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Wstęp 

 

Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych wprowadzona ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 z późn.zm.) 
wprowadziła w 2019 roku do obowiązującego porządku prawnego nową instytucję raportu o stanie 
jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

Raport o stanie gminy Polanka Wielka za 2021 rok obejmuje podsumowanie działalności organu 
wykonawczego, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał organu 
stanowiącego. W celu zobrazowania zmian niektóre dane zawierają odniesienia do roku poprzedniego. 

Raport rozpatrywany jest przez organ stanowiący podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała 
rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany 
w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. 

Po zakończeniu debaty organ stanowiący przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum 
zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania rada podejmuje bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest 
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 
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Informacje ogólne 

Powierzchnia gminy i liczba ludności 
Gmina Polanka Wielka od 1 stycznia 1992 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów została 
wydzielona z gminy Osiek. Jako suwerenna jednostka administracyjna – po wyborach swoich organów 
w lutym 1992 roku – funkcjonuje od 1 kwietnia 1992 roku. 

Granice administracyjne gminy na przestrzeni lat nie zmieniły się. Obszar Polanki Wielkiej wynosi 
24 km2. 

Dane dotyczące populacji mieszkańców przestawiają się następująco: 

 Dane na dzień 
31.12.2019 r. 

Dane na dzień 
31.12.2020 r. 

Dane na dzień 
31.12.2021 r. 

Liczba ludności w gminie Polanka Wielka,  
w tym: 
       liczba kobiet 
       liczba mężczyzn 

             4321 
 
             2189 
             2132 

             4312 
 
             2185 
             2127 

             4302 
 
             2166 
             2136 

Liczba urodzeń                  56                   40                   43 

Liczba zgonów                  42                   50                   53 

Liczba osób w wieku do 18 roku życia                867                 860                 870 

Liczba osób w wieku 18-64 lat              2841               2839               2814 

Liczba osób powyżej 64 roku życia                613                 613                 618 

Liczba zawartych związków małżeńskich                  23                   20                   24 

Liczba złożonych wniosków na dowód osobisty                307                156                258 

 

W Gminie Polanka Wielka sieć dróg stanowi 38 określonych nazwami ulic, przy których znajduje się 
ogółem 1168 budynków oznaczonych numeracją porządkową nieruchomości, w tym 1132 budynków 
mieszkalnych [wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 31 budynków mieszkalnych]. 

 

W roku 2021 nadano numery porządkowe dla 31 nowych nieruchomości. 

Wzrost liczby budynków mieszkalnych w gminie przedstawia się następująco:  

liczba budynków mieszkalnych na koniec 2019 roku – 1073, 

liczba budynków mieszkalnych na koniec 2020 roku – 1101, 

liczba budynków mieszkalnych na koniec 2021 roku – 1132. 
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Urząd Gminy 
Obsługę administracyjną gminy zapewnia Urząd Gminy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Urzędzie 
Gminy Polanka Wielka na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych było 15 osób  oraz Wójt Gminy – 
jako kierownik Urzędu. 

W maju 2021 roku został wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów obsługiwany przez system 
e-Dokument.  

W związku z wprowadzeniem w ciągu roku zmiany zarządzania dokumentacją wpływającą 
i wychodzącą z urzędu dane przedstawione są w inny sposób niż w latach poprzednich. 

Do Urzędu Gminy Polanka Wielka wpłynęło: 

 2019 rok 2020 rok 2021 rok 

pism dostarczonych listem zwykłym  
i poleconym, osobiście, e-mailem  
i przez ePUAP 

4085 4607 4966 

Faktur 1176 1121 1065 

 

Wysłano: 
 2019 rok 2020 rok 2021 rok 

przesyłek poleconych  2133 1888 1519 

przesyłek zwykłych 442 480 216 

przesyłek elektronicznych (e-Puap) 268 396 ok. 200 

 

Urząd Gminy Polanka Wielka złożył 128 zamówień na usługi i zaopatrzenie materiałowe. 

Ze względu na stan pandemii w 2021 roku nie odbyło się żadne Zebranie Wiejskie z Mieszkańcami 
Gminy Polanka Wielka. 
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Zamówienia publiczne 
Liczba postępowań na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych (powyżej 130 tys. zł netto): 
8 postępowań [2020 r. – 5], co do których zamieszczono łącznie 16 ogłoszeń w Biuletynie Zamówień 
Publicznych prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych. 

Łącznie w ww. postępowaniach wpłynęło 21 ofert, wymagających weryfikacji formalnej i oceny 
merytorycznej zgodnie z ustawą Pzp. 

W wyniku przeprowadzonych ww. postępowań zawarto 5 umów [2020 r. – 5] o łącznej wartości: 
4 299 371,35 zł brutto [2020 r. – 3 947 206,34 zł brutto], w tym: 

• w zakresie robót budowlanych: 2 647 393,73 zł brutto [2020 r. – 1 466 065,00 zł brutto], 
• w zakresie usług: 1 651 977,62 zł brutto [2020 r. – 1 781 270,90 zł brutto]; 
• w zakresie dostaw: nie zawarto umów [2020 r. – 699 870,00 zł brutto]. 

Uczestniczono w ok. 32 posiedzeniach powołanych Zarządzeniami Wójta 8 Komisji Przetargowych, 
mających na celu przygotowanie oraz przeprowadzenie ww. postępowań. 

Przygotowano 1 sprawozdanie roczne z zakresu funkcjonowania zamówień publicznych, 1 plan 
zamówień publicznych . 

Gmina w ww. postępowaniach wykorzystuje aspekty środowiskowe zarówno w opisach przedmiotu 
zamówienia, jak w i kryteriach oceny ofert, zgodnie z zaleceniami nowelizacji ustawy Pzp z 2019 r. 

 

Działalność gospodarcza 
W 2021 r. przedsiębiorcy złożyli w Urzędzie Gminy Polanka Wielka łącznie 94 wnioski  
[2020 r. – 97] wprowadzenia swoich danych do CEiDG, w tym w zakresie: 

• rozpoczęcia działalności gospodarczej – 12 wniosków [2020 r. – 12], 

• zmiany danych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – 51 wniosków [2020 r. – 58], 

• zakończenia działalności gospodarczej – 7 wniosków [2020 r. – 8], 

• zmiany ze wznowieniem działalności gospodarczej – 7 wniosków[2020 r. – 8], 

• zmiany z zawieszeniem działalności gospodarczej – 17 wniosków[2020 r. – 11], 

• zmiana z zakończeniem działalności gospodarczej – 0 wniosków [2020 r. – 0]. 

Na terenie gminy aktywną działalność gospodarczą prowadzi łącznie 190 podmiotów gospodarczych  
[2020 r. – 157]. 

Gospodarka komunalna 
W zakresie zadań związanych z zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym w Polance Wielkiej dokonano 
58 wpisów w ewidencję osób nowo pochowanych na Cmentarzu; ponadto dokonano weryfikacji 
i przedłużenia opłaty dzierżawy dla 30 grobów. W zakresie wszystkich ww. danych dokonano 
aktualizacji GROBONETu (łącznie 88 aktualizacji). 
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Na podstawie uchwały Rady Gminy maksymalna liczba zezwoleń wydawanych na terenie Gminy na 
sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 57 zezwoleń, w tym: 

• o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – max. 19 zezwoleń; 

• o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – max. 19 zezwoleń; 

• o zawartości powyżej 18% alkoholu – max. 19 zezwoleń 

możliwych do wykorzystania w max. 8 punktach do spożycia alkoholu w miejscu sprzedaży (np. puby, 
restauracje itp.) oraz w max. 11 punktach do spożycia alkoholu poza miejscem sprzedaży (np. sklepy). 

Przedsiębiorcy wykorzystali z ww. limitu łącznie 24 zezwolenia [2020 r. – 21].  

Na terenie Gminy funkcjonuje 1 punkt (na 8 możliwych) umożliwiający spożycie alkoholu w miejscu 
sprzedaży (restauracja), wykorzystująca 3 z ww. zezwoleń oraz 7 punktów [2020 r. – 6] 
(na 11 możliwych) uprawnionych do sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży, czyli 
sklepy, wykorzystujące łącznie 18 zezwoleń z określonego limitu. 

Każdy z przedsiębiorców prowadzących punkt sprzedaży alkoholu jest zobowiązany do uiszczenia 
stosownej opłaty rocznej – łącznie w 2021 r. do budżetu gminy Polanka Wielka z tytułu opłat za 
korzystanie z ww. zezwoleń na stałą sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło: 78 344,35 zł [2020 r. – 
75 311,48 zł], które Gmina zobligowana jest wykorzystać na finansowanie zadań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu jako zadania własnego gminy.  

Na terenie Gminy w 2021 r. obrót w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych zamknął się kwotą: 
3 896 063,06 zł brutto [2020 r. – 3 730 386,38 zł]. 

Oprócz zezwoleń stałych wydawane są zezwolenia jednorazowe (na sprzedaż alkoholu do 2 dni) – 
w 2021 r. – ze względu na panujący stan epidemii wydano 1 takie zezwolenie [2020 r. –  0 zezwoleń]. 

 

Pozyskiwanie i rozliczanie zewnętrznego dofinansowania 
W 2021 w imieniu Gminy Polanka Wielka złożono 6 wniosków o pozyskanie wsparcia zewnętrznego 
(zarówno ze środków UE jak i dotacji z budżetu państwa i innych podmiotów), do realizacji w kolejnych 
latach kalendarzowych, na łączną kwotę wsparcia: 33 739 325,57 zł (łączna wartość projektów:  
35 627 939,42 zł brutto).  

Ww. wnioski o dofinansowanie dotyczą następujących przedsięwzięć: 

1) „Rozwój infrastruktury wodno–kanalizacyjnej w Gminie Polanka Wielka” (Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ), 

2) „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Polanka Wielka” (Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych), 

3) „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Polanka Wielka poprzez jej rozbudowę 
i modernizację” (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), 
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4) „Otwarta strefa aktywności w centrum Polanki Wielkiej sprzyjająca aktywności fizycznej, 
rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości" (program Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS 2021”), 

5) „Modernizacja placu sportowo – rekreacyjnego w Polance Wielkiej: założenie terenów 
zielonych na obszarze rewitalizacji wokół otwartej strefy aktywności w centrum Polanki 
Wielkiej.” (program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS 2021”), 

6) „Strefa aktywności sportowo - rekreacyjnej w Polance Wielkiej jako element rewitalizacji 
Centrum Gminy” (Program Grantowy LOTTO). 

Do wniosków złożonych przez Gminę w 2021 roku zawarto poniżej wymienione umowy 
o dofinansowanie: 

1) „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Polanka Wielka” (Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych), 

2) „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Polanka Wielka poprzez jej rozbudowę 
i modernizację” (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), 

3) „Otwarta strefa aktywności w centrum Polanki Wielkiej sprzyjająca aktywności fizycznej, 
rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości" (program Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS 2021”), 

4) „Modernizacja placu sportowo – rekreacyjnego w Polance Wielkiej: założenie terenów 
zielonych na obszarze rewitalizacji wokół otwartej strefy aktywności w centrum Polanki 
Wielkiej” (program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS 2021”). 

W wyniku realizacji wszystkich umów o dofinansowanie w 2021 r. złożono 2 wnioski o płatność. 
Ponadto w 2021 roku w wyniku realizacji umów o dofinansowanie z lat 2018 – 2019 złożono 
11 wniosków o płatność. Dotyczyły one między innymi budowanej kanalizacji sanitarnej 
oraz wdrażania usług w zakresie cyfryzacji Urzędu Gminy. 

W 2021 roku we współpracy z innymi podmiotami z terenu Gminy (GCK Polanka Wielka, OSP Polanka 
Wielka) przygotowano łącznie 4 wnioski o pozyskanie wsparcia zewnętrznego (zarówno ze środków UE 
jak i dotacji z budżetu państwa i innych podmiotów), na realizacje na kolejne lata kalendarzowe, na 
łączną kwotę wsparcia: 125 650,00 zł (łączna wartość projektów: 147 180,10 zł brutto). Finalnie 
podpisano 3 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia: 33 000,00 zł. 

  



11 

                                     Raport o stanie Gminy Polanka Wielka za 2021 rok 

Informacje finansowe i inwestycyjne 

 

Wykonanie budżetu gminy Polanka Wielka 

Budżet na 2021 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXXV/191/2020 Rady Gminy Polanka Wielka  
w dniu 30 grudnia 2020 roku.  

Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzane zostały uchwałami Rady Gminy 
oraz zarządzeniami Wójta Gminy. 

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 
A DOCHODY OGÓŁEM 24 581 085,92 27 815 141,77 113,16 
A.1 Dochody bieżące 22 701 205,98 23 277 236,71 102,54 

A.2 Dochody majątkowe, w tym: 1 879 879,94 4 537 905,06 241,39 
A.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku 809,56 809,56 100,00 
B WYDATKI OGÓŁEM 30 023 898,65 28 758 925,79 95,79 
B.1 Wydatki bieżące 22 410 095,86 21 402 384,05 95,50 
B.2 Wydatki majątkowe 7 613 802,79 7 356 541,74 96,62 
C Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-) -5 442 812,73 -943 784,02  
C.1 Różnica między dochodami bieżącymi 

a wydatkami bieżącymi 
291 110,12 1 874 852,66 644,04 

D Przychody ogółem 6 291 383,73 6 180 777,73 98,24 
D.1 Kredyty, pożyczki 3 303 923,92 3 193 317,92 96,65 
D.2 Wolne środki 1 746 716,70 1 746 716,70 100,00 
D.3 Niewykorzystane środki pieniężne, o 

których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 
ustawy o finansach publicznych 

1 240 743,11 1 240 743,11 100,00 

E. Rozchody ogółem 848 571,00 848 571,00 100,00 
E.1 Spłaty kredytów i pożyczek 848 571,00 848 571,00 100,00 

 

 

Budżet 2021 roku pozwolił na realizację wszystkich zaplanowanych zadań. Wykonane dochody 
wyniosły 113,16% planu przy realizacji wydatków na poziomie 95,79% planu, w związku z tym udało 
się zmniejszyć planowany deficyt o kwotę 4 499 028,71 złotych. 
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Struktura dochodów budżetu Gminy w 2020 roku 

 

Największą pozycję w dochodach budżetu Gminy zajmują: 

 dotacje na zadania bieżące (30%), w tym m.in.: UE – 240 000,00 zł, rodzina – 6 540 319,68 zł, 
 subwencje ogólne (24%) – 6 622 524,00 zł, w tym subwencja oświatowa 4.099.266,00 zł, 

subwencja ogólna 1 595 349,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów 927 909,00 zł, 
 udziały Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (18%) – 4 890 306,00 zł, 
 dotacje na inwestycje (7%), w tym: UE – 1 602 490,50 zł, 
 podatki (podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych) stanowią 5% 

wykonanych dochodów – 1 329 417,60 zł. 

Pozostałe dochody (16%) to m.in. wpłaty za wodę, ścieki, odpady komunalne mieszkańców Gminy. 

Dochody z podatków, za wodę, ścieki, odpady komunalne wpływają terminowo. Zdarzają się przypadki 
zaległości na koniec roku, ale w I kwartale następnego roku budżetowego zostają przez mieszkańców 
gminy uregulowane. 

Zaległości ogółem w należnościach podatkowych na koniec roku budżetowego wynoszą 72 327,95 zł, 
zaległości w opłatach za wodę i ścieki 24 039,52 zł, a zaległości w odpadach komunalnych mieszkańców 
Gminy 20 190,05 zł. 

Zaległości ogółem wyniosły 1,51% wykonanych dochodów ogółem. 

Dotacje bieżące 
30%

Subwencje 24%

Udziały w PIT  18%

Dotacje na 
inwestycje 7%

Podatki 5%

Pozostałe 16%

ŹRÓDŁA DOCHODÓW
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Struktura wydatków budżetu Gminy Polanka Wielka w 2021 roku z podziałem na wydatki bieżące 
i majątkowe 

 

Wydatki majątkowe wyniosły 26% wszystkich wydatków ogółem.  

Inwestycje wykonano za łączną kwotę 7 356 541,74 zł, w tym m.in.: 

• rozbudowa sieci wodociągowych (Miodowa, Północna, Południowa, Graniczna) – 57 090,05 zł 
(projekty), 

• modernizacja drogi rolniczej – 123 774,34 zł przy 50% udziale w kosztach Urzędu 
Marszałkowskiego, 

• przebudowa ulicy Zatorskiej wraz z chodnikiem – 8 169,72 zł przy dofinansowaniu Województwa 
Małopolskiego, 

• wykonanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 949 – 45 510,00 zł, 
• przekazanie dotacji na remont ulicy Stawowej – 72 421,81 zł, 
• przebudowanie ulicy Południowej – 923 058,72 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, 
• wykonanie projektów dróg gminnych (Jodłowa, Południowa) – 58 425,00 zł, 
• wykonanie remontu budynku przy ul. Kasztanowej – 294 966,73 zł, 
• wykonanie remontu pomieszczeń Urzędu Gminy – 29 998,53 zł, 
• zrealizowanie projektu „E-administracja, E-Usługi” – 725 454,00 zł przy dofinansowaniu  

środków UE, 
• wykonanie remontu przedszkola i szkół – 133 451,61 zł, 
• wykonanie kanalizacji sanitarnej – 3 878 824,15 zł (przy dofinansowaniu UE), 
• przekazanie dotacji mieszkańcom Gminy na wymianę pieców – 156 000,00 zł, 
• przekazanie dotacji dla GCK na zadania majątkowe – 14 500,00 zł, 
• wykonanie odwodnienia boiska sportowego – 24 231,23 zł, 
• wykonanie inwestycji „otwarta strefa aktywności w Centrum Polanki Wielkiej wraz z założeniem 

terenów zielonych” – 520 303,71 zł przy dofinansowaniu środków zewnętrznych, 
• przekazanie dotacji dla Gminy Oświęcim na doposażenie placu zabaw przy ulicy Bukowej we 

Włosienicy – 10 000,00 zł, 
• przekazanie dotacji na remont zabytkowego kościoła – 100 000,00 zł. 

WYDATKI OGÓŁEM

bieżące 74% majątkowe 26%
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Struktura wydatków bieżących budżetu Gminy Polanka Wielka w 2021 roku z podziałem  
na wydatki według działów klasyfikacji budżetowej 

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 317 654,87 zł, 

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 740 383,57 zł, 

600 – Transport i łączność (drogi) – 2 198 631,89 zł, 

630 – Turystyka – 49 394,00 zł, 

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 316 977,43 zł, 

710 – Działalność usługowa – 140 928,65 zł, 

750 – Administracja publiczna – 2 654 750,66 zł, (w tym: E-Urząd – 725 454,00 zł) 

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 3 926,22 zł, 

752 – Obrona Narodowa – 600,00 zł, 

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 126 438,89 zł, 

757 – Obsługa długu publicznego – 189 593,56 zł, 

801 – Oświata i wychowanie – 7 054 721,88 zł, 

851 – Ochrona zdrowia – 69 778,41 zł, 

852 – Pomoc społeczna – 803 176,32 zł, 

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 319 971,44 zł, 

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14 976,00 zł, 

855 – Rodzina – 6 541 725,97 zł, 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 890 800,34 zł, 

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 600 000,00 zł, 

926 – Kultura fizyczna – 714 495,69 zł. 

 

Gmina Polanka Wielka najwięcej wydaje na oświatę, dalej rodzinę, gospodarkę komunalną (budowa 
kanalizacji sanitarnej) oraz drogi (remonty, modernizacje, przebudowy). 
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Wieloletnia Prognoza Finansowa i zadłużenie Gminy Polanka Wielka 

Sytuacja finansowa Gminy nie budzi zastrzeżeń. Zadłużenie utrzymuje się na poziomie około 30% 
dochodów ogółem. 

Zadłużenie Gminy w latach 2010-2021 obrazuje poniższa tabela: 

Lp. Lata Dochody wykonane ogółem 
 

Zadłużenie w % 

1. 2010 10 716 290,72 34,60 

2. 2011 10 067 337,68 40,12 

3. 2012 11 213 895,85 34,44 

4. 2013 11 705 555,72 30,60 

5. 2014 11 814 722,18 31,05 

6. 2015 12 223 463,62 30,72 

7. 2016 13 856 818,00 26,28 

8. 2017 16 395 893,88 27,27 

9. 2018 19 615 224,41 26,51 

10. 2019 22 485 595,74 26,56 

11. 2020 26 632 972,70 27,25 

12. 2021 27 815 141,77 34,52 

 

W latach 2022-2033 Wieloletniej Prognozy Finansowej: 

• wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych, do dochodów kształtują się na poziomie 3,25% – 8,72%, 

• dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy (FP) kształtują się na 
poziomie 9,78% – 15,48%. 
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Inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej 
 
W ramach infrastruktury drogowej w 2021 roku zrealizowane zostały następujące inwestycje: 
1) modernizacja drogi gminnej ul. Południowa w Polance Wielkiej wartość zadania – 915 058,72 zł, 

w tym: środki własne – 93 669,26 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 – 821 389,46 zł 

 fot. archiwum Urzędu Gminy – ul. Południowa 
 
 

  fot. archiwum Urzędu Gminy – ul. Południowa 
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2) remont drogi gminnej nr K510296 ul. Północna w km 1+240,10 do km 1+839,10 – wartość zadania: 
751 940,23 zł, w tym: środki własne – 399 790,23 zł, dofinansowanie z państwowego funduszu 
celowego Fundusz Dróg Samorządowych – 352 150,00 zł, 

 

fot. archiwum Urzędu Gminy – ul. Północna 
 

 fot. archiwum Urzędu Gminy – ul. Północna 
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3) modernizacja drogi rolniczej dojazdowej do pól od ul. Pasternik o długości 660m – wartość 
zadania: 123 717,14 zł, środki własne – 62 241,14 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego – 61 476,00 zł, 

4) przebudowa drogi wojewódzkiej 949 na odcinku ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej od cmentarza 
w Polance Wielkiej do granicy Przeciszowa wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową chodnika 
na odc. 100 km 0+810,25 – 1+446,00 – wartość zadania: 1 592 736,94 zł, w tym: środki własne – 
8 169,72 zł, dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego 150 000,00 zł, dofinansowanie z Województwa 
Małopolskiego – 1 434 567,22 zł, 

 fot. archiwum Urzędu Gminy – ul. Zatorska 
 

 fot. archiwum Urzędu Gminy – ul. Zatorska 
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5) przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa – wartość zadania: 144 843,63 zł,  
w tym: środki własne 72 421,81 zł , środki z Powiatu Oświęcimskiego – 72 421,82 zł, 

6) modernizacja drogi dojazdowej od strony wschodniej Urzędu Gminy Polanka Wielka – wartość 
zadania 60 498,30 zł (środki własne). 

 
W 2021 roku w ramach inwestycji zrealizowano również: 
1) remont budynku przy ul. Kasztanowej (GOPS) – wartość zadania 173 182,89 zł (środki własne), 
2) montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy – wartość zadania 70 639,84 zł 

(środki własne), 
3) odwodnienie boiska sportowego przy ul. Sportowej – wartość zadania 24 231,23 zł (środki 

własne), 
4) otwarta strefa aktywności w centrum Polanki Wielkiej (wykonanie placu zabaw, nawierzchni 

bezpiecznej oraz opaski asfaltowej na rolki) – wartość zadania 420 487,36 zł, w tym:  środki własne 
– 295 827,36 zł, dofinansowanie z Małopolskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej MIRS  
– 124 660,00 zł, 

5) modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w Polance Wielkiej: założenie terenów zielonych na 
obszarze rewitalizacji wokół otwartej strefy aktywności - wartość zadania 99 816,35 zł, środki 
własne – 49 908,35 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
w Krakowie - 49 908,00 zł. 
 

  
fot. archiwum Urzędu Gminy – centrum – plac zabaw 
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Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej 
Sieć wodociągowa – stan na 31 grudnia 2021 r. – 40,05 km [2020 r. – 40,05 km]. 

Do sieci wodociągowej zostały przyłączone 23 nowe budynki jednorodzinnych. 

Modernizacja sieci wodociągowej przy drogach gminnych (ul. Północna i ul. Południowa) – wartość 
zadania 42 741,65 zł (środki własne). 

Sieć kanalizacji sanitarnej stan na 31 grudnia 2021 r. – 26,05 km [2020 r. – 7,39 km]. 

W 2021 roku zrealizowane zostały następujące inwestycje w ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej: 
1) budowa kanalizacji sanitarnej – etap I – część 2 zadanie 1-5 – wybudowano łącznie 17 668,77 mb sieci 

kanalizacji sanitarnej (kolektor główny wraz z przykanalikami) – wartość zadania 8 475 404,00 zł, 
2) rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wspólnej dł. około 400 m – wartość zadania  

247 567,36 zł (środki własne), 
3) rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zatorskiej dł. około 220 m – wartość zadania 109 339,15 zł 

(środki własne). 
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Podatki i opłaty lokalne 

Podstawową grupą dochodów własnych Gminy Polanka Wielka są podatki i opłaty lokalne, do których 
zalicza się między innymi: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od 
środków transportowych. 

Dane dotyczące podatków lokalnych 

Osoby fizyczne 
W 2021 r. wydano 1789 decyzji podatkowych [2020 r. – 1718] na kwotę wymiaru podatku  
794 784,00 zł[2020 r. – 762 471,00 zł], 31  decyzji podatkowych dotyczących przypisów podatku na 
kwotę 28 681,00 zł i 144 decyzji podatkowych dot. odpisu podatku na kwotę 15 117,00 zł.  

Organy gminne pobierając podatek mają prawo udzielać zwolnień i ulg, umarzać lub rozkładać na raty 
podatek. W 2021 roku wydano 1 decyzję dotyczącą zwolnienia z podatku gruntów nabytych na 
powiększenie gospodarstwa rolnego, 1 decyzję dotyczącą umorzenia podatku od nieruchomości na 
kwotę 10 851,00 zł i odsetek 38,00 zł oraz 1 decyzję dotyczącą rozłożenia na raty zaległości podatkowej 
w podatku od nieruchomości i rolnym. 

Osoby prawne 
Liczba złożonych deklaracji podatkowych w 2021 r.  

1. Podatek od nieruchomości – 35 deklaracji 
Kwota wymiaru podatku:  274 328.00 zł 
Kwota przypisu podatku:       1 352,00 zł 
Kwota odpisu podatku:                     2 449,00 zł 

2. Podatek rolny – 15 deklaracji 
Kwota wymiaru podatku:   42 645,00 zł 
Kwota przypisu podatku:            66,00 zł 
Kwota odpisu podatku:             19,00 zł  

3. Podatek leśny –  7 deklaracji 
Kwota wymiaru podatku:      4 973,00 zł 
Kwota przypisu podatku:                  0,00 zł 
Kwota odpisu podatku:                             0,00 zł  

Podatek od środków transportowych  
Liczba złożonych deklaracji – 71 

1. Liczba podatników – 27 
2. Liczba opodatkowanych pojazdów – 106 

Kwota wymiaru podatku:  173 251,00 zł 
Kwota przypisu podatku:    17 864,00 zł 
Kwota odpisu podatku:       10 187,00 zł  

Umorzenie podatku od środków transportowych : 17 204,00 zł i odsetki 1 716,00 zł. 

 

Liczba wydanych zaświadczeń w sprawach podatkowych – 33 

Liczba wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach – 2 
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Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
Gmina Polanka Wielka prowadzi działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. Gmina obsługiwała na koniec 2021 r. łącznie 1068 odbiorców [2020 r. – 1033].  

W 2021 roku Gmina dostarczyła do odbiorców usług  155.390 m3 wody [2020 r. – 158 773 m3].   

W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków w roku 2021 odebrano od odbiorców usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków 20.473 m3 ścieków [2020r. – 20 134 m3]. 

Wartość sprzedaży wyniosła w 2021 r.: 

sprzedaż wody – 772.658,72 zł [2020 r. – 777 954,20 zł], 

odbiór ścieków –    137.742,66 zł [2020 r. – 108 838,07 zł]. 

W 2021 r. zawarto 22 nowe umowy o zaopatrzenia w wodę [2020 r. – 15] i 36 na zbiorowe 
odprowadzanie ścieków [2020 r. – 2]. 

Zwrot podatku akcyzowego 
Gmina Polanka Wielka realizuje zadanie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego 
wypłata jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację 
celową z budżetu pastwa.  

W 2021 roku złożono 104 wnioski, wszystkie rozpatrzono pozytywnie wydając stosowne decyzje.  
Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot 
podatku akcyzowego wynosiła 1 276,42 ha. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego 
producentom rolnym w 2020roku wyniosła 127 654,31 zł. 
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Realizacja uchwał Rady Gminy 
 

W 2021 roku odbyło się 11 Sesji Rady Gminy VIII kadencji. Rada Gminy Polanka Wielka podjęła  
w 2021 roku 80 uchwał. 

 

UCHWAŁY PODJETE NA SESJI W DNIU 25 LUTEGO 2021 ROKU 

1. Uchwała Nr XXXVI/192/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 lutego 2021 roku,  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Polanka Wielka na 2021 rok. 

2. Uchwała Nr XXXVI/193/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 lutego 2021 roku,  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Polanka Wielka  
na 2021 rok. 

3. Uchwała Nr XXXVI/194/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 lutego 2021 roku,  
w sprawie zmian w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" - załącznik do Uchwały  
Nr XXXV/185/2020 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2020 roku. 

4. Uchwała Nr XXXVI/195/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 lutego 2021 roku,  
w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  
na terenie Gminy Polanka Wielka. 

5. Uchwała Nr XXXVI/196/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 lutego 2021 roku,  
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych" Gminny Polanka Wielka na lata 2021-2024. 

6. Uchwała Nr XXXVI/197/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 lutego 2021 roku,  
w sprawie rozpatrzenia petycji. 

7. Uchwała Nr XXXVI/198/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 lutego 2021 roku,  
w sprawie rozpatrzenia petycji. 

8. Uchwała Nr XXXVI/199/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 lutego 2021 roku,  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/190/2020 Rady Gminy Polanka Wielka  
z dnia 30 grudnia 2020 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Polanka Wielka. 

9. Uchwała Nr XXXVI/200/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 lutego 2021 roku,  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka  na 2021 rok. 

 

UCHWAŁY PODJETE NA SESJI W DNIU 1 KWIETNIA 2021 ROKU 

1. Uchwała Nr XXXVII/201/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 1 kwietnia 2021 roku,  
w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2021 roku". 
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2. Uchwała Nr XXXVII/202/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 1 kwietnia 2021 roku,  
w sprawie rozpatrzenia petycji. 

3. Uchwała Nr XXXVII/203/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 1 kwietnia 2021 roku,  
w sprawie rozpatrzenia petycji. 

4. Uchwała Nr XXXVII/204/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 1 kwietnia 2021 roku,  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Polanka Wielka na lata  
2021 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 
strategii, w tym trybu konsultacji. 

5. Uchwała Nr XXXVII/205/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 1 kwietnia 2021 roku,  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka  na 2021 rok. 

 

UCHWAŁY PODJETE NA SESJI W DNIU 27 MAJA 2021 ROKU 

1. Uchwała Nr XXXVIII/206/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku,  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka”. 

2. Uchwała Nr XXXVIII/207/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku,  
w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego gminy Polanka Wielka”. 

3. Uchwała Nr XXXVIII/208/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Polanka 
Wielka dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych  
oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, planowanych do realizacji na terenie 
gminy Polanka Wielka. 

4. Uchwała Nr XXXVIII/209/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Polance Wielkiej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

5. Uchwała Nr XXXVIII/210/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie przyznania dotacji dla Diecezji Bielsko-Żywieckiej na dofinansowanie prac  
budowlanych oraz konserwatorskich przy zabytkowym kościele pw. Św. Mikołaja w Polance 
Wielkiej. 

6. Uchwała Nr XXXVIII/211/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. 

7. Uchwała Nr XXXVIII/212/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego. 

8. Uchwała Nr XXXVIII/213/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego. 

9. Uchwała Nr XXXVIII/214/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Oświęcim. 
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10. Uchwała Nr XXXVIII/215/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. 

11. Uchwała Nr XXXVIII/216/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie przekazania robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 949 w miejscowości Polanka 
Wielka wykonywanych wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Gminą Polanka Wielka  
w ramach procedur Inicjatyw Samorządowych na rzecz Województwa Małopolskiego. 

12. Uchwała Nr XXXVIII/217/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/190/2020 Rady Gminy Polanka Wielka  
z dnia 30 grudnia 2020 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Polanka Wielka. 

13. Uchwała Nr XXXVIII/218/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2021 rok. 

14. Uchwała Nr XXXVIII/219/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oświęcim. 

15. Uchwała Nr XXXVIII/220/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 

16. Uchwała Nr XXXVIII/221/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Polanka Wielka. 

17. Uchwała Nr XXXVIII/222/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Gminy  
Polanka Wielka za 2020 rok. 

18. Uchwała Nr XXXVIII/223/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Polanka Wielka za 2020 rok. 

19. Uchwała Nr XXXVIII/224/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 maja 2021 roku, 
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

 

UCHWAŁY PODJETE NA SESJI W DNIU 24 CZERWCA 2021 ROKU 

1. Uchwała Nr XXXIX/225/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 czerwca 2021 roku,  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/208/2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej ze środków budżetu Gminy Polanka Wielka dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie 
wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, planowanych 
do realizacji na terenie gminy Polanka Wielka. 

2. Uchwała Nr XXXIX/226/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 czerwca 2021 roku,  
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w wprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Polanka Wielka dla spółki wodnej na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, 
planowanych do realizacji na terenie gminy Polanka Wielka. 
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3. Uchwała Nr XXXIX/227/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 czerwca 2021 roku,  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomości zabudowanej przy ul. Kasztanowej 5 w Polance Wielkiej. 

4. Uchwała Nr XXXIX/228/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 czerwca 2021 roku,  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu po umowach 
zawartych na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

5. Uchwała Nr XXXIX/229/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 czerwca 2021 roku,  
w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Polanka Wielka. 

6. Uchwała Nr XXXIX/230/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 czerwca 2021 roku,  
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka 
Wielka”. 

7. Uchwała Nr XXXIX/231/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 czerwca 2021 roku,  
w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

8. Uchwała Nr XXXIX/232/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 czerwca 2021 roku,  
w sprawie zatwierdzenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”  
oraz przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” 
obwiązującego na terenie Gminy Polanka Wielka organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

 

UCHWAŁY PODJETE NA SESJI W DNIU 29 LIPCA 2021 ROKU 

1. Uchwała Nr XL/233/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 lipca 2021 roku,  
w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej. 

2. Uchwała Nr XL/234/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 lipca 2021 roku,  
w sprawie zmiany uchwały  XXXVII/201/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 1 kwietnia 
2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2021 r”. 

3. Uchwała Nr XL/235/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 lipca 2021 roku,  
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polanka Wielka na rok szkolny 
2021/2022. 

4. Uchwała Nr XL/236/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 lipca 2021 roku,  
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, prowadzonego  
przez gminę Polanka Wielka, obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia. 

5. Uchwała Nr XL/237/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 lipca 2021 roku,  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/190/2020 Rady Gminy Polanka Wielka  
z dnia 30 grudnia 2020 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Polanka Wielka. 

6. Uchwała Nr XL/238/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 lipca 2021 roku,  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2021 rok. 
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7. Uchwała Nr XL/239/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 lipca 2021 roku,  
w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ. 

8. Uchwała Nr XL/240/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 lipca 2021 roku,  
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej  
dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Polanka Wielka. 

9. Uchwała Nr XL/241/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 lipca 2021 roku,  
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Polanka Wielka. 

10. Uchwała Nr XL/242/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 lipca 2021 roku,  
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Polanka Wielka. 

 

UCHWAŁY PODJETE NA SESJI W DNIU 16 WRZEŚNIA 2021 ROKU 

1. Uchwała Nr XLI/243/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2021 roku,  
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” 
obowiązującego na terenie Gminy Polanka Wielka. 

2. Uchwała Nr XLI/244/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2021 roku,  
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Polanka Wielka do Klastra 
Energii Dolina Karpia 2030. 

3. Uchwała Nr XLI/245/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2021 roku,  
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej  
dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Polanka Wielka. 

4. Uchwała Nr XLI/246/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2021 roku,  
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance 
Wielkiej. 

5. Uchwała Nr XLI/247/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2021 roku,  
w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody  
na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. 

6. Uchwała Nr XLI/248/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2021 roku,  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/190/2020 Rady Gminy Polanka Wielka  
z dnia 30 grudnia 2020 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Polanka Wielka. 

7. Uchwała Nr XLI/249/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2021 roku,  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2021 rok. 

 

UCHWAŁY PODJETE NA SESJI W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU 

Uchwała Nr XLII/250/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 października 2021 roku,  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2021 rok. 
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UCHWAŁY PODJETE NA SESJI W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU 

1. Uchwała Nr XLIII/251/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 października 2021 roku,  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Polanka Wielka na lata 2021 – 2030. 

2. Uchwała Nr XLIII/252/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 października 2021 roku,  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu  
po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. 

3. Uchwała Nr XLIII/253/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 października 2021 roku,  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Polanka Wielka, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Polanka Wielka oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 

4. Uchwała Nr XLIII/254/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 października 2021 roku,  
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
na 2022 rok. 

5. Uchwała Nr XLIII/255/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 października 2021 roku,  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/190/2020 Rady Gminy Polanka Wielka  
z dnia 30 grudnia 2020 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Polanka Wielka. 

6. Uchwała Nr XLIII/256/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 października 2021 roku,  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2021 rok. 

 

UCHWAŁY PODJETE NA SESJI W DNIU 15 LISTOPADA 2021 ROKU 

1. Uchwała Nr XLIV/257/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 listopada 2021 roku,  
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty. 

2. Uchwała Nr XLIV/258/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 listopada 2021 roku,   
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022. 

3. Uchwała Nr XLIV/259/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 listopada 2021 roku,   
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2021 rok. 

 

UCHWAŁY PODJETE NA SESJI W DNIU 10 GRUDNIA 2021 ROKU 

1. Uchwała Nr XLV/260/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 grudnia 2021 roku,  
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2022. 

2. Uchwała Nr XLV/261/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 grudnia 2021 roku,  
w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację 
zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu 
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ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Polanka Wielka. 

3. Uchwała Nr XLV/262/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 grudnia 2021 roku,  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/190/2020 Rady Gminy Polanka Wielka  
z dnia 30 grudnia 2020 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Polanka Wielka. 

4. Uchwała Nr XLV/263/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 grudnia 2021 roku,  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2021 rok. 

5. Uchwała Nr XLV/264/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 grudnia 2021 roku,  
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych. 

6. Uchwała Nr XLV/265/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 grudnia 2021 roku,  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Polanka Wielka. 

7. Uchwała Nr XLV/266/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 grudnia 2021 roku,  
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 

UCHWAŁY PODJETE NA SESJI W DNIU 29 GRUDNIA 2021 ROKU 

1. Uchwała Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 grudnia 2021 roku,  
w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację 
zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu 
ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Polanka Wielka. 

2. Uchwała Nr XLVI/268/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 grudnia 2021 roku,  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/190/2020 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 
2020 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka. 

3. Uchwała Nr XLVI/269/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 grudnia 2021 roku,  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2021 rok. 

4. Uchwała Nr XLVI/270/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 grudnia 2021 roku,  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka. 

5. Uchwała Nr XLVI/271/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 grudnia 2021 roku,  
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2022 rok. 

 

Wszystkie uchwały realizowane są zgodnie z przepisami. 
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Informacja o stanie mienia komunalnego 

Grunty i lokale stanowiące własność Gminy Polanka 
Wielka 2021w roku, w tym: 

Powierzchnia ogółem Dochody roczne 
ogółem 

(grunty i lokale) Grunty Lokale 

422158,00 m2 953,90 m2 93 203,55 zł 
Grunty 

grunty oddane w użytkowanie wieczyste 0 0 

grunty oddane w trwały zarząd (Zespół Szkolno-
Przedszkolny, GOPS) 11 569,83 m2 0 

grunty oddane w użytkowanie (OSP, Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej) 6 294,00 m2 0 

grunty oddane w użyczenie (boisko sportowe LKS 
Strumień, część parku oraz wejście do GCK, 
Stowarzyszenie Dolina Karpia) 

44 298,00 m2 0 

grunty oddane w dzierżawę pod uprawy rolne 
(rolnicy indywidualni) 17 533,00 m2 210,64 zł 

grunty oddane pod działalność   gospodarczą 
(bankomat, pojemniki na odzież, automat na znicze, 
paczkomat, plac w Kółku rolniczym, reklama) 

262,50 m2 16 285,20 zł 

grunty pod drogami 264 342,00 m2 0 

grunty pozostałe 77 858,67 m2 0 

koła łowieckie  342,54 zł 

dochody z dzierżawy gruntu: 16 838,38 zł 

Lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Polanka Wielka  

lokale w budynku Urzędu Gminy przekazane 
w użyczenie GCK 555,53 m2  0 

wynajem lokali użytkowych w budynku Urzędu 
Gminy (urząd pocztowy, punkt kasowy ABS, centrala 
telefoniczna Orange Polska, sklep spożywczy, lokal 
PSL, lokal dostępny dla PZU/ ODR) 

251,57 m2 52 272,69 zł 

wynajem lokali mieszkalnych (stare przedszkole) 54,80 m2 4 950,88 zł 
wynajem lokali użytkowych (kółko) 46,00 m2 14 825,34 zł 
wynajem pomieszczeń budowli przy ul. Szczytowej 
    (Hodowcy Gołębi Pocztowych) 46,00m2 0 

wynajem pomieszczeń (Zespół Szkolno-Przedszkolny)  4 312,38 zł 
trwały zarząd – GOPS  3,88 zł 

dochody z najmu: 76 365,17 zł 
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Zmiany jakie dokonały się w stanie mienia komunalnego w 2021 roku przedstawiają się następująco:  

1) spisano 2 umowy dzierżawy na grunty rolne (przedłużenie), 

2) spisano 2 umowy na dzierżawy na grunt pod działalność gospodarczą, 

3) spisano 2 umowy najmu lokalu pod działalność gospodarczą, 

4) nabyto z mocy prawa grunty zajęte pod drogi gminne o pow. 0.5922 ha – na podstawie 
prawomocnych decyzji Wojewody Małopolskiego, 

5) otrzymano dofinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 61 476,00 zł 
na modernizację na odcinku 660 mb drogi rolniczej o nazwie „Od ul. Pasternik” stanowiącej dojazd 
do pól, 

6) kontynuując działania z 2020 roku wystąpiono do Wojewody Małopolskiego z wnioskami 
w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę publiczną ul. Świerkową, 
ul. Pasternik - w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące administrację publiczną, 

7) na podstawie decyzji Wójta Gminy Polanka Wielka nastąpiło przejęcie gruntu zajętego pod drogę 
gminną – ul. Środkowa – o łącznej powierzchni 2088 m2. 

Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami w roku 2021 wydano 33 decyzje zatwierdzające projekt 
podziału nieruchomości oraz nie wydano żadnej decyzji o rozgraniczenia nieruchomości. 

Z zakresu rolnictwa w 2021 roku: 

1) przeprowadzono lustracje pól pod kątem występowania nielegalnych upraw maku i konopi 
włóknistych na terenie Gminy Polanka Wielka – po przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono 
nadużyć, 

2) zatwierdzono plany odstrzału zwierzyny i ich wykonywanie opracowane przez Koła Łowieckie, 

3) nie wpłynął żaden wniosek o oszacowanie szkód łowieckich i ustalenie odszkodowania, 

4) z uwagi na brak wystąpienia zagrożenia, nie dokonano szacowania szkód w gospodarstwach 
rolnych przez rzeczoznawców wytypowanych przez Wójta Gminy do określenia wartości 
rynkowej zwierząt gatunku: świnie, bydło, drób, skierowanych do uboju sanitarnego oraz  
określenia wartości rynkowej rodzin pszczelich, 

5) w celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadomiono administratorów, 
właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie 
przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach; informacje podano na 
tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy, 

6) w ramach współpracy ze spółką wodną wykonano odbudowę rowu  
„Wawrzyniec 1” na długości 106 m – kwota dofinansowania ze strony gminy Polanka Wielka 
wyniosła 20 000,00 zł, 

7) wydano 26 uzgodnień warunków technicznych dla wykonania przyłącza wodociągowego do 
nieruchomości. 
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Gospodarka odpadami 

 Podmiot odbierający odpady 

Na terenie Gminy Polanka Wielka usługę odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców 
w 2021 roku – podobnie jak w roku poprzednim – świadczyło: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol sp. z o.o.  
34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133 

 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Według stanu na 31.12.2021 r. odpady komunalne odbierane były od 3942 [2020 r. – 3948] osób 
zamieszkałych w 1132 [2020 r. – 1060] nieruchomościach wykazanych w deklaracjach. W 2021 roku do 
Urzędu Gminy wpłynęły 323 [2020 r. – 806] deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

 

 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Opłata i metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok została 
uchwalona 26 listopada 2020 roku (UCHWAŁA Nr XXXIV/179/2020 RADY GMINY POLANKA WIELKA).  

 Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku: 

według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Odpady zbierane w sposób selektywny 32 zł / mieszkaniec / miesiąc  

Zwolnienie z tytułu posiadania 
kompostownika 

  7 zł / mieszkaniec / miesiąc  

Opłata podwyższona 64 zł / mieszkaniec / miesiąc 

 

Korekty/zmiany 
deklaracji 299

Nowe deklaracje 
24

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ZŁOŻONE W URZĘDZIE GMINY W 2021 ROKU
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 Instalacje, do których zostały przekazane odpady (z nieruchomości zamieszkałych) w 2021 r. 

Rodzaj odpadów 
 

Nazwa instalacji, do której 
zostały przekazane odpady  

Opakowania z papieru i tektury IPOK Chocznia część mech. 

Opakowanie z tworzyw sztucznych IPOK Chocznia część mech. 

Opakowania ze szkła IPOK Chocznia część mech. 

Zużyte opony Cementownia – Geocycle 
Polska 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice Zygmunt Pacanowski ZUOP 

Leki ECO-ABC Sp. z o.o. 

Baterie i akumulatory Zakład Przetwórstwa ZSEIE 
BIOSYSTEM S.A  

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne Zakład Przetwórstwa ZSEIE 
BIOSYSTEM S.A 

Odpady ulegające biodegradacji Kompostownia Chocznia 

Niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne MBP EKO Chocznia 

Odpady wielkogabarytowe Odzysk poza instalacjami -  
Chocznia 

 

 Odbiór odpadów zawierających azbest 

W 2021 roku odpady zawierające azbest odbierał Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu 
ul. Bema 12a, 32-600 Oświęcim. Odbiór pryzm eternitowych został zrealizowany od 25 [2020 r. – 22] 
właścicieli nieruchomości. Łączna masa odpadów zawierających azbest odebranych od właścicieli 
nieruchomości wyniosła 59,9 Mg[2020 r. – 67,62]. Odpady zostały następnie przekazane posiadaczowi 
odpadów, który przejął i oddał odpady do Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni ścieków Sp. z o.o. 
w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 46, 32-600 Oświęcim. 
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Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

Strategia rozwoju gminy Polanka Wielka 
Wraz z końcem roku 2020 upłynął termin obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Polanka Wielka. 
W kwietniu 2021 roku, Uchwałą Nr XXVII/204/2021 Rada Gminy Polanka Wielka określiła szczegółowy 
tryb i harmonogram opracowania projektu nowej Strategii z perspektywą do roku 2030.  
Prace nad przygotowaniem Strategii Gminy Polanka Wielka na lata 2021 – 2030 zlecone zostały firmie 
Pana Rafała Modrzejewskiego z Pawłowic prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKO-GEO 
GLOB RAFAŁ MODRZEJEWSKI. 
Zgodnie z przyjętym harmonogramem w dniach od 15 września 2021 r. do 13 października 2021 r. 
odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Polanka Wielka na lata 2021-2030. 
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Polanka Wielka na lata 2021-2030, zgodnie z ustawą o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju podlegał również konsultacjom z sąsiednimi gminami, z właściwym 
dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie oraz z Województwem Małopolskim. Uwagi wniesione przez te podmioty zostały opisane 
w Sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Polanka Wielka na lata 
2021-2030 i uwzględnione w Strategii. 
Na podstawie art. 10f ust.4 ustawy o samorządzie gminnym strategie rozwoju gmin przyjmowane są 
przez właściwe rady gmin jednostek samorządu terytorialnego. Przedłożona strategia opracowana 
w trybie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi kluczowy dokumentem będący 
podstawą do pozyskiwania funduszy europejskich w kolejnej perspektywie finansowej.  

Ostatecznie Strategia Rozwoju Gminy Polanka Wielka na lata 2021 -2030 przyjęta została w dniu 
28 października 2021 roku Uchwałą Nr XLIII/251/2021 Rady Gminy Polanka Wielka. 

Ład przestrzenny w gminie Polanka Wielka 

W gminie w 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:  

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach 
administracyjnych, 

2) Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych. 

W roku 2021 nadal jest kontynuowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Polanka Wielka. Do Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie został skierowany wniosek 
o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej o łącznej 
powierzchni 24,2888 ha na cele nierolnicze, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Polanka Wielka, sporządzanym na podstawie uchwały Rady Gminy Polanka 
Wielka nr XXIX/146/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka. 

Na podstawie w/w opracowań planistycznych w roku 2021 zostały wydane następujące dokumenty 
administracyjne: 
1) wypisy, wyrysy, zaświadczenia z planu – 107 [2020 r. – 104], 
2) zaświadczenia o zgodności zamierzonej inwestycji z ustaleniami planu – 8 [2020 r. – 5], 
3) postanowienia o zatwierdzeniu wstępnego  projektu podziału zgodnie z planem  15 [2020 r. – 35]. 

W 2021 roku dokonano rejestracji 23 [2020 r. – 17] pozwoleń na budowę wydanych przez Starostwo 
Powiatowe w Oświęcimiu. 

Zarejestrowano 60 aktów notarialnych przesłanych z Kancelarii Notarialnych. 
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Rewitalizacja w Gminie 
W 2021 roku nadal obowiązuje wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie 
gminy Polanka Wielka. W granicach „obszaru zdegradowanego” wydzielonych jest pięć jednostek 
urbanistycznych pod nazwami: Południowa, Granica Włosieńska, Granica Porębska, Średnia Wieś 
i Pasternik a w granicach „obszaru rewitalizacji” wyznaczone są dwie jednostki urbanistyczne: Długa 
i Centrum. W drodze uchwały Rada Gminy Polanka Wielka ustanowiła prawo pierwokupu na rzecz 
Gminy Polanka Wielka wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. 

W 2021 roku na podstawie wyznaczonego obszaru rewitalizacji gminy zostało wydanych  
60 [2020 r. – 33] zaświadczeń o położeniu działki w obszarze rewitalizacji. 
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Ochrona Powietrza 
Realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego za 2021 rok. 

W gminie Polanka Wielka nie ma stacji pomiarowych WIOŚ oraz WSEE w sieci monitoringu powietrza. 
Najbliższy punkt pomiaru znajduje się w Oświęcimiu. Wyniki pomiarów podstawowych (mierzonych na 
stacji) wskaźników zanieczyszczeń powietrza mierzonych w sposób automatyczny na stacji 
zlokalizowanej w Oświęcimiu przy ulicy Bema.  

W centrum miejscowości od października 2021 roku znajduje się Ekospłupek Airsensor. Urządzenie 
służy do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła. Zostało wyposażone  
w oświetlenie LED, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, 
jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.  

Wyniki pomiarów stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, dokonywanych przez urządzenie można 
odczytywać za pomocą darmowej aplikacji mobilnej EkoSłupek. Mieszkańcy, którzy znajdują się  
w pobliżu czujnika (w zasięgu łącza Bluetooth) bardziej szczegółowe dane mogą pozyskać za pomocą 
darmowej aplikacji mobilnej AirSensor. 

Tabela informująca o poziomach zanieczyszczenia powietrza 
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W celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery należy zwrócić uwagę na : 
 

• nie spalanie śmieci w zwykłych piecach centralnego ogrzewania (podczas spalania śmieci 
w zwykłych piecach emitowane są szkodliwe substancje: pyły powodujące zanieczyszczenie 
metalami ciężkimi, trujący tlenek węgla oraz tlenek azotu, który powoduje podrażnienia, 
a nawet uszkodzenia płuc; w dymie znajduje się dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór 
oraz rakotwórcze dioksyny), 

• wymiana kotłów o niskiej sprawności na nowe spełniające wymagania ECOPROJECT, 
• ekologiczny styl jazdy (zasady ekologicznej jazdy pozwolą na zmniejszenie spalania i mniejszą 

emisją zanieczyszczeń; dzięki nim pojazd będzie tańszy w utrzymaniu, a w powietrzu będzie 
mniej spalin). 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł emisji zidentyfikowano aspekty i obszary 
problemowe, występujące na terenie Gminy Polanka Wielka:  

• na terenie Gminy brak jest centralnego systemu ogrzewania,  

• niewielki udział gazu ziemnego jako paliwa do ogrzewania budynków – z tendencją wzrostową,  

• wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy stanowi niewielki udział  
w ogólnym zapotrzebowaniu energetycznym,  

• przez teren Gminy przebiega ważna droga wojewódzka, na której spory ruch pojazdów emituje 
duże ilości dwutlenku węgla.  

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Polanka Wielka została uchwalona przez Radę 
Gminy Polanka Wielka 29.05.2018 (UCHWAŁA NR XLVII/233/2018 RADY GMINY POLANKA WIELKA). 

Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych 

 2020 r. 2021 r. 

Liczba usuniętych martwych zwierząt 9 2 

Liczba zwierząt, którym udzielono pomocy 
weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt 12 4 

Martwe zwierzęta w 2021 roku odbierane były przez firmę „Eskalibur” Włodzimierz Gacur,  
ul. Konstytucji 3 Maja 67, 34-120 Andrychów. 

Pomocy weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom w 2021 roku udzielał Gabinet Weterynaryjny 
ANIMAL-VET Zasole, ul. Garbarska 10, 32-600 Oświęcim. 
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Ochrona przyrody  
 

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody 
żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, 
historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je 
wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, 
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa 
stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu. 

W gminie Polanka Wielka drzewa wymienione w tabeli poniżej mają status pomnika przyrody. 

 

Gatunek drzewa Wysokość Pierśnica Lokalizacja 

Wiąz szypułkowy 28 m 121 cm 
Przy skrzyżowaniu ul. Kasztanowej  
z ul. Długą, przy ogrodzeniu Parku 

Rekreacyjnego 
Dąb szypułkowy 

Lipa drobnolistna 
16 m 
20 m 

164 cm 
181 cm Wewnątrz parku rekreacyjnego 

Wiąz szypułkowy 
Wiąz szypułkowy 

20 m 
20 m 

146 cm 
147 cm 

Obok zabytkowego kościoła Św. Mikołaja 
w stronę ul. Polnej 

Dąb szypułkowy 25 m 650 cm 
Centrum miejscowości, za budynkiem 

byłego kółka rolniczego, nad stawem, na 
terenie zespołu pałacowego 

Dąb szypułkowy 25 m 127 cm na północny-zachód od ściany dworu 
Wiąz szypułkowy 
Lipa drobnolistna 
Wiąz szypułkowy 

25 m 
30 m 
30 m 

94 cm 
105 cm 
97 cm 

na północny-zachód od ściany dworu 

  



39 

                                     Raport o stanie Gminy Polanka Wielka za 2021 rok 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie 
narkomanii 
Działania w tym zakresie podejmuje Gminna Komisji profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Posiedzenia Komisji odbywały się w każdą pierwszą 
środę miesiąca, o godz. 16.00. Systematyczne dyżury Komisji w punkcie konsultacyjnym odbywały się 
w trzecią środę każdego miesiąca, w godz. 16.00 do 17.00, natomiast, w każdą środę miesiąca dyżur 
pełnił psycholog. 

W 2021 roku: 

 odbyło się 13 posiedzeń Komisji, 
 odbyło się 12 dyżurów w punkcie konsultacyjnym, 
 zarejestrowano 1 wniosek o wydanie opinii dot. pozwolenia na sprzedaż alkoholu. 

W roku 2021 wpłynęło do Komisji 7 wniosków o dofinansowanie programów profilaktycznych od 
instytucji i organizacji działających na terenie gminy – wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.  

Komisja przyznała następujące dofinansowania: 

 

 

Ze względu na pandemię COVID-19 i naukę zdalną w szkołach działalność profilaktyczna była 
ograniczona.  

Jak co roku sfinansowano programy profilaktyczne dla szkół na terenie gminy. Uczniowie skorzystali  
z warsztatów profilaktycznych, rodzice z wywiadówki profilaktycznej a pedagodzy ze szkolenia  
na temat wsparcia uczniów w okresie pandemii. Łączny koszt tych działań wyniósł 6 196,00 zł. 

 

L.p. Nazwa programu Realizator programu Kwota otrzymanej 
dotacji 

1. „Mikołajki” Samorządowe Przedszkole 2 499,75 zł 

2. „Zdrowo na sportowo” LKS Strumień 1 699,43 zł 

3. Akcja „LATO” GCK Polanka Wielka 4 000,00 zł 

4. Wyjazd z elementami 
profilaktycznymi OSP Polanka Wielka  5 086,13 zł 

5. Wyjazd z elementami 
profilaktycznymi OSP Polanka Wielka 5 000,00 zł 

6. Zakup materiałów biurowych  
i plastycznych 

Placówka Wsparcia Dziennego 
„Słoneczko” 4 000,00 zł 

7. Program profilaktyczny "Ruch to 
zdrowie" połączony z 
„Mikołajkami” 

LKS Strumień 1 999,97 zł 

 ŁĄCZNIE 24 285,28 zł 
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W 2021 roku realizowana była zakupiona, ogólnopolska kampania programu profilaktycznego 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której koszt wyniósł 1.476,00zł oraz kampania „depresJa”  
za 1 230,00 zł. 

Dzieci klas V Szkoły Podstawowej nie wyjechały na kolonie profilaktyczną, która do tej pory  
(oprócz roku poprzedniego, co spowodowane było również sytuacją pandemiczną) organizowana  
była corocznie przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Polance Wielkiej. 

W 2021 roku członkowie Gminnej Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Polance Wielkiej skorzystali ze szkolenia na temat działalności 
gminnych komisji oraz dialogu motywacyjnego, Koszt szkolenia to 3 597,00zł. 

W roku 2021 do komisji wpłynęło pięć nowych wniosków o skierowanie na leczenie osoby uzależnionej.  

 1 postępowanie zostało przekazane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z wnioskiem o leczenie 
odwykowe bez zgody zainteresowanego, 

 4 postępowania są w toku. 
W 2021 roku nie toczyły się żadne postępowania rozpoczęte w latach poprzednich. 
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Pomoc społeczna 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej jest jednostką organizacyjną gminy 
odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny, świadczeń 
rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, pomocy materialnej dla uczniów. 
Jest głównym inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym 
różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Celem działalności Ośrodka jest organizacja i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej 
na terenie gminy Polanka Wielka poprzez: 

 systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom znajdującym się 
w trudnej sytuacji, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, 

 podejmowanie zadań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji 
ze środowiskiem, 

 analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania realizowane przez GOPS 
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Poziom i struktura wydatków w 2021 roku 
W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej wydatkował na realizację zadań 
kwotę 7 642 382,92 zł [2020 r. – 7 220 414,15 zł] co stanowi 26,57% całego budżetu gminy, w tym: 
na zadania własne    1 126 719,39 zł – 15 %  
na zadania zlecone   6 515 666,53 zł – 85 % 
Źródła finansowania                                                     wykonanie                       % 

 z budżetu Państwa                                      6 832 021,97 zł            89,40% 
               z tego  

w dyspozycji Wojewody               6 515 666,53 zł 
  środki PO WER                                  316 355,44 zł 

 z budżetu Gminy                                             810 360,95 zł             10,60% 
 

 

 

Wydatki GOPS według klasyfikacji budżetowej 

 
Rozdział 

 
Wykonanie 

Źródło finansowania 
Dotacja  

do zadań 
własnych 

Środki gminy Dotacja – 
zadania zlecone 

851 
Ochrona zdrowia 

 
354,00 

 
0 

 
0 

 
354,00 

85202 
Domy Pomocy Społ. 

 
90 717,30 

 
0 

 
90 717,30 

 
0 

85205 
Zadania w zakresie 
przeciwdział. Przemocy 

 
4 347,61 

 
0 

 
4 347,61 

 
0 

85213 
Skł. na ubezp. Zdrowotne 

 
4 480,19 

 
4 480,19 

 
0 

 
 

85214 
Zasiłki i pomoc w naturze 

 
41 058,38 

 
25 959,77 

 
15 098,61 

 
0 

z budżetu państwa 
89,40%

z budżetu gminy 
10,60%

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
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85216 
Zasiłki stałe 

 
59 393,10 

 
59 393,10 

 
0 

 
0 

85219 
Ośrodki Pomocy Społ. 

 
538 499,56 

 
38 870,94 

 
499 628,62 

 
0 

85228 
Usługi opiekuńcze 

 
6 368,22 

 
0 6 368,22  

0 
85230 
Pomoc w zakr. Dożywiania 

 
40 783,60 

 
32 626,88 

 
8 156,72 

 
0 

85278 
Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

85295 
Poz. działalność: 

 
13 527,96 

 
0 

 
13 527,96 

 
0 

85395 
Pozostała działalność 

 
316 355,44 

 
0 

 
0 

 
316 355,44 

85415 
Pomoc mater. dla uczniów 

 
0,00 

 
 

 
0,00 

 
0 

85501 
Świadczenia wychowawcze 
500+ 

 
5 141 661,59 

 
0 

 
0 

 
5 141 661,59 

85502 
Świadczenia rodzinne 

 
1 361 754,77 

 
0 

 
0 

 
1 361 754,77 

85503 
Karta Dużej Rodziny 

 
241,92 

 
0 

 
0 

 
241,92 

85504 
Wspieranie rodziny 

 
1 860,00 

 
0 

 
0 

 
1 860,00 

85508 
Rodziny zastępcze 

 
11 185,03 

 
0 

 
11 185,03 

 
0 

85513 
Skł. na ubezp. zdrowotne 

 
9 794,25 

 
0 

 
0 

 
9 794,25 

 
SUMA 

 
7 642 382,92 

 
161 330,88 

 
649 030,07 

 
6 832 021,97 
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Formy wsparcia społecznego klientów ośrodka 
W 2021 r. pomocą społeczną objęto 39 [2020 r. – 46] rodzin i 101 osób w tych rodzinach. W stosunku 
do liczby mieszkańców Gminy Polanka Wielka – stanowi to odsetek wynoszący około 2,35%. 

Rodziny objęte pomocą społeczną 

Forma pomocy Liczba 
rodzin 

liczba osób  
w rodzinach Koszt 

Zasiłki stałe 11 14 59 393,10 zł 
Zasiłki okresowe 12 17 27 686,00 zł 
Zasiłki celowe, w tym: 
zasiłki na żywność w ramach programu, opał, 
leki, zasiłki z tytułu zdarzenia losowego 

 
23 

 

 
56 

 

 
47 572,38 zł 

                                    
Posiłki w szkole i przedszkolu 14 32 6 583,60 zł 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
(od zasiłków stałych) 

 
10 

 
9 

 
4 480,19 zł 

Usługi opiekuńcze 2 2 6 368,22 zł 

Praca socjalna- bez świadczeń pieniężnych 39 101 X 

DPS 2 2 90 717,30 zł 
Podobnie jak w latach poprzednich najliczniejszą pozycję, jeśli chodzi o powody ubiegania się o pomoc, 
stanowiły: ubóstwo, długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie i bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych. I ta tendencja utrzymuje się od wielu lat. Zmniejsza się liczba rodzin 
z dziećmi, zwiększa liczba osób samotnych, starszych. 

Świadczenia rodzinne i ich realizacja 
Wydatki na świadczenia rodzinne 

L.p. Wyszczególnienie Kwota  Świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 247 971,47 zł 

2. 
Świadczenia opiekuńcze 

w tym: 811 571,64 zł 

2.1 Zasiłki pielęgnacyjne 236 560,64 zł 

2.2 Świadczenia pielęgnacyjne 567 571,00 zł 

2.3 Zasiłek dla opiekuna 7 440,00 zł 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 32 000,00 zł 

4. Świadczenie rodzicielskie 45 162,30 zł 

5. Składki na ubezpieczenie społeczne od świad. pielęgnacyjnego 105 465,27 zł 

6. Jednorazowe świadczenie w wys. 4.000,00 0,00 zł 
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świad. pielęgnacyjnego 9 794,25 zł 
 SUMA 1 251 964,93 zł 
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Zasiłek dla opiekuna 
W 2021 roku skorzystała z niego 1 osoba, wypłacono świadczeń na kwotę – 7 440,00 zł. 
Świadczenie to od 2015 roku jest stopniowo wygaszane, a zastępowane Specjalnym zasiłkiem 
opiekuńczym, który ustalany jest na obowiązujący okres zasiłkowy, w oparciu o kryterium dochodowe 
wynoszące 764,00zł na osobę w rodzinie. W 2021 roku nie złożono wniosku o ustalenie prawa do ww. 
świadczenia.  
Ustalenie prawa do zasiłku następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, który 
aktualizowany jest co 6 miesięcy. Od wypłacanego świadczenia odprowadzane są składki na 
ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne. 
Fundusz alimentacyjny 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Ośrodek wypłacił świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego dla 9 rodzin, w których przyznano świadczenia dla 19 osób na ogólną kwotę  
82 410,00 zł. Zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnik 
alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili w okresie od stycznia 
do grudnia 2021 roku kwotę 55 802,71zł, z tego na dochody budżetu państwa przekazano kwotę 
40.823,97 zł pozostała kwota 14 978,74 zł została przekazana na dochody własne gminy Polanka Wielka. 
Świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie „Dobry start” 
Od 1.07.2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci w rodzinie niezależnie od 
dochodu. Prawo do ww. świadczenia ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 
2022 roku. W okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. świadczenia wypłacono dla 905 [2020 r. - 875] 
dzieci z 577 rodzin na kwotę: 5 098 326,30 zł. Koszty obsługi zadania to – 43 335,29zł. 
Od 1 lipca 2021 roku świadczenie na rok szkolny 2021/2022 realizowane jest przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. W roku 2021 wypłacono 6 świadczeń na kwotę 1 800,00zł za rok szkolny 2020/2021. 
Program „Czyste powietrze” 
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program 
skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, 
ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Od 1 października 2020r. 
GOPS w Polance Wielkiej wydaje stosowne zaświadczenia na podstawie wniosku osoby fizycznej, które 
zawiera informację o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 
członka jej gospodarstwa domowego na podstawie dochodów branych pod uwagę przy ustaleniu prawa 
do świadczeń rodzinnych. W 2021r. zostało wydane 16 zaświadczeń [2020 r. – 1]. 
Karta dużej rodziny 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny była realizowana w ramach rządowego programu wspierania rodzin 
wielodzietnych, skierowanego do rodzin posiadających co najmniej 3 dzieci, w wieku do 18 roku życia 
lub maksymalnie do 25 roku życia – jeżeli dziecko kontynuuje naukę szkolną. Przyznanie Karty Dużej 
Rodziny jest bezpłatne, każdemu członkowi rodziny, niezależne od dochodów. Posiadacze Karty Dużej 
Rodziny mogą skorzystać z różnego rodzaju zniżek i uprawnień na terenie całego kraju. 
Od 2018 roku karty dużej rodziny wydawane są w formie elektronicznej. Od 2019 roku wydawane są 
Karty Dużej Rodziny dla rodziców, którzy wychowali co najmniej troje dzieci (niezależnie w jakim wieku 
są ich dzieci aktualnie).  
W 2021 roku wydaliśmy 129 karty w formie tradycyjnej i elektronicznej. Na obsługę zadania 
otrzymaliśmy 241,92 zł z czego wydatkowano 100%. 
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Wspieranie rodziny 
Realizacją zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w GOPS 
w2021 roku zajmował się specjalista pracy socjalnej. Jego pomocą objęte było pięć rodzin 
wymagających wsparcia w pokonywaniu trudności wychowawczo-opiekuńczych (w tym jedna 
postanowieniem Sądu Rodzinnego). 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej do zadań własnych gminy m.in. należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka 
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy 
w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, 

2) 30% wydatków – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
3) 50% wydatków – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W 2021 roku w rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczonych było 3 dzieci. Koszty Gminy 
Polanka Wielka w 2021 roku poniesione na pokrycie części kosztów przebywania dzieci w pieczy 
zastępczej to kwota 11 185,03 zł. 
 
Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
Wydatki poniesione na to zadanie – 4 347,61 zł [2020 r. – 2 316,97]. 

Pomoc materialna dla uczniów 
Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest w formie stypendium szkolnego (od września do czerwca 
następnego roku – po spełnieniu kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej 
– 528,00 zł na osobę w rodzinie) oraz zasiłku szkolnego (jednorazowo w związku z wystąpieniem 
zdarzenia losowego – niezależnie od dochodu). 
W 2021 roku nie wypłacono stypendium szkolnego ani zasiłków szkolnych z uwagi na brak wniosków. 
Realizacja  programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 
W dniu 22 lutego 2021 roku zawarto umowę nr 79/POPŻ/2020 na Podprogram 2020. W ramach tej 
umowy w 2021 roku przekazano podopiecznym GOPS 3.368 kg żywności o wartości 16 482,43 zł. 
W ramach programu zorganizowano warsztaty żywieniowe. 
Prace społecznie użyteczne 
W 2021 roku  pomimo podpisania z Powiatowym Urzędem Pracy umowy na organizację prac społecznie 
użytecznych i zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania nie zatrudniono 
żadnych osób bezrobotnych. (Brak chętnych do podjęcia tego typu pracy). 
 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  
Celem Programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności. Osoby te miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy 
wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności 
społecznej. Program miał na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu 
osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, 
kulturalnych czy sportowych. Program realizowany był 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r,  w którym 
wsparcia udzielono 5 niepełnosprawnym osobom. 
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Oświata w gminie Polanka Wielka 
Informacje ogólne 
W gminie Polanka Wielka w 2021 roku placówki oświatowe funkcjonowały w jednym Zespole Szkolno-
Przedszkolny, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa i Samorządowe Przedszkole. 

Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mieści się na ul. Długiej 14. Znajduje się tam Samorządowe 
Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa, w której uczą się dzieci klas IV-VIII. Natomiast w dodatkowej 
lokalizacji Szkoły Podstawowej przy ul. Długiej 175 uczą się dzieci klas I – III. 

W tabeli poniżej przedstawiona jest liczba wychowanków przedszkola oraz uczniów szkoły. 

Placówki 

Samorządowe Przedszkole 

8 oddziałów przedszkolnych 

łączna liczba wychowanków – 187 

w tym – 53 sześciolatków 

Szkoła Podstawowa 

Klasa Liczba uczniów 

I a 21 

I b 20 

II a 19 

II b 20 

II c 20 

III a 23 

III b 24 

IV a 22 

IV b 21 

V a 25 

V b 25 

VI  10 

VII a 24 

VII b 24 

VII c 25 

VIII a 21 

VIII b 20 

VIII c 17 

 

Na koniec 2021 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym zatrudnionych było 53 [2020 r. – 58] 
nauczycieli (35 w szkole, 18 w przedszkolu), 20 pracowników obsługi( 7 i 13), 4 osoby w administracji. 
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Projekty zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 
 
Projekt „Olimpiada Frekwencji” – kwota 49 394,00 zł – w ramach realizacji projektu wszystkie dzieci 
wyjechały na bezpłatne wycieczki w atrakcyjne turystycznie miejsca w Małopolsce; 
Projekt „Poznaj Polskę” – kwota 19 690,00 zł – w ramach realizacji projektu uczniowie klas III i VIII 
wyjechali na wycieczki; 
Projekt „Umiem pływać” – łączna kwota projektu – 14 836,02 zł, w tym 7 000,00 zł dofinansowania – 
w ramach realizacji projektu uczniowie klas III korzystali z zajęć nauki pływania na basenie 
w Oświęcimiu; 
Projekt „Laboratoria przyszłości” wykorzystano; 4 558,88zł – całość przyznanych środków –  
113 400,00 zł – projekt będzie realizowany w 2022 roku; 
Projekt Narodowy Program Czytelnictwa; łączne kwoty projektu to 15 000,00 zł (w tym 12 000,00 zł 
dofinansowania) dla Szkoły i 3 750,00 zł (w tym 3 000,00 zł dofinansowania) dla Przedszkola – środki 
z projektu przeznaczona na zakup książek i wyposażenia biblioteki. 
 
Inwestycje, zakupy oraz wzrost majątku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
 
Wydatki majątkowe szkoły: 
 remont odgromienia w budynku szkoły ul. Długa 175 za kwotę 27 999,51 zł; 
 przebudowa łazienki przy małej sali gimnastycznej za kwotę 50 828,15 zł; 
 remont podłóg w budynku przy ulicy Długiej 175 za kwotę 17 116,07 zł (wykonanie podłóg 

z wykładziny pcv ); 
 wyposażenie klas w monitory interaktywne za kwotę 16 000,00 zł (zakup 2 monitorów); 

 
Wydatki majątkowe przedszkola – malowanie pomieszczeń przedszkolnych za kwotę 16 949,00 zł; 
 
Pozostałe wydatki: 
 urządzenia wielofunkcyjne( szt.2) 7 786,00 zł, 
 wymiana pieca gazowego na ciepłą wodę 4 790,00 zł, 
 wyjazdy na basen 16 788,00 zł, 
 dopłata do kateringu 20 641,00 zł. 
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Kultura  
Organizacja imprez 
W gminie Polanka Wielka w 2000 roku w wyniku połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego 
Ośrodka Kultury zostało utworzone Gminne Centrum Kultury jako samorządowa instytucja kultury. 
Jednostka ta wpisana została do gminnego rejestru instytucji kultury i uzyskała osobowość prawną, 
działa samodzielnie na podstawie nadanego uchwałą Rady Gminy statutu. 

Przedmiotem podstawowej działalności GCK jest upowszechnianie i ochrona kultury. W 2021 roku dla 
Gminnego Centrum Kultury została udzielona przez gminę dotacja podmiotowa  
w kwocie 435 500,00 zł.  

Koszty związane z organizacją imprez zestawione są w tabeli zamieszczonej poniżej 

Wyszczególnienie Wykonanie planu finansowego  
za 2021 rok 

Wakacje 1 912,00 
Park linowy 350,00 
Laserowy paintball 1 500,00 
Ubezpieczenie kosztów wycieczki 62,00 
Dni Polanki Wielkiej 53 131,83 
Organizacja koncertu – zespół nr 1 5 170,00 
Organizacja koncertu – zespół nr 2 5 500,00 
Organizacja koncertu – zespół nr 3 13 530,00 
Opłaty ZAiKS 2 897,88 
Usługa ochrony imprezy 4 920,00 
Usługa zabezpieczenia medycznego imprezy 2 600,00 
Nagłośnienie 7 195,50 
Oświetlenie 4 551,00 
Zakup karpia 3 768,09 
Kapela 700,00 
Animacje dla dzieci o młodzieży 750,00 
Dekoracje, pozostałe materiały, plakaty, banery 1 549,36 
Dyskusyjny Klub Książki 1 930,00 
Spotkanie autorskie 1 930,00 
Konkursy formacji tanecznych 3 805,00 
Akredytacja, wpisowe 1 485,00 
Obuwie dla grupy Mażoretek 860,00 
Przewóz grup tanecznych 1 460,00 
Konkursy biblioteczne 455,28 
Nagrody 455,28 
Organizacja promocji ,,Dożynkowa akcja szczepień” 9 173,68 
Poczęstunek, napoje 9 173,68 
Działania w ramach ,,Tradycje regionu wspólnym 
dziedzictwem” 

318,30 
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Artykuły spożywcze do przygotowania stanowiska 
kulinarnego 

318,30 

Zakupy/usługi dla Orkiestry dętej 10 390,40 

Obuwie 590,40 

Instrument muzyczny 3 800,00 

Produkcja płyt CD, opakowań CD, nadruków graficznych, 
nagranie płyty 

6 000,00 

Koszty związane z organizacją imprez 81 116,49 
 

 

W 2021 roku Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej otrzymało od organizatora dotację celową 
w kwocie 14 500,00 zł na realizację zadania pn. ,,Zestaw podestów scenicznych”. 
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Współpraca Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi 
Dotowanie organizacji pozarządowych 
Na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie w budżecie Gminy Polanka Wielka na 2021 rok przeznaczono kwotę w wysokości 
60 000,00 zł [2020 r. – 50 000,00 zł]. 

Na realizacje zadań w 2021 roku ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz jeden 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W każdym konkursie wpłynęła jedna oferta, 
która została zaopiniowana pozytywnie. Oferta została złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną 
w Polance Wielkiej oraz Polańskie Stowarzyszenie Rozwoju i Rekreacji.  

Dotacja została wykorzystana w kwocie: 

 45 000,00 zł [2020 r. – 50 000,00 zł] – Ochotnicza Straż Pożarna 

   9 750,12 zł [2020 r. – 9 994,30 zł] – Polańskie Stowarzyszenie Rozwoju i Rekreacji 

Dofinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi 
sportu 
 

Na realizację zadania własnego Gminy Polanka Wielka realizowanego przez klub sportowy działający 
na terenie Gminy Polanka Wielka, nie działający w celu osiągnięcia zysku z zastosowaniem ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla 
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 
w budżecie Gminy Polanka Wielka na 2021 rok przeznaczono kwotę w wysokości 100 000,00 zł  
[2020 r. – 100 000,00 zł]. 

Na realizację zadania w 2021 roku ogłoszono jeden otwarty konkurs na dofinansowanie  
lub sfinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 
w 2021 roku. Oferta została złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Strumień” w Polance Wielkiej.  

Dotacja została wykorzystana w kwocie: 

 100 000,00 zł - Ludowy Klub Sportowy „Strumień” w Polance Wielkiej. 

 


