżki fakturowej.  Ponadto

zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz instrumenty muzyczne wykorzystywane w muzykoterapii.

W ŚDS w Jelczy w roku 2021 zatrudnionych było 10 osób w przeliczeniu na etaty - 7,30 etatu. 

Kierownikiem jest Beata Kaczyńska.

Na dzień 31.12.2021r.  budżet jednostki przedstawiał się następująco:

Budżet ogółem -                                                          587 613,25zł

Wydatki na wynagrodzenia -                                       370 458,63zł

Wdatki związane z działalnością statutową  -             217 154,62zł              
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13 Biblioteka

Na  terenie  Gminy  Charsznica  działa  jedna  placówka  biblioteczna  pod  nazwą;  Gminna

Biblioteka Publiczna w Charsznicy. 

Biblioteka  jako  instytucja  ma  ustawowy  obowiązek  gromadzenia  i  udostępniania  zbiorów  ze

wszystkich dziedzin wiedzy, dlatego nasza biblioteka posiada możliwie bogate i różnorodne zbiory.

Pracownicy:

 W 2021 roku w bibliotece zatrudnionych było 3 pracowników (w przeliczeniu na etaty to 2 i 1/8 etatu

– odpowiednio: kierownik  1 etat, bibliotekarz 1 etat i księgowa 1/8 etatu).

 Działalność podstawowa  i użytkownicy:

Gminna Biblioteka Publiczna udostępnia książki, czasopisma i inne dokumenty w formie tradycyjnej

(drukowanej).  Biblioteka  jest  w  pełni  skomputeryzowana,  co  oznacza  100%  znajdujących  się  w

bibliotece  zbiorów  jest  opracowanych  komputerowo  wprowadzonych  do  zintegrowanego  systemu

bibliotecznego SOWA. System ten zapewnia czytelnikom łatwy dostęp do księgozbioru.

Zbiory biblioteczne (stan 2021r. )

Stan ilościowy księgozbioru wynosił na koniec roku:  19265 woluminów,

w ciągu roku zakupiono: 1645 woluminów, 

Liczba czasopism bieżących – 10

Taka  liczba  zakupionych  zbiorów  była  możliwa  między  innymi  dzięki  dotacji  pochodzącej  z

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego: "Zakup nowości

wydawniczych dla bibliotek". 

Użytkownicy, dostęp i wyposażenie

Powierzchnia biblioteki dostępna dla użytkowników to 80m2, biblioteka jest czynna 6 dni w tygodniu. 

Biblioteka udostępnia użytkownikom 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

(Na czas pandemii korzystanie z czytelni komputerowej było zawieszone).
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W 2021 roku zarejestrowano 273 nowych użytkowników biblioteki. 

Usługi i korzystanie:

Bibliotekę w 2021 roku odwiedziło 2 386 osób fizycznie i 1 682 wirtualnie. Na zewnątrz wypożyczono

6 628 egzemplarzy i 597 udostępniono na miejscu. 

Finanse:

Koszty działalności GBP w Charsznicy w 2021 roku wynosiły 227 082 zł, środki finansowe pozyskane

z poza budżetu organizatora to 16 000 zł. Wydatki na gromadzenie zbiorów (zakup książek, czasopism)

wyniosły 46 104,72 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników to 138 815 zł. 
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14 Analiza realizacji uchwał Rady Gminy Charsznica podjętych w 2021 r.

   

W 2021  roku  odbyło  się  8  posiedzeń  Rady  Gminy.  W minionym  roku  Rada  Gminy  Charsznica

obradowała w składzie: 

Piotr Bogusz, 

Wojciech Dulba, 

Beata Gajos, 

Antoni Górecki, 

Ewa Kałużna, 

Janusz Kałużny, 

Mateusz Kania,   Dariusz Sokół, 

Tomasz Kościelniak, 

Tomasz Kowal, 

Mariola Kowalska, 

Bożena Misiek, 

Zbigniew Oleksy, 

Marek Strycharz, 

Zdzisław Uchto, 

Adam Żelazny.
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W roku 2021 nastąpiła zmiana w składzie Rady Gminy Charsznica – zrzeczenie się mandatu w okręgu

Nr  3  radnego Sokół Dariusz. W wyniku wyborów uzupełniających nowo wybrany radny Mateusz

Kania złożył ślubowanie na sesji w dniu 29 czerwca 2021 roku.

W posiedzeniach Rady Gminy uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz inne

zaproszone osoby, stosownie do omawianych na posiedzeniach tematów, w tym kierownicy jednostek

organizacyjnych. Protokoły oraz nagrania ze wszystkich posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały organ

wykonawczy  gminy  udostępnił  do  publicznego  wglądu,  publikując  je  w  Biuletynie  Informacji

Publicznej  Urzędu  Gminy  Charsznica.  Zgodnie  z  procedurą  uchwały  były  w  zależności  od  treści

przekazywane  do  Wojewody  Małopolskiego  –  Wydział  Prawny  i  Nadzoru,  Regionalnej  Izbie

Obrachunkowej  oraz  przekazywane  do  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa

Małopolskiego

Kategoria/obszar Liczba uchwał

Kwestie organizacyjne i ustrojowe 19

Finanse 22

Zarządzanie nieruchomościami 1

Gospodarowanie przestrzenne 3

Gospodarka komunalna 2

Jednostki organizacyjne 2

Gospodarka mieszkaniowa 1

Podatki 4

Inne 3

Zdecydowana  większość  uchwał  podjętych  przez  Radę  dotyczyła  finansów,  przede  wszystkim

dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej gminy.

 Drugim z  najczęściej  poruszanych  obszarów przez  Radę były  kwestie  organizacyjne  i  ustrojowe.

Uchwały  dotyczyły  różnego  rodzaju  skarg,  wniosków  i  petycji,  zniesienia  urzędowych  nazw

miejscowości, zmian w składzie osobowym komisji.
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Radni podjęli  57 uchwał.

L.p Nr uchwały

i data

podjęcia
W sprawie

Otrzymał do realizacji

(referat, samodzielne

stanowisko)
Status

1.

XX/147/2021

18.02.2021

Zmiany uchwały Nr V/32/2019 Rady Gminy

Charsznica  z  dnia  8  marca  2019  roku,  w

sprawie poboru podatków i opłat w drodze

inkasa

Referat Finansowy Zrealizowana

2.

XX/148/2021

18.02.2021

Przekazania petycji według właściwości Referat Organizacyjny 

i Spraw Obywatelskich Zrealizowana

3.

XX/149/2021

18.02.2021

Przyjęcia  planu  pracy  Rady  Gminy

Charsznica  oraz  stałych  komisji  Rady

Gminy na 2021 rok
Biuro Rady Gminy Zrealizowana

4.

XX/150/2021

18.02.2021

Zmian  w  budżecie  i  Uchwale  Budżetowej

Gminy Charsznica na 2021 rok
Referat Finansowy Zrealizowana

5.

XX/151/2021

18.02.2021

Zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Gminy Charsznica
Referat Finansowy Zrealizowana

6. XXI/

152/2021

25.03.2021

Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi  oraz  zapobiegania

bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy

Charsznica w 2021 roku

Referat  Rolnictwa,

Działalności  Gospodarczej  i

Ochrony Środowiska

Zrealizowana  ,  Na  podstawie

zapisów  programu

realizowano  obowiązki  w

zakresie  opieki  nad

bezdomnymi  zwierzętami  w

2021 roku.
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7. XXI/

153/2021

25.03.2021

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

o  wspólnym  przygotowaniu  i

przeprowadzeniu postępowania o udzielenie

zamówienia  publicznego  na  zakup  energii

elektrycznej  w  ramach  Grupy  Zakupowej

Energii Elektrycznej

Referat Organizacyjny 

i Spraw Obywatelskich

Zrealizowana  Porozumienia  o

wspólnym  przygotowaniu  i

przeprowadzeniu

postępowania  o  udzielenie

zamówienia  publicznego  na

zakup  energii  elektrycznej  w

ramach  Grupy  Zakupowej

Energii  Elektrycznej  na  2022

rok zostało podpisane w dniu 7

kwietnia  2021  r.

Porozumienie zawarło10 gmin.

8. XXI/

154/2021

25.03.2021

Nieodpłatnego  nabycia  na  rzecz  Gminy

Charsznica  nieruchomości  położonej  w

Ciszowicach

Referat  Rolnictwa,

Działalności Gospodarczej 

i Ochrony Środowiska

Zrealizowana Akt notarialny z

dnia  12.08.2021r.  Rep.  A Nr

4749/2021

9. XXI/

155/2021

25.03.2021

Zmian  w  budżecie  i  Uchwale  Budżetowej

Gminy Charsznica na 2021 rok

Referat Finansowy Zrealizowana

10. XXI/

156/2021

25.03.2021

Zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Gminy Charsznica 

Referat Finansowy Zrealizowana

11. XXI/

157/2021

25.03.2021

Zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy

Charsznica z dnia 3 grudnia 2018,w sprawie

wyboru  Przewodniczących  stałych  komisji

Rady Gminy Charsznica

Biuro Rady Gminy Zrealizowana

Zmiana  uchwały  dotyczy

wyboru  Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej

12. XXI/

158/2021

25.03.2021

Zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy

Charsznica z dnia 3 grudnia 2018 w sprawie

powołania   składu  osobowego  stałych

komisji Rady Gminy Charsznica 

Biuro Rady Gminy Zrealizowana.  Zmiana

uchwały  dotyczy  zmian  w

składzie  osobowym  Komisji

Rewizyjnej,

13. XXII/

159/2021

29.04.2021

Zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania

finansowego  za  2020  rok  Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy

Biuro Rady Gminy Zrealizowana
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14. XXII/

160/2021

29.04.2021

Zmian  w  budżecie  i  Uchwale  Budżetowej

Gminy Charsznica na 2021 rok

Referat Finansowy Zrealizowana

15. XXII/

161/2021

29.04.2021

Zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Gminy Charsznica 
Referat Finansowy Zrealizowana

16. XXIII/

162/2021

29.06.2021

Udzielenia  Wójtowi  Gminy  Charsznica

wotum zaufania 

Referat  Finansowy;  Biuro

Rady Gminy

Zrealizowana

17. XXIII/

163/2021

29.06.2021

Zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego

oraz  sprawozdania  z  wykonania  budżetu

Gminy Charsznica za 2020 rok

Referat Finansowy Zrealizowana

18. XXIII/

164/2021

29.06.2021

Absolutorium za 2020 rok dla Wójta Gminy

Charsznica 

Referat Finansowy Zrealizowana

19. XXIII/

165/2021

29.06.2021

Rozpatrzenia  wniosku  o  poprawę

bezpieczeństwa  i  warunków

komunikacyjnych  w  ciągu  ulicy  Cichej  w

Miechowie-Charsznicy 

Referat Inwestycji W  trakcie  realizacji  Wniosek

uznany przez Radę Gminy za

zasadny

20. XXIII/

166/2021

29.06.2021

Określenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie

dodatkowego  mieszkaniowego  oraz  wzoru

deklaracji  o  dochodach  gospodarstwa

domowego  za  okres  3  miesięcy

kalendarzowych,  poprzedzających  dzień

złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy 

Referat Organizacyjny 

i Spraw Obywatelskich Realizowana na bieżąco

21. XXIII/

167/2021

29.06.2021

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

w sprawie zasad wzajemnej współpracy oraz

współfinansowania  przy  opracowaniu

dokumentacji projektowej, w zakresie której

przewiduje  się  zaprojektowanie  przejścia

pod torami w st. Charsznica  

Referat Inwestycji W trakcie realizacji
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22. XXIII/

168/2021

29.06.2021

Wprowadzenia  odstępstwa  od  zakazu

spożywania  napojów  alkoholowych  w

miejscach  publicznych  na  terenie  Gminy

Charsznica 

Referat  Rolnictwa,

Działalności Gospodarczej 

i  Ochrony  Środowiska;

Gminny Ośrodek Kultury

Wprowadzone  odstępstwo  od

zakazu  spożywania  napojów

alkoholowych  w  miejscach

publicznych dotyczy działek z

obrębu  Miechów-Charsznica

nr  43/28;  43/33  w  trakcie

realizacji imprez o charakterze

kulturalno – rozrywkowym

23. XXIII/

169/2021

29.06.2021

Uchwalenia  wieloletniego  programu

gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem

Gminy Charsznica na lata 2021-2030

Referat  Rolnictwa,

Działalności Gospodarczej 

i Ochrony Środowiska

W trakcie realizacji

24. XXIII/

170/2021

29.06.2021

Zmian  w  budżecie  i  Uchwale  Budżetowej

Gminy Charsznica na 2021 rok
Referat Finansowy Zrealizowana

25. XXIII/

171/2021

29.06.2021

Zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Gminy Charsznica
Referat Finansowy

Zrealizowana

26. XXIV/

172/2021

30.08.2021

Zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy

Charsznica  z  dnia  3  grudnia  2018 roku  w

sprawie  powołania  składu  osobowego

stałych komisji Rady Gminy Charsznica 

Biuro Rady Gminy

Zrealizowana

Zmiana  uchwały  dotyczy

zmiany  składu  osobowego

Komisji  Oświaty,  Kultury  i

Sportu

27. XXIV/

173/2021

30.08.2021

Wystąpienia  do  Ministra  Spraw

Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem

o zniesienie urzędowych nazw miejscowości

w Gminie Charsznica 

Referat  Rolnictwa,

Działalności Gospodarczej 

i Ochrony Środowiska

Zrealizowana

Wniosek  do  MSWiA  został

złożony  dnia

16  grudnia  2021  roku  za

pośrednictwem  Wojewody

Małopolskiego
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28. XXIV/

174/2021

30.08.2021

Przyjęcia  Gminnego  Programu  Opieki  nad

Zabytkami Gminy Charsznica na lata 2021-

2024

Referat  Rolnictwa,

Działalności Gospodarczej 

i Ochrony Środowiska

Realizowana na bieżąco

29. XXIV/

175/2021

30.08.2021

Przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  w

Miejscowym  Planie  Zagospodarowania

Przestrzennego  Gminy  Charsznica  dla

nieruchomości  położonych  w  Charsznicy,

Tczycy, Chodowie, Ciszowicach, Dąbrowcu,

Jelczy, Miechowie-Charsznicy, Podlesicach,

U.Kolonii, U.Parceli, U.Rędziny

Referat  Rolnictwa,

Działalności Gospodarczej 

i Ochrony Środowiska

W trakcie realizacji

30. XXIV/

176/2021

30.08.2021

Określenia średniej ceny jednostki paliwa w

Gminie  Charsznica  na  rok  szkolny

2021/2022
Referat Finansowy

W trakcie realizacji

Rada  Gminy  ustaliła  średnią

cenę  jednostki  paliwa  w

Gminie  Charsznica  z

podziałem  na  jego  rodzaje,

celem  wyliczenia  zwrotu

rodzicom  uczniów

samodzielnie  realizującym

dowożenie  dzieci,  kosztów

przewozu  dzieci

niepełnosprawnych do szkół  i

przedszkoli  w  roku  szkolnym

2021/2022.

-  benzyna  bezołowiowa  95  –

5,78 zł za litr

-  benzyna  bezołowiowa  98  –

6,00 zł za litr

-  olej  napędowy – 5,58 zł  za

litr

- gaz LPG – 2,86 zł za dm3
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31. XXIV/

177/2021

30.08.2021

Zmian  w  budżecie  i  Uchwale  Budżetowej

Gminy Charsznica na 2021 rok

Referat Finansowy Zrealizowana

32. XXIV/

178/2021

30.08.2021

Zmiany  Wieloletniej   Prognozy  Prognozy

Finansowej Gminy Charsznica

Referat Finansowy Zrealizowana

33. XXV/

179/2021

26.10.2021

Uchwalenia  Programu  współpracy  z

organizacjami  pozarządowymi  oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o

działalności  pożytku  publicznego  i  o

wolontariacie na terenie Gminy Charsznica

na 2022 rok

Referat Organizacyjny 

i Spraw Obywatelskich

W trakcie realizacji

Na  podstawie  zapisów

uchwały  przeprowadzono

otwarty  konkurs  ofert  w

oparciu  o  ustawę  o

działalności  pożytku

publicznego i wolontariacie. 

W budżecie gminy na zadanie

publiczne  zostały

zabezpieczone  środki  w

kwocie 40 000,00 zł.

Projekty zlecone do realizacji:

-  Upowszechnianie  Kultury

Fizycznej  i  Sportu  na  terenie

gminy  –  Ludowy  Klub

Sportowy  „Spartak”  –

40 000,00 zł.

34. XXV/

180/2021

26.10.2021

Uchwalenia  Gminnego  Programu

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  w  Gminie  Charsznica  na

2022 rok

Gminna Komisja Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

Uchwała  realizowana  od  1

stycznia  2022  roku  do  31

marca 2022 r.

Z dniem 31 marca 2022 roku

straciła moc.

Zmiana ustawy o wychowaniu

w  trzeźwości  i

przeciwdziałaniu
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alkoholizmowi  nałożyła  na

gminy  obowiązek  uchwalenia

Gminnego  Programu

Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów  Alkoholowych

oraz  Przeciwdziałania

Narkomanii.  Rada  Gminy

Charsznica  przyjęła  w/w

Program  Uchwałą  Nr

XXX/212/2022  z  dnia  31

marca 2022 roku na lata 2022

– 2025

35. XXV/

181/2021

26.10.2021

Przyjęcia  planu  finansowego  wydatków  w

2022 roku na realizację Gminnego Programu

Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie

Charsznica na lata 2021-2026

 

Referat Finansowy

Uchwała  realizowana  od  1

stycznia  2022  roku  do  31

marca 2022 r.

Z dniem 31 marca 2022 roku

straciła moc.

36. XXV/

182/2021

26.10.2021

Uchwalenia planu finansowego wydatków w

2022 roku na realizację Gminnego Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  w  Gminie

Charsznica na lata 2021-2025

Referat Finansowy W trakcie realizacji

37. XXV/

183/2021

26.10.2021

Rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Wójta

Gminy Charsznica 

Biuro Rady Gminy Zrealizowana . 

Po  rozpatrzeniu  skargi  i  po

zapoznaniu  się  ze

stanowiskiem  Komisji  Skarg,

Wniosków  i  Petycji  Rada

Gminy  Charsznica  uznała

skargę za bezzasadną

38. XXV/

184/2021

26.10.2021

Zmian  w  budżecie  i  Uchwale  Budżetowej

Gminy Charsznica na 2021 rok

Referat Finansowy Zrealizowana
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39. XXV/

185/2021

26.10.2021

Zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Gminy Charsznica

Referat Finansowy Zrealizowana

40. XXVI/

186/2021

30.11.2021

Określenia  stawek  podatku  od

nieruchomości na terenie Gminy Charsznica

na 2022 rok

Referat Finansowy W trakcie realizacji

41. XXVI/

187/2021

30.11.2021

Określenia  wysokości  stawek  podatku  od

środków  transportowych  na  terenie  Gminy

Charsznica na 2022 rok

Referat Finansowy W trakcie realizacji

42. XXVI/

188/2021

30.11.2021

Wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za

gospodarowanie  odpadami  oraz  ustalenia

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi na terenie Gminy Charsznica 

Referat Finansowy W trakcie realizacji

43. XXVI/

189/2021

30.11.2021

Pokrycia  części  kosztów  gospodarowania

odpadami  komunalnymi  z  dochodów

własnych  niepochodzących  z  pobranej

opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi 

Referat Finansowy W trakcie realizacji

44. XXVI/

190/2021

30.11.2021

Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Charsznica 

Referat Finansowy W trakcie realizacji 

45. XXVI/

191/2021

30.11.2021

Przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  w

Miejscowym  Planie  Zagospodarowania

Przestrzennego  Gminy  Charsznica  dla

nieruchomości  położnych  w  Chodowie,

Jelczy, Swojczanach, Uniejowie-Rędziny

Referat  Rolnictwa,

Działalności Gospodarczej

 i Ochrony Środowiska

W trakcie realizacji

46. XXVI/

192/2021

30.11.2021

Zmian  w  budżecie  i  Uchwale  Budżetowej

Gminy Charsznica na 2021 rok

Referat Finansowy Zrealizowana
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47. XXVI/

193/2021

30.11.2021

Zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Gminy Charsznica

Referat Finansowy Zrealizowana

48.

XXVII/

194/2021

29.12.2021

Zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w

Charsznicy  z  wpłat  nadwyżki  środków

obrotowych ustalonych na koniec 2021 roku

Referat Finansowy Zrealizowana

49.

XXVII/

195/2021

29.12.2021

Zmiany uchwały  Nr  XXVI/186/2021 Rady

Gminy Charsznica z dnia 30 listopada 2021

roku w sprawie  określenia  stawek podatku

od  nieruchomości  na  terenie  Gminy

Charsznica na 2022 rok

Referat Finansowy W trakcie realizacji

50. XXVII/

196/2021

29.12.2021

Określenia  wzoru  wniosku  o  wypłatę

dodatku energetycznego 

Referat Organizacyjny 

i Spraw Obywatelskich

Realizowana na bieżąco

51. XXVII/

197/2021

29.12.2021

Ustalenia wysokości diet dla radnych Rady

Gminy Charsznica 

Referat Finansowy Realizowana na bieżąco

52. XXVII/

198/2021

29.12.2021

Ustalenia  miesięcznych  diet  dla  sołtysów

oraz zasad ich wypłaty
Referat Finansowy

Realizowana na bieżąco

53. XXVII/

199/2021

29.12.2021

Przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  w

Miejscowym  Planie  Zagospodarowania

Przestrzennego  Gminy  Charsznica  dla

nieruchomości  położnych  w  Miechowie-

Charsznicy

Referat  Rolnictwa,

Działalności Gospodarczej 

i Ochrony Środowiska

W trakcie realizacji
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54. XXVII/

200/2021

29.12.2021

Zmian  w  budżecie  i  Uchwale  Budżetowej

Gminy Charsznica na 2021 rok

Referat Finansowy

Zrealizowana

55. XXVII/

201/2021

29.12.2021

Zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Gminy Charsznica

Referat Finansowy Zrealizowana

56. XXVII/

202/2021

29.12.2021

Uchwała Budżetowa na 2022 rok Nr XXVII/

202/2021
Referat Finansowy W trakcie realizacji

57. XXVII/

203/2021

29.12.2021

Zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Gminy Charsznica
Referat Finansowy W trakcie realizacji

Tab.18
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15 Powiązania raportu  z dokumentami strategicznymi Gminy Charsznica
  

Niniejszy  raport   ma  bezpośrednie  powiązania  wdrożeniowe  z  następującymi,  aktualnymi

dokumentami systemu planowania strategicznego Gminy Charsznica .

Tabela 19 . Dokumenty systemu planowania strategicznego

Dokument Numer i data uchwały

Strategia Rozwoju Gminy Charsznica na lata 2016-

2025

Uchwała  Nr  XVIII/110/2016  Rady  Gminy  Charsznica  z

dnia 4 maja 2016 roku w sprawie:   uchwalenia Strategii

Rozwoju Gminy Charsznica na lata 2016 – 2025

Gminna  Strategii  Integracji  i  Rozwiązywania

Problemów Społecznych Gminy Charsznica na lata

2011-2020

Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 3

lutego 2011 roku w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii

Integracji  i  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych

Gminy Charsznica na lata 2011 – 2020

Wieloletni  program  gospodarowania

mieszkaniowym zasobem Gminy Charsznica na lata

2021 – 2030

Uchwała  Nr  XXIII/169/2021  Rady  Gminy  Charsznica  z

dnia  29  czerwca  2021  roku  w  sprawie:  uchwalenia

wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym

zasobem Gminy Charsznica na lata 2021 – 2030

Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy

Charsznica

Uchwała Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 4

grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Planu

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica.

Gminny  Program  Wspierania  Rodziny  Gminy

Charsznica na lata 2019 – 2021

Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 25

kwietnia  2019  roku  w  sprawie:  przyjęcia  Gminnego

Programu Wspierania Rodziny Gminy Charsznica na lata

2019-2021

Gminny  Program  Opieki  nad  Zabytkami  Gminy

Charsznica na Lata  2021-2024
Uchwała  Nr  XXIV/174/2021  Rady  Gminy  Charsznica  z

dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego

Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Charsznica na lata

2021 – 2024
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Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków

Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy

Charsznica

Uchwała  Nr  XXII/130/2000  Rady  Gminy  Charsznica  z

dnia 27 sierpnia 2000 roku w sprawie: uchwalenia Studium

uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

przestrzennego Gminy Charsznica. Uchwała o aktualności

Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Charsznica oraz Miejscowego Planu

Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Charsznica  -

XIX/117/2016 z  29.06.2016 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

dla obszaru Gminy Charsznica

Uchwała Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy Charsznica  z

dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie: miejscowego planu

zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  Gminy

Charsznica.

Plan Mobilności dla Gminy Charsznicy

Uchwała  Nr  XXVI/170/2017  Rady  Gminy  Charsznica  z

dnia  1  lutego   2017  roku  w  sprawie:  przyjęcia  Planu

Mobilności dla Gminy Charsznica

Program  współpracy  z  organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami ,o których mowa

w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o

działalności pożytku publicznego i wolontariacie na

terenie Gminy Charsznica na 2021 rok.

Uchwała  Nr  XVII/124/2020  Rady  Gminy  Charsznica  z

dnia 27 października  2020  roku w sprawie: uchwalenia

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami ,o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie na terenie Gminy Charsznica na 2021 rok.

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych  w Gminie Charsznica na

2021 rok.

Uchwała  Nr  XVII/125/2020  Rady  Gminy  Charsznica  z

dnia 27.10.  2020  roku w sprawie: uchwalenia Gminnego

Programu   Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych w Gminie Charsznica na 2021 rok.

Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie

Charsznica  na lata 2021-2026

Uchwała  Nr  XVII/126/2020  Rady  Gminy  Charsznica  z

dnia 27 października   2020  roku w sprawie: uchwalenia

Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie

Charsznica  na lata 2021-2026
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie

Gminy Charsznica w 2021 roku.

Uchwała Nr XXI/152/2021 Rady Gminy Charsznica z dnia

25  marca  2021   roku  w  sprawie:  uchwalenia  Programu

opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania

bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Charsznica  w

2021 roku.

Program  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy

Charsznica   na  lata  2018-2021  z  perspektywą  do

roku 2025.

Uchwała Nr XXXIX/270/2018 Rady Gminy Charsznica z

dnia  27  czerwca    2018   roku  w  sprawie:  uchwalenia

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica  na

lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”

Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na

terenie Gminy Charsznica

Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 28

grudnia   2019  roku w  sprawie: Regulamin utrzymania

czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica

Regulamin  dostarczenia  wody  i  odprowadzenia

ścieków na terenie Gminy Charsznica 

Uchwała Nr XIV/106/2020 Rady Gminy Charsznica z dnia

30  czerwca  2020r  w  sprawie   uchwalenia  Regulaminu

dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  na  terenie

Gminy Charsznica.

Źródło: Opracowanie własne. Tab 19
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16 Podsumowanie 

Raport  przedstawia stan podstawowych obszarów działalności gminy. Nie są to oczywiście

wszystkie działania podejmowane przez nasz samorząd.

2021  był  bardzo trudnym rokiem . Trwająca pandemia zdeterminowała nasze życie zawodowe,

prywatne  i  mocno  zachwiała  gospodarką.  Zarządzone  obostrzenia  sprawiły,  że  jej  skutki  odczuli

wszyscy mieszkańcy Gminy .  Skutki pandemii odczuli rolnicy z powodu niskich cen płodów rolnych.

W zupełnie nowej rzeczywistości znaleźli się pedagodzy, którzy z dnia na dzień musieli przystosować

się  do  nauczania  zdalnego.  Wreszcie,  dotkliwe  konsekwencje  ponieśli  przedsiębiorcy,  których

działalność wiąże się z gastronomią i hotelarstwem. Podmioty gospodarcze niemal całkowicie utraciły

źródło dochodów. 

Powodów do obaw na zakończenie roku mieliśmy  więc nie mało, ale cieszy nas fakt , że mimo

wielu trudności udało się zrealizować zaplanowane inwestycje: gospodarcze, społeczne, oświatowe. 

We wszystkich zrealizowanych zadaniach staraliśmy się w miarę możliwości odwoływać się do

zewnętrznych źródeł finansowania. 
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