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I. Wstęp 
 

Raport o stanie gminy Pcim opracowano w oparciu o art. 28aa ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Cel 

przygotowania niniejszego dokumentu to przede wszystkim stworzenie 

dokładnego i rzetelnego źródła informacji o sytuacji gospodarczej i społecznej 

gminy Pcim. Zgromadzone w nim zostały dane o aspektach funkcjonowania 

Gminy Pcim za rok 2019, tj.: podsumowanie działalności Wójta Gminy Pcim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Zrealizowano 

go w oparciu o materiały opracowane i przedstawione przez pracowników Urzędu Gminy Pcim, 

gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów będących w posiadaniu Urzędu, 

a także informacje zamieszczone na stronach internetowych. 

Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy i jest podstawą do obiektywnej, opartej na 

faktach, oceny. Informacje w nim zawarte posłużą mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na temat 

funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia konsultacji 

i debaty na temat rozwoju gminy w przyszłości. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Piotr Hajduk 
Wójt Gminy Pcim 
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II. Informacje ogólne 

1. Ogólna charakterystyka gminy 

1.1 Historia (utworzenie Gminy), położenie i powierzchnia 

Gmina Pcim położona jest w Beskidzie Średnim, przy jego granicy z Beskidem Wyspowym. Doliny 

Raby i Trzebunki dzielą Beskid Średni na trzy pasma górskie: Pasmo Łysiny, Pasmo Koskowej Góry 

i Pasmo Babicy.  

Pod względem administracyjnym Gmina Pcim znajduje się w powiecie myślenickim województwa 

małopolskiego. Graniczy z nią siedem innych gmin: Myślenice, Wiśniowa, Lubień, Tokarnia, Sułkowice 

(powiat myślenicki), Mszana Dolna (powiat limanowski) i Budzów (powiat suski). 

W skład gminy wchodzą trzy miejscowości: Pcim, Stróża i Trzebunia, liczące łącznie 11094 

mieszkańców. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 8905 ha. Największą miejscowością w gminie 

jest Pcim – 5494 mieszkańców i 4078 ha powierzchni. Na drugim miejscu znajduje się Stróża (3209 

mieszkańców i 2439 ha), niewiele mniejsza jest Trzebunia (2391 mieszkańców, 2388 ha). 

Gmina ma typowy dla Beskidu Średniego rolniczy krajobraz z dość dużym udziałem lasów. Struktura 

użytkowania ziemi przedstawia się następująco: grunty orne 30,83%; sady, łąki i pastwiska 10,82%, 

lasy 48,00%, wody 1,00%, użytki techniczne 3,85%, nieużytki 5,50%. 

Położenie przy drodze ekspresowej S7 („Zakopiance”) czyni gminę atrakcyjną komunikacyjnie.  

Pcim znajduje się w odległości 46 km od Krakowa i 61 km od Zakopanego. W Pcimiu odgałęzia się  

od „Zakopianki” lokalna droga do Jordanowa (20 km) leżącego, przy trasie nr 28 (Wadowice  

- Nowy Sącz). 

1.2 Władze gminy 

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. O ustroju Gminy Pcim stanowi statut 

przyjęty uchwałą Nr XLVIII/240/02 z dnia 10 października 2002 r. wraz ze zmianami. Do zakresu 

działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na 

rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 169 ust. 1 Konstytucji RP jednostki samorządu terytorialnego 

wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. W gminie Pcim 

organem stanowiącym jest Rada Gminy Pcim, a jej działanie wspomagają cztery stałe komisje. 

Działalność organów gminy jest jawna. Obywatele mają prawo do uzyskiwania informacji, a także 

dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych.  
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W dniu 21 października 2018 r. mieszkańcy w drodze demokratycznych wyborów dokonali wyboru 

piętnastu radnych na nową 5–letnią kadencję: 2018-2023. Skład Rady Gminy Pcim VIII kadencji: 

1. Sadowski Piotr - Przewodniczący Rady Gminy, 

2. Mirochna Jan - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 

3. Ostafin Grzegorz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 

4. Oskwarek Józef - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

5. Hodurek Wiesław - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

6. Polański Józef - Przewodniczący Komisji Finansowej, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,  

7. Hodurek Dariusz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych, 

8. Depta Czesław - Radny Rady Gminy, 

9. Dziadkowiec Marian - Radny Rady Gminy, 

10. Kozak Wojciech - Radny Rady Gminy, 

11. Kubic Kazimierz - Radny Rady Gminy, 

12. Luberda Jan - Radny Rady Gminy, 

13. Mirek Wiesława - Radna Rady Gminy, 

14. Stopka Paweł - Radny Rady Gminy, 

15. Zięba Jan - Radny Rady Gminy. 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy jest wójt. 

W 2018 roku mieszkańcy ponownie na Wójta Gminy Pcim wybrali Piotra Hajduka (kadencja  

2018-2023). Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. 

 

1.3 Urząd Gminy 

Urząd Gminy Pcim stanowi aparat pomocniczy wójta, rady i jej komisji oraz organów 

funkcjonujących w strukturze gminy. Organizację oraz zasady funkcjonowania urzędu gminy określa 

Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta w drodze Zarządzenia wewnętrznego. Urzędem kieruje 

Wójt przy pomocy Sekretarza/Zastępcy Wójta. 
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Wójt jako Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do 

pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Sekretarz/Zastępca Wójta 

organizuje pracę Urzędu oraz zarządza zasobami ludzkimi. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym 

budżetu gminy – prowadzi rachunkowość w zakresie budżetu, dokonuje wstępnej kontroli 

dokumentów w zakresie zgodności, kompletności i rzetelności prowadzonych operacji gospodarczych 

i finansowych . 

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających 

na Gminie: 

1) zadań własnych określonych ustawami, Statutem Gminy i uchwałami Rady Gminy; 

2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywanych Gminie na mocy przepisów 

ogólnie obowiązujących; 

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej oraz 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

Przy załatwianiu spraw w Urzędzie stosuje się postanowienia zawarte w: 

1. Szczegółowych aktach prawnych; 

2. Kodeksie Postępowania Administracyjnego; 

3. Instrukcji kancelaryjnej; 

4. Zarządzeniach, zarządzeniach wewnętrznych, regulaminach, instrukcjach i wytycznych określonych 

przez Wójta. 
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Schemat Graficzny Struktury Organizacyjnej Urzędu Gminy Pcim 
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1.4 Jednostki organizacyjne 

W celu wykonywania swoich zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać 

umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi. Na terenie Gminy Pcim działają 

następujące jednostki organizacyjne: 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu; 

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu; 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu; 

4. Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu; 

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu; 

6. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu; 

7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Stróży; 

8. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Stróży; 

9. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Trzebuni; 

10. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pcimiu; 

11. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pcimiu. 

 

1.5. Sołectwa 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych 

sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Pcim. 

Organami sołectwa są: 

1) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy, 

2) sołtys - organ wykonawczy, 

3) rada sołecka - organ wspomagający sołtysa. 
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Na mocy uprawnień nadanych ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy Pcim w dniu 27 listopada 

1990 r. utworzyła sześć sołectw wymienionych w poniższej tabeli: 

Jednostki pomocnicze w Gminie Pcim wg stanu na 31.12.2019 r. 
L.p. Sołectwo  Sołtys Powierzchnia sołectwa  Liczba ludności 
1. Pcim Centrum Róg Piotr 1733 ha 3 523 
2.  Pcim Sucha Borowska Magdalena 1733 ha 1 532 
3. Pcim Krzywica Szczepaniec Janina 611 ha 441 
4. Stróża Dolna Firek Stanisław 1463 ha 1766 
5. Stróża Górna  Dyduła Grażyna 975 ha 1441 
6. Trzebunia Andrzej Łyszczarz 2388 ha 2391 

 

1.6 Współpraca zagraniczna, współpraca z gminami w Polsce, LGD. 

Współpraca zagraniczna jest współcześnie sposobem zacieśnienia wzajemnych kontaktów pomiędzy 

społecznościami regionów różnych krajów. Partnerskie Gminy dzięki podpisanemu porozumieniu 

stwarzają możliwość wszechstronnych i bezpośrednich kontaktów pomiędzy samorządami, 

mieszkańcami, a w szczególności pomiędzy dziećmi i młodzieżą, w celu lepszego poznania się  

i nawiązania przyjaznych stosunków.  

Gmina Pcim posiada cztery podpisane umowy partnerskie: z Schütsen am Gebirge w Austrii, Brezą  

w Słowacji, Budești w Rumunii oraz Gminą Giżycko w województwie warmińsko – mazurskim  

w powiecie giżyckim. Gmina Pcim podtrzymuje współpracę z dwoma Gminami tj. z Gminą Breza w 

Słowacji oraz Gminą Budești w Rumunii. 

W partnerstwie z gminami tworzącymi LGD - Lokalną Grupę Działania Turystyczna Podkowa, Gmina 

Pcim otrzymała dofinansowanie w kwocie 12 713 885,60 zł na „Montaż instalacji OZE na obszarze 

LGD Turystyczna Podkowa” w ramach działania 4.1.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  

2014-2020, mającego na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Z terenu gminy 

Pcim złożonych zostało 460 deklaracji uczestnictwa w projekcie. Umowa o dofinansowanie projektu 

została podpisana 13 grudnia 2018 r. - od tego momentu rozpoczęła się właściwa realizacja projektu. 

Rok 2019 to przede wszystkim odpowiednie przygotowanie postępowania przetargowego oraz 

rozstrzygnięcie kwestii podatkowych. Od czerwca 2019 r. (finalnie do marca 2020 r.) prowadzono 

postępowania przetargowe na wykonanie instalacji OZE u mieszkańców, w podziale na trzy kategorie: 

fotowoltaika, solary, pompy ciepła. Pierwszą umowę z wykonawcą podpisano 30 października 2019r., 

a dotyczyła ona montażu instalacji fotowoltaicznych przez firmę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.  
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z Woli Zaradzyńskiej. Kolejna – 7 lutego 2020 r. z wykonawcą pomp ciepła, firmą Solartime Sp z o.o.  

z Rzeszowa. Trzecia, ostatnia umowa na kolektory słoneczne, została podpisana 10 marca 2020 r.  

z firmą FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. z Woli Zaradzyńskiej. Obecnie prowadzone są audyty 

przedmontażowe, po których mieszkańcy podpisują umowę na montaż instalacji OZE ze 

Stowarzyszeniem. 

 

2. Demografia, bezrobocie, aktywność społeczna 

2.1 Liczba i struktura ludności, dynamika zmian 

W Gminie Pcim na dzień 31.12.2019 roku zameldowanych na pobyt stały było 11094 osób, w tym 

5494 w Pcimiu, 3209 w Stróży i 2391 w Trzebuni. W stosunku do 2018 roku liczba ta wzrosła o 63. 

Szczegółowe dane dotyczące ludności przedstawiają tabele poniżej. 

STATYSTYKA LUDNOŚCI WG WIEKU I PŁCI NA KONIEC 2019 R. 
Miejscowość PCIM STRÓŻA TRZEBUNIA razem 

<18 1306 688 499 2493 
dorośli 4188 2521 1892 8601 
0-6 k 225 129 86 440 
0-6 m 224 129 78 431 
7-15 k 306 171 121 598 
7-15 m 348 162 115 625 
16-17 k 100 51 47 198 
16-17 m 103 46 52 201 
18-60 k 1518 949 705 3172 
18-65 m 1741 1061 795 3597 

powyżej 60 k 602 331 256 1189 
powyżej 65 m 327 180 136 643 
razem kobiety 2751 1631 1215 5597 

razem mężczyźni 2743 1578 1176 5497 
razem 5494 3209 2391 11094 
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Struktura wiekowa na koniec 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego nie uległa zmianie  

i wyglądała następująco: wiek przedprodukcyjny: 2493, produkcyjny: 6769 i poprodukcyjny: 1832. 

Strukturę wiekową Gminy Pcim w procentach przedstawia poniższy diagram kołowy. 

 

 

ZESTAWIENIE ZAMELDOWAŃ W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R. 

Miejscowość PCIM STRÓŻA TRZEBUNIA razem 
pobyt stały 5437 3169 2349 10955 
pobyt stały i czasowy 7 0 0 7 
pobyt czasowy 86 40 19 145 
pobyt stały czasowo 
wymeldowany 50 40 42 132 

W 2019 roku w Gminie Pcim odnotowano dodatni przyrost naturalny. W 2019 roku urodziło się 162 

dzieci, w tym 72 chłopców i 90 dziewczynek, co stanowi odpowiednio 44% chłopców i 56% 

dziewczynek. Liczba urodzeń zmniejszyła się o 5 osób w stosunku do roku poprzedniego. W 2019 

roku w Gminie Pcim zmarło 105 mieszkańców, z czego zgony mężczyzn stanowiły prawie 60% 

wszystkich zgonów. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost liczby zgonów o 5 osób. 
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Statystykę migracyjną w 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie 

STATYSTYKA MIGRACYJNA W 2019 R. 
Miejscowość PCIM STRÓŻA TRZEBUNIA RAZEM 
URODZENIA 79 52 31 162 
ZGONY 55 23 27 105 
ZAMELDOWANIA 138 91 50 267 
WYMELDOWANIA 111 52 49 200 
EMIGRACJE 0 1 1 2 
Uwaga: Liczba zameldowań i wymeldowań w obrębie poszczególnych miejscowości nie jest równa 
liczbie operacji ogółem. 
 

2.2 Bezrobocie 

Bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach z Gminy Pcim na 

koniec 2019 r. było 98, co stanowi znaczny spadek w stosunku do roku poprzedniego – o 26 osób. 

Poniżej zaprezentowane zostały zestawienia liczby bezrobotnych: według przedziału wiekowego, 

wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy w miesiącach. 
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2.3 Prace interwencyjne i prace społeczno-użyteczne 

Bezrobotni z terenu gminy Pcim chętnie korzystali z dostępnych form aktywizujących oferowanych 

przez Urząd Pracy w Myślenicach, w tym m.in.: odbycie stażu - 28 osób, prace interwencyjne - 18 

osób. Z kolei własną działalność gospodarczą podjęło 12 bezrobotnych. 
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2.4 Organizacje pozarządowe 

Organizacje pozarządowe, które czynnie współpracowały z Gminą Pcim w 2019 r.: 

- Ochotnicze Straże Pożarne - OSP: Pcim, Stróża, Trzebunia; 

- SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PRIMA; 

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Nadzieja"; 

- Uczniowski Klub Sportowy „Konik”; 

- STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH „TALENT”; 

- Fundacja AKADEMIA MAŁEGO SPORTOWCA; 

- KLUB SPORTOWY PCIMIANKA; 

- Ludowy Klub Sportowy „Wicher”; 

- Ludowy Klub Sportowy TRZEBUNIA. 

Aktualny wykaz wszystkich organizacji pozarządowych został udostępniony na stronie internetowej 

Gminy Pcim w dziale „Dla mieszkańców >> Informator >> Organizacje pozarządowe” 

 

3. Finanse gminy 

3.1 Informacje ogólne 

Budżet Gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także 

przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz funduszy celowych gminy. Budżet jest 

uchwalany w formie uchwały na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej 

kompetencji rady gminy, a opracowanie projektu budżetu - do wyłącznej kompetencji wójta. 

Podstawowe zasady i terminy obowiązujące na etapie projektowania i uchwalania budżetu 

uregulowane zostały w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych, natomiast 

procedurę uchwalania budżetu oraz szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi budżetu 

określa Uchwała Rady Gminy . 

Rada Gminy Pcim Uchwałą Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018r., podjęła uchwałę budżetową na 

rok 2019, określając: 

- dochody w wysokości 48.012.946,68 zł, 
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- wydatki w wysokości 47.932.613,38 zł, 

- przychody w wysokości 2.200.000,00 zł, 

- rozchody w wysokości 2.280.333,30 zł. 

W trakcie roku budżetowego Rada Gminy ośmiokrotnie dokonywała zmiany Uchwały Budżetowej na 

2019 r. Po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę 570.169 zł; po stronie wydatków 

zmniejszono budżet o kwotę 606.850,85 zł; przychody zostały zwiększone o kwotę 363.318,15 zł, 

rozchody zostały zwiększone o kwotę 400.000 zł. 

Zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, wójt dokonał zmiany planu dochodów  

i wydatków wynikających z korekty kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, 

o kwotę 4.971.997,41 zł. 

Po zmianach wprowadzonych przez radę gminy i wójta budżet gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 

- dochody w wysokości 52.414.775,09 zł, 

- wydatki w wysokości 52.297.759,94 zł, 

- przychody w wysokości 2.563.318,15 zł, 

- rozchody w wysokości 2.680.333,30 zł. 

 
Wynik wykonania budżetu Gminy Pcim za 2019 r. przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik 
% 

1 Dochody ogółem 52 414 775,09 51 594 341,91 98,43% 
2 Wydatki ogółem 52 297759,94 51 409 428,30 98,30% 
3 Nadwyżka/deficyt 117 015,15 184 813,61   
4 Finansowanie -117 015,15 112 984,85 

 5 Przychody 2 563 318,15 2 563 318,15 100,00% 
6 Rozchody 2 680 333,30 2 450 333,30 91,42% 
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Dynamika budżetu w latach 2018/2019 

Wyszczególnienie 2018 2019 Dynamika 
Dochody ogółem 49 462 695,30 51 594 341,91 104,31% 
w tym:    
- majątkowe 1 469 468,31 661 650,08 45% 
w tym:       
- sprzedaż mienia 0,00 0,00 0,00% 
- bieżące 47 993 226,99 50 932 691,83 106,12% 
w tym:       
- subwencje 17 898 437,00 18 069 457,00 100,96% 

- dotacje 19 062 586,05 19 395 339,75 101,75% 

- udziały w PIT 6 948 944,00 8 327 081,00 119,83% 

- podatek od 
nieruchomości 2 419 895,29 2 439 826,83 100,82% 

Wydatki ogółem 50 536 245,43 51 409 428,30 101,73% 

w tym:       
- bieżące 44 571 689,18 48 113 849,42 107,95% 
- majątkowe 5 964 556,25 3 295 578,88 55,25% 
Nadwyżka/deficyt -1 073 550,13 184 913,61   
Przychody 3 562 201,60 2 563 318,15 71,96% 
w tym:       
- kredyty 2 000 000,00 2 200 000,00 110,00% 
-wolne środki 1 562 201,60 363 318,15 23,26% 
Rozchody 2 125 333,32 2 450 333,30 115,29% 

 

Analizując dynamikę budżetu Gminy Pcim w latach 2018/2019, można zauważyć, iż dochody wzrosły 

w stosunku do roku poprzedniego o 4,31%, z czego najwięcej udziały w podatku dochodowym od 

osób fizycznych, bo aż o 19,83%. Wydatki budżetu wzrosły o 1,73% - warto zwrócić uwagę na duży 

wzrost wydatków bieżących (o 3.542.160,24 zł) przy równoczesnym spadku wydatków majątkowych 

w stosunku do roku poprzedniego (o 2.668.977,37 zł) przy równoczesnym zwiększeniu przychodów  

o 10% (tj. 700.000 zł) i rozchodów o 15,29% (tj. 324.999,98 zł.) 
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3.2 Wykonanie budżetu gminy 

Struktura dochodów Gminy Pcim w 2019 r. 

 

Dochody budżetu Gminy Pcim w roku 2019 wyniosły 51.594.341,91 zł i zostały wykonane w 98,43%. 

Największą pozycją dochodów stanowiły dotacje celowe, w których skład wchodzą dotacje z budżetu 

państwa – w kwocie 18.586.184,21 zł., dotacje i środki z UE 588.674,52 zł. oraz pozostałe środki  

– w wysokości 220.481,02 zł.  

Kolejną pozycję są subwencje, które stanowią 35,02% wykonanych dochodów, w tym subwencja 

oświatowa w kwocie 11.408.704 zł. Wpływy z dochodów własnych to 27,39%, w skład których 

wchodzą podatki gminne w kwocie 3.046.443,75 zł, z tego podatek od nieruchomości 2.439.826,83 zł, 

który stanowi 80,09% pobranych podatków. Duża wielkość to udziały w podatku PIT, z tego tytułu do 

budżetu Gminy w roku 2019 wpłynęła kwota 8.327.081 zł. tj. 58,93% dochodów własnych.  

Dochody podatkowe Gminy Pcim za 2019 r., wg sprawozdania PDP, wyniosły 11.831.839,09 zł, wobec 

czego wskaźnik G (G – Gminy) dochodów podatkowych na jednego mieszkańca wynosi 1.066,51 zł. 
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Struktura wydatków Gminy Pcim w 2019 r. 

 
Wydatki budżetu Gminy Pcim w roku 2019 wyniosły 51.409.428,30 zł, z tego najwięcej środków 

gmina przeznaczyła na rodzinę i pomoc społeczną – 18.981.978,58 zł. Kolejną pozycję stanowi 

oświata w kwocie 18.677.910,96 zł. Administracja kosztowała 4.672.085,13 zł, a obsługa długu 

publicznego stanowiła zaledwie 1% wydatków tj. 364.323,56 zł. 

Na wydatki majątkowe gmina w roku 2019 przeznaczyła środki wysokości 3.295.578,88 zł, z tego na 

transport i łączność – 2.335.580,47 zł, administrację publiczną – 37.900 zł, bezpieczeństwo publiczne  

i ochronę przeciwpożarową – 327.870,06 zł, oświatę i wychowanie – 168.003,35 zł, gospodarkę 

komunalną i ochronę środowiska – 367.225 zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 59.000 zł.  

Wydatki na jednego mieszkańca wynoszą 4.650,65 zł. 

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pcim za 2019 r. zostały 

przedstawione w Zarządzeniu Nr 18/2020 Wójta Gminy Pcim z dnia 23 marca 2020r.  
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3.3 Wieloletnia prognoza finansowa 

 
   * Wysokość zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

Zadłużenie Gminy Pcim na koniec roku 2019 wynosiło 12.525.000 zł, co stanowiło 24,28% 

wykonanych dochodów. Poziom zadłużenia gminy od roku 2015 spada. Wskaźnik planowanej łącznej 

kwoty spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 

2019 roku spełnia warunek określony w w/w ustawie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika 

spłaty zobowiązań. Poniższa tabela przedstawia planowane do spłaty zobowiązania w latach 2020-

2040 oraz wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów oraz 

dopuszczalny wskaźnik spłaty tych zobowiązań, zgodnie z Uchwaloną przez Radę Gminy Pcim 

Wieloletnią Prognozą Finansową. Gmina Pcim spełnia warunki określone w ustawie. 
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Planowane do spłaty zobowiązania w latach 2020-2040 wraz ze wskaźnikami 

lata Spłata 
kredytów Spłata odsetek Poręczenia i 

gwarancje Razem: 

Wskaźnik 
planowanej łącznej 

kwoty spłaty 
zobowiązań do 

dochodów 

Dopuszczalny wskaźnik 
spłaty zobowiązań, po 

uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, 
obliczony w oparciu o 

wykonanie roku 
poprzedzającego 

pierwszy rok prognozy 
(średnia arytmetyczną z 

 3 poprzednich lat) 

2020 1 832 000,00 370 000,00 857 763,73 3 059 763,73 5,45% 10,23% 

2021 2 113 000,00 370 000,00 640 580,17 3 123 580,17 9,54% 8,82% 

2022 2 193 000,00 315 000,00 329 616,51 2 837 616,51 9,15% 7,92% 

2023 2 050 000,00 260 000,00   2 310 000,00 8,99% 7,87% 

2024 1 450 000,00 210 000,00   1 660 000,00 5,76% 8,31% 

2025 1 450 000,00 160 000,00   1 610 000,00 5,66% 7,29% 

2026 1 000 000,00 123 000,00   1 123 000,00 5,59% 7,73% 

2027 400 000,00 92 000,00   492 000,00 5,54% 7,15% 

2028 400 000,00 80 000,00   480 000,00 5,51% 7,18% 

2029 400 000,00 70 000,00   470 000,00 5,50% 6,60% 

2030 400 000,00 62 000,00   462 000,00 5,48% 6,08% 

2031 400 000,00 55 000,00   455 000,00 5,47% 5,58% 

2032 400 000,00 50 000,00   450 000,00 5,46% 5,54% 

2033 400 000,00 40 000,00   440 000,00 5,44% 5,51% 

2034 400 000,00 35 000,00   435 000,00 5,43% 5,49% 

2035 400 000,00 30 000,00   430 000,00 5,42% 5,47% 

2036 400 000,00 20 000,00   420 000,00 5,40% 5,46% 

2037 400 000,00 10 000,00   410 000,00 5,38% 5,44% 

2038 200 000,00 5 000,00   205 000,00 5,37% 5,43% 

2039 200 000,00 2 500,00   202 500,00 5,37% 5,41% 

2040 200 000,00 1 000,00   201 000,00 5,37% 5,40% 

  17 088 000,00 2 360 500,00 1 827 960,41 21 276 460,41     
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Poniższa tabela przedstawia wykonanie i prognozowanie nadwyżki operacyjnej w latach 2019-2040 

zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Pcim. 

 Różnica między dochodami a 
wydatkami bieżącymi 

Różnica między dochodami a 
wydatkami bieżącymi 
powiększona o wolne środki 

2019 2 818 842,41 3 182 160,56 
2020 1 292 518,26 1 458 954,51 
2021 2 837 000,00 2 837 000,00 
2022 2 870 000,00 2 870 000,00 
2023 2 870 000,00 2 870 000,00 
2024 2 870 000,00 2 870 000,00 
2025 2 870 000,00 2 870 000,00 
2026 2 870 000,00 2 870 000,00 
2027 2 870 000,00 2 870 000,00 
2028 2 870 000,00 2 870 000,00 

 

 Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są 

wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki. Jak 

widać z w/w tabeli Gmina Pcim spełnia określone warunki; wynik budżetu operacyjnego pokazuje, że 

Gmina Pcim jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa wartość nadwyżki 

operacyjnej, tym większa jest możliwość realizowania w gminie nowych inwestycji.  

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Uchwałą Nr S.O.IV -426-2/25/20 z 

dnia 11 lutego 2020r., po zapoznaniu się z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Pcim na lata 2020-

2040, postanowiło zaopiniować pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Pcim, 

przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

  

4. Gospodarka nieruchomościami i mienie komunalne 

4.1 Grunty 

Grunty ogółem - 27,1731 ha, w tym oddane w użytkowanie wieczyste - 5,0058 ha, w zasobie mienia 

komunalnego - 22,1673 ha. Ponadto Gmina Pcim jest współwłaścicielem nieruchomości położonych 

w Stróży - 1,6600 ha stanowiącej udział w 1/3 części z Gminą Lubień i Gminą Tokarnia. 
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4.2 Nieruchomości 

1. Mieszkaniowy zasób Gminy w budynkach komunalnych Gminy: 

LP. Miejscowość, 
 nr budynku 

Nr 
mieszk. 

Pow. 
Użyt. m2 Rodzaj budynku 

1. Pcim 513 B  190,80 Mieszkalny Komunalny 
 Pcim  1 61,5  mieszkanie 
 Pcim  2 61,0  mieszkanie 
 Pcim  3 60,5  mieszkanie 
 Pcim  4 61,1  mieszkanie 

 
2. Pcim 5  380,0  Budynek Komunalny  
 Pcim  1 90,50  mieszkanie 

 
3. Pcim 564    Przedszkole Nr 2 
 Pcim  1 39,2  mieszkanie 

 
  4. Pcim 598   Szkoła Podstawowa Nr 3 

 Pcim nr 598  1 54,0  mieszkanie  
 Pcim nr 598 2 52,0  mieszkanie 

 
5. Pcim 513  56,2  Budynek socjalny 
 Pcim  1 26,2  lokal socjalny 
 Pcim 2 30,0  lokal socjalny 

 
6. Trzebunia 386    358,0  Budynek komunalny 
 Trzebunia  1 50,6  lokal socjalny 
 Trzebunia  2 61,0  mieszkanie chronione 

Lokale mieszkalne 9 o łącznej pow. 540,8 m2 i lokale socjalne 3 o łącznej pow. 106,8 m2 

2. Lokalowy zasób Gminy w budynkach komunalnych Gminy Pcim 

LP. Miejscowość, 
 nr budynku 

Pow. 
Użytk. m2 Rodzaj budynku Sposób zagospodarowania 

1. Pcim 5 380,0 
  
Budynek Komunalny  

 
 

    Pomieszczenie biurowe, 
pomieszczenia gospodarcze. 

  183,95 
  

Najem, PLR - Praktyka 
Lekarza Rodzinnego,  
Centrum Medyczne  

  64,64  Użyczenie Pogotowie 
 

2. Pcim 563 944,5 Budynek Administracyjny  
    Biura, 
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  64,64  Użyczenie GOPS 
  8,7  Najem 

 
3. Pcim 596 327,6 Budynek Komunalny Po likwidacji Szkoły 
    Archiwum, magazyn 

  14,51  Użyczenie Spółdzielnia 
„Prima” 

  50,70  Użyczenie GOKiS 
 

4. Pcim 1302 273 Kompleks Sportowy Użyczenie KS Pcim 
 

5. Stróża 1 972,6 Budynek Hali Sportowej Najem GOKiS 
 

6. Trzebunia 386 358,0 Budynek komunalny  
     Pomieszcze. gospod 

  104,41  Najem PLR, Gabinet 
Pielęgniarki 

 
7. Trzebunia 346 ~ 100 Budynek Hermanówka  Planowany do rozbiórki 

 
8. Trzebunia 444  Część socjalna budynku  

  66,4 
 Najem, Stomatologia WIK, 

Orange. 
  453,4  Użyczenie OSP 
  117,4  Orkiestra Orzeł 
  130,43  Użyczenie GOKiS 

      
Ponadto Gmina Pcim jest użytkownikiem 330 m2 w budynku OSP Stróża 630 

    68,36 m2  Użyczenie OSP 
  102,00 m2   Użyczenie Biblioteka 

  159,64 m2 
 Najem PLR, Centr. 

Stomatologiczne 

3. Obiekty oświatowe: 

a) Szkoła Podstawowa Nr 1, Pcim 599 - 2 budynki; 

b) Szkoła Podstawowa Nr 3, Pcim 598 z Oddziałem Przedszkolnym; 

c) Pcim 597 - Pcim Sucha Działy (była Filia Szkoły Podstawowej Nr 3); 

d) Przedszkole Samorządowe Nr 1 Pcim 1186; 

e) Przedszkole Samorządowe Nr 2 Pcim 564; 

f) Szkoła Podstawowa Nr 1, Stróża 1 - 2 budynki; 
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g) Przyszkolny Oddział Przedszkolny, Stróża 362; 

h) Szkoła Podstawowa Nr 3, Stróża 168; 

i) Kompleks Szkolny z Oddziałem Przedszkolnym Trzebunia 444. 

4. Obiekty Kulturalne: 

a) Budynek Pcim 596; 

b) Świetlica Środowiskowa Trzebunia 444; 

c) Nieodpłatne użytkowanie w budynku OSP Stróża 630 - Gminna Biblioteka Publiczna. 

5. Obiekty Sportowe: 

a) Budynek Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego Pcim 1302; boisko pełnowymiarowe do piłki 

nożnej z trybunami krytymi, asfaltowe boisko do siatkówki oraz nie pełnowymiarowe boisko 

treningowe przy Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym Pcim 1302; 

b) Boiska wielofunkcyjne i otwarta strefa aktywności Pcim 599 (Szkoła Podstawowa Nr 1); 

c) Hala Sportowa - Stróża 1; 

d) Boisko asfaltowe do piłki nożnej - Stróża Górna; 

e) Boisko asfaltowe do piłki nożnej - Stróża Dolna; 

f) Kompleks Boisk „Orlik” - Trzebunia 622; 

g) Otwarta Strefa Aktywności fizycznej - Pcim 597 (Pcim Sucha/Działy); 

h) Otwarta Strefa Aktywności fizycznej - Pcim 599 Centrum; 

i) Otwarta Strefa Aktywności fizycznej - Stróża Dolna Centrum; 

j) Otwarta Strefa Aktywności fizycznej - Trzebunia 444. 

6. Obiekt garażowo – magazynowy: Pcim 1399 – Pcim Sucha/Działy - użyczenie OSP Pcim. 

7. Place zabaw: 

a) Plac zabaw z elementami siłowni - Pcim 1302 przy Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym w Pcimiu; 

b) Plac zabaw przy budynku komunalnym Pcim 596 - Krzywica; 

c) Plac zabaw przy budynku oświatowym Pcim 564 - Bogusiówka; 

d) Plac zabaw przy budynku oświatowym Pcim 598 - Pcim Sucha; 
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e) Plac zabaw przy budynku oświatowym Pcim 1186; 

f) Plac zabaw przy budynku oświatowym Stróża 362; 

g) Plac zabaw przy budynku oświatowym Stróża 168; 

h) Plac zabaw przy boisku „Orlik” Trzebunia 622. 

8. Obiekt wodociągowy - ujęcie powierzchniowe, zbiornik o pojemności 150 m3 - czynna sieć 

wodociągowa o długości 3,4 km.  

 

4.3 Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego 

1. Nabycie mienia w drodze cywilno-prawnej, darowizna od mieszkańców Gminy: działki pod drogę 

gminną Pcim Mała Sucha o pow. 0,0613 ha - o wartości 10 218,00 zł. 

2. Nabycie nieruchomości pod drogę gminną na podstawie Uchwały Rady Gminy Pcim w sprawie 

scalenia i podziału działek:  powstała działka 12521 w Pcimiu o pow. 0,1314 ha o wartości  

74 478,00 zł. 

3. Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego: w związku z dokonaniem aktualizacji 

operatu ewidencji gruntów zmniejszyła się powierzchnia działek 10983 i 10992 w Trzebuni  

o 0,1244 ha.  

4. Dochody Gminy Pcim za 2019 r. z tytułu wykonywania praw własności: 

a) wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste - 8790 zł 

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 145 764,75 zł  

 

5. Ład przestrzenny 

5.1 Wydane decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego 

Gmina Pcim nie wydaje decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego, gdyż posiada 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XV/91/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 

29 lutego 2016 r.). Na wniosek strony, gmina wydaje wypis i wyrys z miejscowego planu oraz 

zaświadczenia. W roku 2019 wydano 161 wypisów i wyrysów oraz 407 zaświadczeń z miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 
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5.2 Plany zagospodarowania przestrzennego 

W gminie Pcim obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą  

Nr XV/91/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 29 luty 2016 r. obejmujący swym zakresem obszar B objęty 

projektem lokalizacji zbiornika retencyjnego na rzece Krzczonówka oraz miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 13 marca 

2019 r. - obszar A pozostały teren obejmujący miejscowości: Pcim, Stróżę i Trzebunię w ich granicach 

administracyjnych. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego obejmuje cały 

obszar gminy, jednak zmiany zagospodarowania terenów dotyczą jedynie wybranych działek, które w 

zmianie planu przeznacza się na cele budowlane. Zmiana planu spowodowana była koniecznością 

dostosowania planu miejscowego uchwalonego w 2016 r. oraz 2019 r. do obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie ograniczeń zagospodarowania terenów położonych w zasięgu obszarów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz lokalizacji miejsc postojowych zaopatrzonych w kartę 

parkingową. 

Projekt planu w myśl przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 tekst jednolity) musi zachować zasadniczą zgodność z 

ustaleniami studium, dlatego podstawą projektową w trakcie sporządzania projektu planu 

miejscowego było uwzględnienie strategicznych ustaleń tego dokumentu. Plan miejscowy zachowuje 

pełną zgodność z obowiązującym studium i nie narusza go. Obowiązujące studium zachowuje 

również zgodność z przepisami odrębnymi obowiązującymi dla obszarów chronionych wymienionych 

powyżej, w tym zakresie uwzględnienia celów ochrony, dla których powołano obszary Natura 2000. 

Kompatybilność ustaleń studium oraz przepisów odrębnych dla obszarów podlegających ochronie 

pozwala na wykonanie projektu planu z uwzględnieniem ustaleń studium i nienaruszaniem przepisów 

odrębnych dla obszarów chronionych.  
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6. Infrastruktura techniczna i komunalna 

6.1 Kanalizacja 

Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi 26,52 km. Podłączonych budynków do 

sieci kanalizacji jest 395. 

 

6.2 Wodociągi  

Gmina posiada ujęcie powierzchniowe - zbiornik o pojemności 150 m3, czynną sieć wodociągową 

o długości 3,4 km. Podłączenia do sieci wodociągowej: 67 budynków mieszkalnych, 6 letniskowych 

oraz 2 budynki Szkoły Podstawowej, Przedszkole nr 1 w Pcimiu, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, Bank 

Spółdzielczy, Remiza OSP, obiekty Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pcimiu (biurowe, 

produkcyjny i handlowe), galeria „Czarny Lew” - przyłącz do studzienki na działce. 

 

6.3 Gazyfikacja 

Długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi 93 km. W 2019 r. do sieci gazowej podłączono 30 

nowych budynków. 

 

6.4 Drogi, chodniki  

W 2019 r. w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano prace obejmujące przebudowy i remonty 

dróg na terenie Gminy Pcim. Zakres robót w tej grupie obejmował: wykonanie robót ziemnych, 

podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowych, ułożenie korytek ściekowych. Prace wykonano na 

następujących drogach: 

Trzebunia: 

- Jaroszowa długość 180 mb, szerokość 2,8 mb; 

- Kowalikowa długość 500 mb, szerokość 2,8 mb; 

Stróża: 

- Sekułowo długość 80 mb, szerokość 2,8 mb; 

- Ziębowo długość 80 mb, szerokość 2,8 mb; 
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- Bąkowo długość 100 mb, szerokość 2,8 mb; 

- Płoszczycowo długość 70 mb, szerokość 2,8 mb; 

- Swachtówka długość 350 mb, szerokość 2,8 mb; 

- Niwa długość 280 mb, szerokość 2,8 mb; 

Pcim: 

- Bodziochy długość 220 mb, szerokość 2,8 mb; 

- Kocury długość 80 mb, szerokość 2,8 mb; 

- Gromki długość 65 mb, szerokość 2,8 mb; 

- Chałupniki Dolne długość 400 mb, szerokość 2,8 mb; 

- Marchówka długość 320 mb, szerokość 2,8 mb; 

- Padoły długość 216 mb, szerokość 3,0 mb; 

- Pierty długość 150 mb, szerokość 3,0 mb; 

- Bodziochy długość 220 mb, szerokość 2,8 mb. 

 

Łączna długość dróg objętych zadaniem wyniosła 3,296 km. Zrealizowane prace obejmowały kwotę 

1 213 210,26 zł. 

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozyskano środki finansowe na remont drogi 

dojazdowej do pól Stróża Swachtówka, Pcim Marchówka. Zakres robót obejmował wykonanie 

podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem oraz wykonanie 

nakładek z mieszanek mineralno-bitumicznych i tłuczniowej. Prace wykonano na długości 670 mb. 

 

6.5 Ścieżki rowerowe  

Na ternie gminy wybudowana jest ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej na odcinku ok 4,3 km. 

Ścieżka przebiega od roli Krawcy w Pcimiu do roli Wierciakowo w Stróży. Usytuowana jest na prawym 

brzegu rzeki Raby.  
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6.6 Budowa i remonty obiektów użyteczności publicznej  

• Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w ramach „Poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych” m.in. w ciągu drogi gminnej 

540607K stara Zakopianka w miejscowości Stróża w obrębie Szkoły nr 3 oraz w Pcimiu Centrum. 

Zakres prac obejmował doświetlenie lampami LED jezdni. 

• Prace konserwacyjne na kładce pieszo-jezdnej w Pcimiu  

Prace obejmowały roboty rozbiórkowe, czyszczenie i mycie ciśnieniowe wraz z zaprawkami 

antykorozyjnymi, wykonanie i montaż elementów stalowych ocynkowanych ok. 150kg, 

uzupełnienie płyt poliwęglanowych ok 23m2. 

• Wykonano dziesięć wiat przystankowych zlokalizowanych przy następujących drogach:  

- Trzebunia pod Kościołem oraz przy roli Dziobkowej, 

- Stróża przy Szkole Podstawowej nr 1, Zarębki, Moskalowo oraz koło Rogowskiego Potoku,  

- Pcim Łuczany oraz Pcim Centrum przy zjeździe z drogi ekspresowej. 

• Wykonano montaż sześciu kamer przy obiektach użyteczności publicznej: 

- Szkoła Podstawowa nr 444 w Trzebuni przy parkingu i bramie wjazdowej do OSP oraz przy 

boisku sportowym Orlik, 

- Stróża w obrębie parkingu OSP oraz skrzyżowania drogowego, 

- Pcim Centrum - plac zabaw.  

• Wykonano oznakowanie stałe na pasach drogi gminnej 540607K stara Zakopianka na odcinku 

Stróża – Pcim oraz drogi gminnej nr K540342 Pcim – Kotoń (Przedszkole) wraz z poprawą 

istniejącego oznakowania. 

• Wykonano bariery energochłonne N2W5 przy następujących drogach: 

- Rogowo - 60 mb, 

- Sragi - 36 mb, 

- Marszałki 15 mb, 

- Wierciakowo - 25 mb.  

• W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty cząstkowe i uzupełnienie ubytków  

w drogach, utrzymanie rowów i przepustów odwadniających, przydział korytek ściekowych, 

zakup kruszyw oraz zimowe utrzymanie dróg. 

• W trakcie robót budowlanych jest realizacja zamierzenia parkowego wraz  z elementami małej 

architektury, utwardzeniem terenu, budową chodników, oświetlenia, ścieżki rowerowej, placu 
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manewrowego, czerpni p.poż oraz utwardzeniem pobocza drogi. Planowane zakończenie prac to 

30 sierpień 2020 r. 

 

6.7 Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 

1) Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo - Kulturalnych wraz 

z wewnętrznymi instalacjami w miejscowości Trzebunia 

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy remont i modernizacja budynku zespołu placówek 

oświatowo – kulturalnych w Trzebuni (działka nr 10992) w celu znacznej poprawy efektywności 

energetycznej. W ww. inwestycji, prace będą prowadziły do uzyskania odpowiednich 

współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi. W ramach inwestycji przewiduje się przeprowadzenie głębokiej modernizacji 

energetycznej budynku, tj.: 

1. Docieplenie powierzchni - ocieplenie fundamentów styrodurem, stropu wełną mineralną wraz 

z remontem dachu (w celu uszczelnienia) oraz ścian zewnętrznych styropianem lub wełną mineralną. 

2. Wymianie częściowej okien oraz drzwi. 

3. Wymianie punktów świetlnych na oświetlenie energooszczędne. 

4. Wymianie kotłów węglowych na kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej 

powyżej 120 do 1200 kW oraz wymianie przewodów przesyłowych wraz z izolacja cieplną  

i grzejników na nowe z zaworami termoregulacyjnymi. 

5. Zamontowaniu zasobników ciepłej wody użytkowej ogrzewanych powietrzną pompą ciepła oraz 

modernizacji sieci przesyłowej. 

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej 

jakim jest zespół placówek oświatowo-kulturalnych w Trzebuni. 

Zaplanowane działania mają na celu: 

1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku o co najmniej 60%. 

2. Osiągnięcie redukcji emisji CO2 o co najmniej 40%. 

3. Osiągnięcie redukcji emisji (pyły PM 10, PM 2,5) o co najmniej 50%. 

4. Zmniejszenie kosztów eksploatacji na poziomie minimum 200 tys. zł rocznie. 
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2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim - wspieranie lokalnego 

rozwoju na obszarach wiejskich. 

Inwestycja pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim” realizowana jest w 

ramach operacji 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Pierwszym działaniem w ramach przedmiotowej inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej na terenie Gminy Pcim w miejscowości Pcim. Planowana inwestycja polega na wykonaniu: 

toru dla BMX, chodników, utwardzeniu pobocza, stanowiska czerpania wody, montażu 

elementów małej architektury, przebudowie ścieżki rowerowej oraz wykonaniu placu utwardzonego 

kostką. Zgodnie z umową do dnia 30.08.2019 roku zrealizowano pierwszy etap inwestycji, natomiast 

zakończenie inwestycji planuje się na 30.08.2020 r.  

Drugim działaniem w ramach przedmiotowej inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

w miejscowości Stróża. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Stróża Mała Gromada 

na odcinku dł. 0,710 km polegająca na poszerzeniu jezdni, przebudowie chodnika żwirowego na 

chodnik z kostki brukowej oraz przebudowę zjazdów, a także budowa oświetlenia ulicznego w Stróży, 

przy drodze gminnej oraz przy drodze powiatowej. Realizacja i zakończenie wyżej wymienionych 

inwestycji planowane jest na 30.08.2020 r.  

 

7. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

7.1 Walory środowiskowe, obszary prawnie chronione 

Na terenie Gminy Pcim znajduje się obszar Natura 2000 - Raba z Mszanką, specjalny obszar ochrony 

siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), kod obszaru: PLH120093, powierzchnia: 249,3 ha.  

Obszar stanowią fragmenty trzech rzek. Odcinek Raby rozpoczyna się od ujścia Potoku Olszówka 

(Raba Niżna) do mostu na trasie Myślenice-Osieczany. Odcinek Mszanki rozpoczyna się od ujścia 

potoku Łutówka (miejscowość Mszana Górna, przysiółek Fligi) do ujścia do Raby, wraz z Porębianką 

od mostu w Podobinie. W skład obszaru wchodzi cała Krzywiczanka: od źródeł do ujścia do Raby oraz 

część Krzczonówki: od miejscowości Wojkówka (przy ujściu Bogdanówki) do ujścia do Raby.  
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Na terenie gminy występują również obszary i obiekty podlegające ochronie lub wskazane do 

ochrony poza „Naturą 2000”. Należą do nich m.in.: istniejące pomnik przyrody, obszary zagrożenia 

powodzią czy obszary osuwania się mas ziemnych. 

 

7.2 Warunki klimatyczne, powietrze 

Klimat 

Gmina Pcim położona jest w strefie klimatów górskich i podgórskich. Znaczną przewagą 

charakteryzują się tu masy powietrza polarno-morskiego (powietrza o dużej wilgotności) właściwe 

dla Beskidu Makowskiego. Pod ich wpływem gmina znajduje się przez 60% dni w roku. 25% dni w 

roku obszar gminy znajduje się pod wpływem mas powietrza polarno-kontynentalnego, suchego, 

które dają bezchmurną pogodę. W lecie objawia się to wysoką temperaturą, a zimą dniami 

mroźnymi. Na teren gminy docierają również masy powietrza zwrotnikowego, które najwyraźniej 

uwidaczniają się głównie w okresie jesieni. Masy powietrza zwrotnikowego zalegają nad obszarem 

gminy przez ok. 8% dni w roku. Najmniejszym udziałem charakteryzują się masy powietrza 

arktycznego, suchego i bardzo mroźnego i występują przez 7% dni w roku. 

Powietrze 

Występujące zanieczyszczenia powietrza, spowodowane są m.in. przez następujące czynniki: 

przewaga węgla jako paliwa do ogrzewania budynków mieszkalnych, niedostateczne docieplenie 

przegród budowlanych, złej jakości stolarka okienna. Do emitorów zanieczyszczeń powietrza 

zlokalizowanych na terenie gminy zaliczyć należy przede wszystkim piece i piony kominowe 

gospodarstw domowych, kotłownie węglowe oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. 

Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, 

pył, sadza - typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych.  

W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym zanieczyszczenia 

uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się  w otoczeniu źródła emisji. Na 

terenie gminy Pcim główną substancją, gdzie obserwuje się dobowe przekroczenia dopuszczalnego 

średniorocznego stężenia to: benzo(a)piren oraz pył PM10. 

Aby przeciwdziałać negatywnym zmianom powietrza, Gmina Pcim podpisała w 2019 r. umowę  

z WFOŚiGW - Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w sprawie 

realizacji programu „Czyste powietrze”, której głównym punktem jest zatrudnienie „Ekodoradcy” 

świadczącego pomoc merytoryczną dla mieszkańców gminy Pcim w aplikowaniu o środki finansowe 
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na: wymianę źródeł ciepła (piece), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji solarnych 

i fotowoltaicznych. 

7.3 Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Pcim znajduje się 6 pomników przyrody. Wszystkie to leciwe, okazałe drzewa: 

 - wiąz górski „Halniak” w Pcimiu - rola Korzeniowscy, (stary nr rej. 22/1, nowy nr rej. 120904-001) 

utworzony w 1970 r.  

- dąb szypułkowy „Janosik” w Pcimiu - rola Hajdamaki (stary nr rej. 22/2, nowy nr rej. 120904-002) 

utworzony w 1970r. 

- dąb szypułkowy - znajduje się w pobliżu leśniczówki w Trzebuni (stary nr rej22/4, nowy nr rej. 

120904-003) utworzony w 1998 r.  

- dąb szypułkowy - znajduje się w pobliżu leśniczówki w Trzebuni (stary nr rej22/5, nowy nr rej. 

120904-004) utworzony w 1998 r.  

 - dąb szypułkowy - znajduje się w pobliżu leśniczówki w Trzebuni (stary nr rej 22/6, nowy nr rej. 

120904-005) utworzony w 1998 r.  

- dąb szypułkowy - znajduje się w pobliżu leśniczówki w Trzebuni (stary nr rej 22/7, nowy nr rej. 

120904-006) utworzony w 1998 r.   

 

7.4 Oczyszczalnie ścieków 

W gminie Pcim istnieje jeden system kanalizacji sanitarnej. W Pcimiu od 2002 roku funkcjonuje 

mechaniczno-biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 433 m3/dobę. 

Oczyszczalnia wraz z systemem kanalizacyjnym obejmuje ok. 395 gospodarstw domowych. Długość 

sieci to 26,5 km. Pozostała ludność – 75% mieszkańców odprowadza ścieki we własnym zakresie, 

głównie do indywidualnych zbiorników bezodpływowych. 

 

7.5 System gospodarki odpadami komunalnymi 

Gmina Pcim od lipca 2013 r. objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

nieruchomości zamieszkałe, a od stycznia 2017 r. również domki letniskowe i nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych świadczyła firma Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., 32-400 Myślenice,  

ul. Słowackiego 82. Firma została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Miejscem 

zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  
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z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: Regionalna Instalacja 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice.  

W gminie Pcim segregacja odpadów prowadzona jest w systemie workowym, a od stycznia 2018 r. do 

chwili obecnej podzielona na sześć frakcji odpadów: 

1. Worek niebieski „PAPIER” – w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury. 

2. Worek zielony „SZKŁO” – w tym odpady opakowaniowe ze szkła. 

3. Worek żółty „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE” – w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

4. Worek brązowy „BIO” – w tym odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów.  

5. Worek popielaty „NIESEGREGOWANE” – w tym odpady zbierane w sposób niesegregowany 

(zmieszany) lub pozostałości po segregowaniu odpadów w miejscu ich wytwarzania. 

6. Worek pomarańczowy „PIELUCHY” – pieluchy jednorazowe. 

Odpady wielkogabarytowe, opony z samochodów osobowych, odpady problematyczne, odpady z 

remontów (remonty prowadzone we własnym zakresie - do 200 kg), zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny odbierane są raz w roku bezpośrednio z terenu nieruchomości, po wcześniejszym 

zgłoszeniu przez właściciela do firmy świadczącej dla gminy usługi odbioru odpadów. 

Przeterminowane leki mieszkańcy składują w pojemnikach ustawionych w aptekach znajdujących się 

na terenie gminy Pcim. 

Ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika, że 

ponad 99% mieszkańców segreguje odpady, natomiast jeśli chodzi o domki letniskowe bądź inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – na koniec 2019 r. 100% 

właścicieli nieruchomości zadeklarowało segregację odpadów. 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.: 

 nieruchomości zamieszkałe: 

Styczeń - Październik: 

- 9,50 zł /miesięcznie/za osobę/odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny 

- 19,00 zł /miesięcznie/za osobę/odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny 



 
 

RAPORT O STANIE GMINY PCIM ZA ROK 2019 

 

 

 38 

Listopad - Grudzień: 

- 19,00 zł /miesięcznie/za osobę/odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny 

- 38,00 zł /miesięcznie/za osobę/odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny 

 domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe: 

- 100,00 zł /rocznie/domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe/odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny 

- 200,00 zł/rocznie/ domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe/ odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 

 

7.6 Edukacja ekologiczna 

W roku 2019 odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. ochrony powietrza, na którym 

przedstawiono możliwość skorzystania z dotacji np. na wymianę starego kotła na ekologiczny, 

spełniający obecne normy. Podczas spotkania rozpowszechniono ulotki informacyjne. 

W porozumieniu z firmą Biosystem S.A (Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 

SA) zorganizowano bezpłatną zbiórkę „elektrośmieci” od mieszkańców. Plakaty zapowiadające akcję 

rozprowadzono do szkół, wywieszono na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy 

Pcim. 

 

8. Dofinansowane ze środków krajowych i budżetu UE 
 

1) Gmina Pcim w roku 2019 zakończyła realizację projektu pod nazwą „Wymiana nieefektywnych 

źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Pcim - biomasa i paliwa gazowe”. Zadanie 

dofinansowane w ramach RPO WM - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priotytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna działanie 4.4 

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddzialanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.  

W ramach projektu 49 indywidualnych gospodarstw domowych w latach 2018-2019 wymieniło stare 

źródła ciepłe na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub biomasę. Całkowita wartość zadania to:  

703 018,99 zł., z czego 685 403,06 zł. stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego.  
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2) Dobiega końca realizacja projektu pod nazwą „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w 

gospodarstwach domowych w Gminie Pcim- paliwa stałe”. Zadanie dofinansowane w ramach RPO 

WM na lata 2018-2019, 36 indywidualnych gospodarstw domowych wymieniło stare źródła ciepłe na 

nowoczesne piece na ekogroszek i biomasę. W 2020 roku pozostały do wymiany 2 źródła ciepła. 

Całkowita wartość zadania to:  363 535,44zł., z czego 355 819,24 zł stanowi dofinansowanie  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

3) W ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

złożono w 2019 roku kolejny wniosek na wymianę piecy dla mieszkańców Gminy Pcim w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priotytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). Wniosek, jeżeli uzyska 

dofinansowanie obejmie wymianą 20 gospodarstw domowych i będzie realizowany w 2021-2022 

roku. Wartość zadania to: 189 454,08 zł., z czego: 186 608,38 zł. stanowi dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

4) Trwa realizacja projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim  

w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, typ operacji 7.4.1.2 

„Kształtowanie przestrzeni publicznej”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zadanie ma na celu poprawę jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim  

w miejscowościach Pcim i Stróża. Wartość zadania to: 1 844 723,66 zł., z czego: 769 071,00 zł. 

stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich.  

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs Gmina Pcim złożyła wniosek pod nazwą ”Demontaż, odbiór  

i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pcim” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 

Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 

Gospodarka odpadami. Wartość zadania to: 143514,00 zł., z czego: 121986,90 zł. stanowi 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt rekomendowany 

do dofinansowania jednak z powodu braku środków nie uzyskał w 2019 roku wsparcia finansowego. 
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5) Prace konserwatorsko-budowlane i rekonstrukcyjne przy 

drewnianej kapliczce domkowej z XIX wieku znajdującej się w 

Trzebuni zostały wykonane. Teren wokół obiektu został 

oczyszczony poprzez usuniecie pętli winorośli z poszycia 

dachowego, oraz rosnących tui, które bezpośrednio wpływały 

na utrzymujące się zawilgocenie obiektu. Wykonano nowy 

fundament wraz z izolacją, odnowiono  

i uzupełniono elementy ołtarza, oraz wymieniono pokrycie 

dachowe na gont modrzewiowy, impregnowany. Prace 

wykonano zgodnie z zatwierdzonym programem prac 

konserwatorskich przy zabytkowej kapliczce wpisanej do 

rejestru zabytków Gminy Pcim i były możliwe dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego w kwocie 

– 8500,00 zł. Wartość całkowitych kosztów wyniosła: 19824,12 zł.  

6) W 2019 r. po raz kolejny Gmina Pcim zrealizowała zadanie pod nazwą „Likwidacja barszczu 

Sosnowskiego na terenie Gminy Pcim”. Dzięki usunięciu kwiatów i liści powstrzymano proces 

rozrastania, który stanowił problem dla mieszkańców poruszających się drogą lokalną oraz 

zapobieżono obrażeniom wywołanym kontaktem fizycznym z rośliną. Z uwagi na to, że barszcz jest 

rośliną wieloletnią, teren na którym stwierdzono jej wystąpienie należy objąć stałym monitoringiem  

i wykonywać zwalczanie prewencyjne. Gmina Pcim uzyskała ten cel dofinansowanie  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie: 

6110,01 zł. Wartość całkowitych kosztów wyniosła: 9000,00 zł.  

7) Trwa podpisywanie umów z mieszkańcami na realizację projektu pn.: „Montaż instalacji OZE na 

obszarze LGD Turystyczna Podkowa” w ramach działania 4.1.1. Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, mającego na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie 

siedmiu gmin. Z terenu gminy Pcim w sumie 460 osób złożyło deklaracje na: montaż fotowoltaiki, 

solarów oraz pomp ciepła. Całkowita wartość projektu według umowy o dofinansowanie obejmująca 

wszystkie siedem gmin obszaru LGD wynosi 23 257 503,06 zł z czego 12 713 885,60 stanowi 

dofinansowanie z UE. 
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9. Oświata 

9.1 Opieka nad dziećmi do lat 3 

Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 są zadaniem własnym gminy. Opieka nad 

dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także 

sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. Każda z ww. form opieki ma swoją specyfikę  

i odpowiada na inne zapotrzebowanie rodziców. Rejestrowanie żłobków i klubów dziecięcych należy 

do zadań gmin. Rejestr prowadzi wójt właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu 

dziecięcego. Oznacza to, że żłobek lub klub dziecięcy jest rejestrowany w tej gminie, na terenie której 

jest prowadzony. Wójt, dokonuje zmian oraz wykreśleń z rejestru lub wykazu. Rejestr publikowany 

jest na portalu empatia.mpips.gov.pl za pomocą systemu teleinformatycznego. W Gminie Pcim 

rejestr żłobków obsługuje Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu i w 2019 r. nie zarejestrowano żadnego 

podmiotu sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3. 

9.2 Sieć szkolno-przedszkolna w gminie Pcim 

Zadania z zakresu edukacji w Gminie Pcim realizowane były w publicznych szkołach podstawowych, 

oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych i przedszkolach. W roku szkolnym 2018/2019 

Gmina Pcim była organem prowadzącym dla dwóch publicznych przedszkoli i pięciu szkół 

podstawowych. Przy czterech szkołach podstawowych prowadzone są punkty przedszkolne. 

 

Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 - (stan na 30.09.2019 SIO)  

Nazwa 
placówki 

Liczba 
oddział. z 

„0” 

Liczba 
uczniów z 

„0” 

W tym: 

0 I II III IV V VI VII VII 

SP nr 1 Pcim 20 388 0 37 48 39 41 61 53 52 57 
SP nr 3 Pcim 11 190 22 23 22 14 27 31 17 17 17 
SP nr 1 Stróża 9* 151* 25 11 13 0 19 28 16 20 19 
SP nr 3 Stróża 9 150 18 22 24 11 16 20 13 14 12 
SP w Trzebuni 14 243 23 26 23 12 30 52 23 21 33 
SP nr 1 Pcim 
- oddz. gim 3 61 - 0 0 61 - - -   

SP nr 1 Stróża 
- oddz. gim 1 27 - 0 0 27 - - -   

SP Trzebunia 
- oddz. gim 2 31 - 0 0 31 - - -   

Ogółem: 69* 1241* 88 119 130 195 133 192 122 124 138 
* - liczba uczniów z Oddziałem zerowym w Zagrodzie 
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Stan organizacji przedszkoli publicznych i punktów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019  

Sieć publicznych przedszkoli uzupełnionych punktami przedszkolnymi odpowiada popytowi na usługi 

przedszkolne i w pełni je zabezpiecza. Wszystkie dzieci, które uczestniczyły w procesie rekrutacji do 

przedszkoli znalazły w nich miejsce. Nieliczna grupa wychowanków przedszkoli i uczniów szkół uczy 

się w ościennych miejscowościach. Jest to wynikiem wyboru rodziców - przede wszystkim 

uwarunkowań rodzinnych związanych z pracą rodziców lub lepszym dojazdem oraz brakiem  

w Gminie specjalistycznych placówek dla dzieci z niektórymi orzeczeniami o niepełnosprawności. 

W okresie sprawozdawczym podejmowano starania o poprawę bazy dla gminnej oświaty: 

• Wykonano prace remontowe w Punkcie Przedszkolnym „Zagroda” w Stróży na kwotę 

18000,00 zł., które znacznie poprawiły komfort nauki dla najmłodszych; 

• W wyniku przeprowadzonych kontroli w szkołach podstawowych przez Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Myślenicach, dokonano modernizacji punktów ujęcia wody, 

poprzez zamontowanie specjalistycznych stacji uzdatniania wody: 

- w Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży na kwotę: 3000,00 zł. 

- w Szkole Podstawowej nr 3 w Pcimiu na kwotę: 6000,00 zł. 

- w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pcimiu wykonano remont pomieszczeń kuchennych, 

montując profesjonalne ciągi wentylacyjne oraz zmodernizowano instalację elektryczno-

gazową na kwotę – 8000,00 zł. 

 

Lp. Wyszczególnienie placówki Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1 Przedszkole samorządowe 1 3 75 
2 Przedszkole samorządowe 2 5 89 
3 Punkt Przed. SP3 Pcim 2 48 
4 Punkt Przed. SP1 Stróża 2 50 
5 Punkt Przed. SP3 Stróża 2 41 
6 Punkt Przed. SP Trzebunia 2 44 

 Ogółem: 16 347 
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9.3 Przedstawienie wyników egzaminów gimnazjalnych w Gminie Pcim w roku 2019 

Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany w szkołach podstawowych po raz pierwszy w dniach  

14-16 kwietnia 2019 r. Egzamin ósmoklasisty obejmował następujące przedmioty: 

a) język polski 

b) matematykę 

c) język obcy nowożytny 

Wyniki: J. polski 

Szkoła Wynik [%] Skala staninowa  
(1 - 9) 

Poziom skali 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza w Stróży 65 6 wyżej średni 
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pcimiu 60 4 niżej średni 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Curie Skłodowskiej w 
Stróży 60 4 niżej średni 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu 65 6 wyżej średni 
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Trzebuni  62 5 średni 
Średni wynik gminy 61 5 średni 
Średni wynik powiatu 67 6 wyżej średni 

Średni wynik województwa 67 6 wyżej średni 

Średni wynik krajowy 63 5 średni 
 

60

60

62

65

65

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pcimiu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Curie Skłodowskiej w
Stróży

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Trzebuni

Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza w Stróży

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Wyniki szkół egzaminu z j. polskiego
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Wyniki: Matematyka 

Szkoła Wynik [%] Skala staninowa  
(1 - 9) Poziom skali 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza w Stróży 56 7 wysoki 
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pcimiu 50 6 wyżej średni 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Curie Skłodowskiej w 
Stróży 43 5 średni 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu 44 5 Średni 
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Trzebuni  44 5 średni 
Średni wynik gminy 47 6 wyżej średni 
Średni wynik powiatu 51 7 wysoki 

Średni wynik województwa 50 6 wyżej średni 

Średni wynik krajowy 45 6 wyżej średni 
 

 



 
 

RAPORT O STANIE GMINY PCIM ZA ROK 2019 

 

 

 45 

 

 

Wyniki: J. angielski 

Szkoła Wynik [%] Skala staninowa  
(1 - 9) Poziom skali 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza w Stróży 46 4 niżej średni 
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pcimiu 61 6 wyżej średni 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Curie Skłodowskiej w 
Stróży 63 6 wyżej średni 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu 52 5 średni 
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Trzebuni  57 5 średni 
Średni wynik gminy 58 6 wyżej średni 
Średni wynik powiatu 62 6 wyżej średni 

Średni wynik województwa 62 6 wyżej średni 

Średni wynik krajowy 59 6 wyżej średni 
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9.4 Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole. 

Jak co roku w szkołach Gminy Pcim realizowano zadania przyjętych programów wychowawczych  

i programów profilaktyki. Ciężar realizacji tych programów spoczywał na wychowawcach klasowych  

i pedagogach szkolnych. Niemniej w jego realizację musieli włączyć się wszyscy nauczyciele uczący  

w szkołach. W ramach tych programów podejmowano współpracę z rodzicami celem, której było 

przekazywanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu a także zapobieganie demoralizacji 

wśród dzieci i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej i materialnej (spotkania indywidualne, 

wywiadówki, pedagogizacja rodziców, imprezy klasowe  i szkolne). 

Program profilaktyki służył poprawie bezpieczeństwa w szkole, eliminowania agresji i nietolerancji. 

Celem poszczególnych działań w programie było dostarczenie uczniom informacji o zagrożeniach 

towarzyszącym nadużywaniu alkoholu i zażywania substancji uzależniających, propagowanie 

zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek i racjonalne odżywianie się. 

W szkołach podstawowych prowadzone są świetlice szkolne, pełnią one znaczącą rolę w realizacji 

zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły. Jest to ważna forma pomocy dziecku i rodzinie. Świetlica 

zapewnia dzieciom bezpieczeństwo przez stałą obecność wychowawcy. Duże znaczenie mają jego 

życzliwość i otwartość wobec dzieci, aby mogły one bez skrępowania zwracać się do niego z każdym 

problemem. Uczniowie w świetlicy mają zapewnione dobre warunki lokalowe. 

9.5 Finansowanie zadań oświatowych. 

Wydatki oświatowe w gminie Pcim od wielu już lat stanowią ważną pozycję w jej budżecie. 

Szczegółowe rozliczenie ponoszonych wydatków stanowić będzie sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy w poszczególnych latach. Subwencja oświatowa nie pokrywa w całości wydatków związanych  

z zadaniami oświatowymi. 

Rok Subwencja Wydatki na zadania oświat. Różnica 
2019 12 455 184,95 zł. 18 677 910,96 zł. - 6 222 726,01 zł. 

 

Projekty realizowane w placówkach oświatowych 

1. „Aktywna tablica” - w ramach programu pozyskano pomoce dydaktyczne wykorzystane w celu 

zwiększenia motywacji uczniów i nauczycieli, zapewniając nowe doświadczenia w procesie edukacji  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Stróży. Kwotę 17500,00 zł w tym 14000,00 zł dotacja od Wojewody 

Małopolskiego, którą przeznaczono na zakup 2 szt. monitorów interaktywnych. 
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2. „mPotęga” w ramach programu finansowanego przez Fundację mBANK pozyskano środki 

finansowe na projekty matematyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu na kwotę 8000,00 zł oraz 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży na kwotę 5000,00 zł. W ramach projektów zostały zakupione 

liczne pomoce dydaktyczne dla uczniów szkoły oraz zrealizowano dodatkowe godziny warsztatowe 

dla dzieci szczególnie zainteresowanych matematyką.  

3. „Kodowanie czyli matematyka nie tylko na dywanie” – w ramach dotacji również z Fundacji  

mBank-u, pozyskano środki finansowe na projekt dla Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pcimiu na 

kwotę prawie 5000,00 zł. Środki przeznaczone na specjalne pomoce dydaktyczne dla Przedszkola  

w tym matę do zajęć z kodowania oraz dodatkowe godziny warsztatowe dla dzieci. 

4. Realizowano również kolejny już rok projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce 

II w Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu, w Szkole Podstawowej nr 1 w Stróży oraz w Szkole 

Podstawowej w Trzebuni. Projekt zakłada dodatkowe godziny zajęć indywidualnych i warsztatowych 

dla uczniów klas VIII z doradztwa zawodowego, którego m.in. celem jest podniesienie u uczniów 

małopolskich szkół zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki 

edukacyjnej i zawodowej. W ramach projektu oprócz godzin Szkolnych Punktów Informacji i Kariery 

finansowane są zakupy pomocy dydaktycznych i wszelkich artykułów potrzebnych do zajęć. Projekt 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II realizowany jest w ramach RPO WM na lata 

2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2019 wydatkowano na 

projekt kwotę 29345,31 zł. 

5. Realizowano również w ramach trwałości projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim” finansowanie dostępu do Internetu 

dla 40 gospodarstw domowych oraz 3 Punktów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego w trzech 

Szkołach Podstawowych z terenu Gminy tj.: Szkoła Podstawowa nr 1 w Pcimiu, Szkoła Podstawowa  

nr 3 w Stróży oraz Szkoła Podstawowa w Trzebuni. 

6. W 2019 roku wszystkie szkoły z terenu Gminy Pcim przystąpiły do Programu Ogólnopolska Sieć 

Edukacyjna (OSE), który m.in. umożliwia szkole szerokopasmowy dostępu do bezpiecznego internetu, 

podnosi poziom kompetencji cyfrowych uczniów. OSE to program publicznej sieci 

telekomunikacyjnej. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy  

z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 
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10. Promocja Gminy 

10.1 Atrakcje turystyczne - wydarzenia 

 Impreza plenerowa „Święto Kliszczaka” 

Główną imprezę plenerową Gminy Pcim – „Święto Kliszczaka” przeprowadzono w formule 

dwudniowej: 13-14 lipca 2019 r. Dodatkowo święto było połączone z Międzynarodowym 

Małopolskim Spotkaniem z Folklorem oraz jubileuszem 50-lecia istnienia KS PCIMIANKA. 

  

  

 Dożynki Gminne 

Tradycyjne święto plonów odbyło się 11 sierpnia 2019 r. - gospodarzem dożynek był Pcim. 

 Odkryj Beskid Wyspowy - Patryja 

W ramach akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”, Gmina Pcim wzięła udział we współorganizacji wyjścia na 

górę „Patryja” połączonym z uroczystą mszą świętą - 01.09.2019 r. 
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 Święto Pieczonego Ziemniaka i Korpiela 

Przeprowadzane rokrocznie późnym latem lub wczesną jesienią na terenie schroniska PTTK Kudłacze. 

W 2019 r. święto odbyło się 22.09.2019 r.  

 Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich 

XXIX Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich - Sucha Polana, odbył się 14 września 2019. Gmina 

Pcim rokrocznie wspiera udział pocztów sztandarowych oraz młodzieży z terenu gminy w tym 

wydarzeniu. 

10.2 Patronaty honorowe Wójta Gminy Pcim 

Patronat honorowy Wójta Gminy Pcim jest to działalność Wójta, która polega na docenieniu danej 

inicjatywy poprzez obecność a także wsparcie finansowe i organizacyjne - wydarzeń, spotkań czy 

konkursów odbywających się na terenie gminy Pcim w zakresie: językowym, sportowym, literackim, 

plastycznym, muzycznym itp. W roku 2019 inicjatyw, które zostały objęte patronatem honorowym 

Wójta Gminy Pcim było 24. 

10.3 Działania promocyjne 

 Oficjalna strona internetowa Gminy Pcim: https://www.gminapcim.pl/ 

 Współpraca z Telewizją Internetową Myślenice iTV Region Południe:  

https://www.myslenice-itv.pl/category/gmina-pcim/ 

 Stałe poszerzanie kanałów elektronicznej komunikacji z mieszkańcami  

- od stycznia 2020 prowadzony jest FB - Facebook Gminy Pcim 

 Wydano bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Pcim 2019/2020 

 Gadżety reklamowe - promują Gminę Pcim oraz jej herb, nie tylko lokalnie ale w całej Polsce 

(gadżety wysyłane są do różnych pasjonatów, którzy wyrażają swoje zainteresowanie Gminą Pcim 

i proszą np.: telefonicznie, mailowo bądź poprzez FB o tego typu rzeczy). 
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11. Bezpieczeństwo publiczne 

11.1 Ochrona przeciwpożarowa 

Ratowanie ludzkiego życia wymaga nie tylko poświęcenia, ale również specjalistycznego sprzętu. 

Mamy tą świadomość, że wyposażenie straży pożarnej musi uwzględniać także inne sytuacje niż 

gaszenie pożarów. To właśnie strażaka jako pierwszego widzimy najczęściej w miejscu wypadku czy 

klęsk żywiołowych. Gmina Pcim stara się sprostać wymaganiom, organizować i podnosić standard 

gotowości bojowej naszych jednostek OSP. 

Wszystkie nasze jednostki posiadają specjalistyczny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych, ratowania technicznego i drogowego.  

W Gminie Pcim działa również Podstacja Pogotowia Ratunkowego, której obszar działania obejmuje 

gminę i okolice. 

Gmina Pcim współpracuje i wspiera działania prewencyjne podejmowane przez Państwową Straż 

Pożarną oraz Komendę Powiatową Policji w Myślenicach, dofinansowując różnego rodzaju działania, 

osprzęt czy też wyposażenie. Współpracujemy także z Myślenicką Grupą Poszukiwawczo Ratowniczą 

z Psami, która jest często zaangażowana w uczestnictwo i zabezpieczanie imprez kulturalnych na 

terenie gminy, a także prowadzi działania prewencyjne, szkolenia z pierwszej pomocy młodzieży 

szkolnej. 

W 2019 roku dodatkowo zamontowano 4 kamery, monitorowany teren to: skrzyżowanie w Stróży 

Centrum, plac zabaw w Pcimiu oraz parking w Stróży k/cmentarza, w celu zapewnienia porządku 

publicznego i bezpieczeństwa osób i mienia będącego na monitorowanym terenie.  

Dla jednostek OSP z naszej gminy rok 2019 był bardzo dobry - spokojny. Współpraca między 

samorządem, a ochotnikami układa się na bardzo dobrym poziomie. Inwestujemy w sprzęt 

ratowniczy, uzbrojenie osobiste strażaków, zakup nowych wozów bojowych i modernizację strażnic 

jednostek OSP w naszej Gminie.  

Ochotnicza Straż Pożarna ze Stróży wzbogaciła się o lekki 

samochód ratowniczo-gaśniczy VW CRAFTER 4x4. Samochód 

został zakupiony za kwotę 254500,00 zł. Źródło finansowania 

to środki z budżetu gminy w kwocie 100 tys. zł., z Fundacji 

Orlen Dar Serca 150 tys. i 4,5 tys. zł środki własne OSP. 



 
 

RAPORT O STANIE GMINY PCIM ZA ROK 2019 

 

 

 51 

Gmina Pcim wyposażyła także nowo zakupiony samochód w sprzęt za kwotę 31 497 zł. Strażacy 

ochotnicy ze Stróży zostali wyposażeni w buty specjalne za kwotę 6480,32 zł. Zmodernizowana 

została także kotłownia w remizie OSP Stróża za kwotę 40 tys. Zł. 

Jednostka OSP Trzebunia zmodernizowała salę szkoleniową w swojej remizie, dofinansowanie  

z Gminy Pcim wyniosło 131 tys. zł., dotacja „Małopolskie Remizy” 50 tys. zł. i 40 tys. zł. Fundacji 

Orlen. 

Na wyposażenie OSP Pcim, gmina zakupiła węże hydrauliczne za kwotę 6 tys. zł. oraz wyposażenie 

aneksu kuchennego w remizie na Działach w kwocie 30 868 zł. 

Wszystkie jednostki wyposażone są w system równoległego alarmowania e-remiza, dzięki czemu 

strażacy ochotnicy otrzymują powiadomienie na telefon z opisem oraz miejscem zdarzenia. Cały czas 

strażacy szkolą się i przechodzą badania lekarskie, finansowane z Gminy Pcim.  

Wydatki Gminy Pcim na OSP w 2019 r. to kwota: 478 tys. zł. w tym: 

• Dotacja na samochód: 100 tys. zł. 

• Koszty utrzymania OSP wynikające z zadań JST: 378 tys. zł – to m.in.: materiały eksploatacyjne, 

ubrania, buty, naprawa i części do samochodów, sprzęt przeciwpożarowy, węże hydrauliczne, 

akumulatory, opony, płyny, oleje, gaśnice, paliwo, ubezpieczenia, usługa jednoczesne 

alarmowanie OSP, opłaty za zezwolenia na kierowanie poj. uprzywilejowanymi, badania 

okresowe, badania techniczne pojazdów, sprzęt do utrzymania porządku (odkurzacz, kosy 

spalinowe)  

Sprawność w działaniu decyduje o powodzeniu całej akcji, często ratując czyjeś życie, które nie da się 

przeliczyć na koszty i dofinansowania. W modernizacji OSP trzeba mieć na uwadze przede wszystkim 

cel działania, czyli co zrobić żeby zwiększyć szanse strażakom, a tym samym osobom potrzebującym, 

bo tymi potencjalnymi potrzebującymi jesteśmy my wszyscy. 

 

11.2 Zarządzanie kryzysowe 

Sprawy porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców, ochrona przeciwpożarowa i 

przeciwpowodziowa należą do podstawowych zadań własnych gminy. Do realizacji tych zadań 

powołany jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który corocznie uczestniczy w szkoleniach, 

manewrach i treningach mających na celu podwyższanie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności. Na 

wypadek powodzi utrzymywany jest gminny magazyn przeciwpowodziowy. W Gminie Pcim 
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funkcjonuje Plan Zarządzania kryzysowego zatwierdzony przez Starostę Myślenickiego. Największe 

prawdopodobieństwo zagrożenia powodziowego niesie ze sobą przepływająca przez Pcim i Stróżę 

Rzeka Raba oraz duża ilość potoków i cieków wodnych. Podtopienia i zalania w przypadku 

podniesienia się stanu rzeki, a także ze względu na górzysty teren i usytułowane na nim cieki wodne, 

w czasie nagłych i długotrwałych opadów stwarzają poważne zagrożenie. 

Mieszkańcy Gminy Pcim mogą korzystać z bezpłatnego systemu powiadamiania - aplikacja BLISKO, 

która informuje o różnych zagrożeniach. Ostrzeżenia, alarmy i różnego typu informacje umieszczane 

są także na bieżąco na oficjalnej stronie internetowej gminy: https://www.gminapcim.pl/ 

Doraźnie, w stanie wystąpienia klęsk żywiołowych uruchamiane jest Gminne Centrum Zarządzania 

Kryzysowego oraz Stały Dyżur pod nr tel. 12/2748050 lub 517-597-601. 

Na stronie internetowej gminy https://www.gminapcim.pl/ w zakładce BEZPIECZEŃSTWO można 

znaleźć, cały czas aktualizowane informacje związane z bezpieczeństwem własnym i innych. 

11.3 Obrona cywilna 

Zadania obrony cywilnej Gmina Pcim realizuje na zasadzie działań przygotowujących do niesienia 

pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzeń kryzysowych obejmujących znaczną część gminy, poprzez 

gromadzenie niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także utrzymywanie w gotowości Drużyny 

Wykrywania i Alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń i alarmowania. Do tego typu działań 

zaangażowani są głównie członkowie jednostek OSP. 

Alarmowanie, ostrzeganie i uprzedzanie o zagrożeniu jest wezwaniem do wcześniej ustalonego 

sposobu zachowania się ludności w rejonie zagrożenia (https://www.gminapcim.pl/ w zakładce  

OC - Obrona Cywilna). 

 

12. Polityka społeczna 

12.1 Obszar działalności GOPS - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Polityka Społeczna w Gminie Pcim realizowana w 2019 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

w obszarze pomocy społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej. Jest inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym 

różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomoc 
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społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa i włącza się, gdy osoba bądź rodzina nie jest  

w stanie własnymi siłami przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie 

oraz jednocześnie spełniającym warunek zamieszkiwania i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu w 2019 roku realizował zadania z pomocy społecznej 

poprzez: 

- systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom znajdującym się  

w trudnej sytuacji, której nie są w stanie samodzielnie pokonać, 

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

środowiskiem, 

- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

- opracowywanie i realizacja programów osłonowych kreowanie lokalnej polityki społecznej. 

W 2019 roku na terenie Gminy Pcim, zameldowanych było 11 094 mieszkańców, w tym 5597 kobiet  

i 5497 mężczyzn. Pomocą społeczną w formie pieniężnej i niepieniężnej objęto łącznie 156 rodzin,  

w których było 467 osób, z czego 85 rodzinom udzielono pomocy pieniężnej pozostałe rodziny 

uzyskały wsparcie w formie niepieniężnej tj. dożywianie, usługi opiekuńcze, opłatę pobytu w DPS.  

Bardzo ważnym zadaniem ośrodka pomocy społecznej jest organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2019 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 28 

osób o 13 osób więcej niż w 2018r. Przyznano 3196 godzin usług opiekuńczych na łączną kwotę 

72649 zł i była to kwota większa o prawie 13 tysięcy w porównaniu do roku poprzedniego.  

Kolejnym zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domu pomocy 

społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W 2019 r. ogółem z 

terenu naszej gminy w DPS przebywało 9 osób za które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił 

odpłatność (nie wszystkie osoby przebywały w DPS przez cały rok). Kwota świadczeń na tę formę 

opieki wyniosła 258 871 zł. 

Zadania wykonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r. poprzez realizację 

następujących programów i projektów: 
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1. Wieloletni program rządowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

W ramach realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", którego celem  jest 

wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych  

o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania 

dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego 

pozbawionym. Ośrodek realizował działania 

zapewniające pomoc w zakresie dożywiania dzieci  

i młodzieży w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności albo świadczenia w postaci 

produktów żywnościowych. Ogólny koszt realizacji w/w Programu w 2019 roku wyniósł 180 358,00 zł, 

w tym dotacja 144 291,20 zł, środki własne 36 066,80 zł. Z pomocy w ramach Programu skorzystało 

240 osób, w tym: 

 dzieci do 7 roku życia - 47 osób 

 uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych - 116 osób  

 pozostałe osoby - 77 osób  

Na wniosek dyrektorów szkół w roku 2019 w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" 

przyznano posiłki dla 41 dzieci, wydano 3089 posiłków na kwotę 18 534 zł. 

Program powyższy przewiduje również pomoc pieniężną w formie zasiłku celowego na zakup posiłku 

lub żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 43 rodziny (147 osób w rodzinach), dla których 

wypłacono w ciągu 2019 roku 246 świadczeń na łączną kwotę 45 670 zł. Tutejszy Ośrodek ma 

podpisaną  umowę z Spółdzielnią Socjalną  „Prima” na przygotowanie obiadów dla klientów Ośrodka, 

którzy z powodu choroby lub podeszłego wieku nie są w stanie przyrządzić sobie gorącego posiłku  

- w roku 2019 z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby. 

2. Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019  

Wzorem lat ubiegłych w 2019 r. Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej w  Pcimiu  podjął  dalszą współpracę  

z Bankiem Żywności w Krakowie i przystąpił do realizacji 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. W ramach programu, osobom najuboższym  
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z terenu gminy Pcim, przekazywana  została cyklicznie nieodpłatnie żywność m. in. kasza, makaron, 

ryż, mleko, groszek z marchewką, gołąbki, olej rzepakowy, koncentrat pomidorowy, cukier biały, ser 

żółty, kawa zbożowa, cukier, powidła śliwkowe, ryby w oleju, szynka drobiowa, fasola konserwowa, 

herbatniki, miód nektarowy, gołąbki w sosie. Z tej formy pomocy skorzystało 170 rodzin czyli 386 

osób. Ogólnie w 2019 r. rozdysponowano około 13 ton artykułów spożywczych. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pcimiu w ramach realizacji programu nie ponosił żadnych dodatkowych 

kosztów poza kosztami transportu samochodów własnych gminy a nie wynajętych od firm 

zewnętrznych.  

W oparciu o wieloletnie doświadczenia związane z przekazywaniem najuboższym mieszkańcom 

artykułów spożywczych można stwierdzić, że ta pomoc w znacznym stopniu odciąża budżet domowy 

wielu rodzin borykających się z trudnościami finansowymi. Dodatkowo w ramach współpracy  

z Bankiem Żywności są organizowane warsztaty: 

1. Warsztat żywieniowy - „Akademia żywienia” - 2 spotkania 

2. Warsztat edukacji ekonomicznej - „Akademia gospodarowania” 

3. Warsztat kulinarny - „Kulinarnie mocni” 

3. Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r.” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu  

w ramach realizacji w/w programu w 2019 r. zatrudniał na 

umowę zlecenia asystenta rodziny, który objął wsparciem 

łącznie 6 rodzin (w tym 16 dzieci) przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Celem 

pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego 

poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej 

wychowywanie dzieci. Rolą asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika socjalnego. 

Asystent rodziny kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka 

małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba podejmowanych przez niego działań 

pomocowych ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego 

wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Działania asystenta polegają na aktywnym 

wspieraniu rodziny, w której mają miejsce problemy trudne do pokonania przez tę rodzinę. Praca 

asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba pełniąca tą funkcję dba 

o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin - mieszkaniowych, materialnych, 



 
 

RAPORT O STANIE GMINY PCIM ZA ROK 2019 

 

 

 56 

zdrowotnych, czy prawnych. Ponadto pomaga również w rozwiązaniu problemów podopiecznych 

(emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich na 

odpowiednią terapię. Asystent rodziny wspiera również swoich podopiecznych w podejmowaniu 

aktywności społecznej. Intensywna praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku 

czasowego umieszczenia przez Sąd dziecka poza rodziną. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie 

tylko praca z biologicznymi rodzicami dzieci w miejscu zamieszkania, ale również współpraca  

z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko 

umieszczone w instytucji sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu, oraz z sądem. 

Powinien on aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do 

rodziny.  

4. Karta Dużej Rodziny 

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzono KDR - Kartę 

Dużej Rodziny - przysługuje również rodzicom, 

którzy wychowywali co najmniej trójkę dzieci, 

mimo tego że ich dzieci obecnie są dorosłe.  

W 2019 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej wpłynęły 143 wnioski zarówno  

w formie tradycyjnej jak i za pośrednictwem 

Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Liczba osób którym wydano Kartę Dużej Rodziny to: 

462 z tego dla rodziców / małżonków 286, dla dzieci 176.  

5. Opieka 75+ 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu poszukuje rozwiązań dotyczących zwiększenia 

liczby godzin dla osób potrzebujących opieki przy jednoczesnym odciążeniu budżetu Gminy.  

W związku z powyższym, w 2019 r. Ośrodek przystąpił do realizacji Programu „Opieka 75+”. Program 

ten realizowany był od stycznia 2019 r. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do 

usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. 

GOPS w Pcimiu przystępując do realizacji programu uzyskał finansowe wsparcie w realizacji usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% 

przewidywanych kosztów realizacji zadania. Usługami opiekuńczymi w ramach Programu objętych 

zostało 9 osób. Niewątpliwie, wsparcie państwa w realizacji tak ważnego zadania, jakim jest 

zapewnienie opieki seniorom w dobie starzejącego się społeczeństwa jest niezmiernie ważna.  

W Gminie Pcim obserwuje się wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. Z roku na rok 
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Gmina Pcim zwiększa środki finansowe na realizację tego zadania. Kwota 8973 zł dotacji z Programu 

Opieka "75+" stanowi zastrzyk finansowy, który pozwala na zwiększenie liczby godzin usług 

opiekuńczych. Z informacji, które do nas docierają wynika, że nasi seniorzy są bardzo zadowoleni  

z faktu, że mogą skorzystać z tej oferty. Jak zaznaczają, mają większe poczucie bezpieczeństwa. 

6. Centrum Usług Socjalnych 

W Centrum Usług Socjalnych w Stróży skupia się 

następująca działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pcimiu: 

1) Punkt Konsultacyjno-Informacyjny d.s. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2) Gabinet rehabilitacyjny, w którym osoby, głównie  

z chorobami przewlekłymi mogą znaleźć pomoc.  

W roku 2019 z zabiegów rehabilitacyjnych skorzystało 8 podopiecznych ośrodka. Zostało 

przydzielonych 360 godzin rehabilitacji z czego wykorzystano 350. Na zabiegi rehabilitacyjne dowozi 

również samochód GOPS. Z takiej formy pomocy skorzystało 6 osób wykorzystując 270 godzin 

przydzielonych świadczeń rehabilitacyjnych. Samochód jest przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych i służy osobom, które nie mogą samodzielnie dostać się do szpitala czy ośrodka 

zdrowia. 

W Centrum Usług Socjalnych w Stróży siedzibę swoją ma Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Nadzieja”, w którym realizuje swoją statutową działalność.  

7. Projekt „Sprawni w każdym wieku”- kompleksowe wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych 

z gminy Pcim realizowany w ramach rozwoju pomocy społecznej 

W związku z zauważalnym w naszym środowisku problemem osób starszych jak również 

niepełnosprawnych w tym dzieci, niewystarczającym jest objęcie ich podstawowymi usługami 

opiekuńczymi. Wielokrotnie ich stan zdrowia po przebytych urazach, wylewach i udarach wymaga 

objęcia ich wsparciem specjalistycznymi usługami takimi jak: usługi pedagoga, logopedy, psychologa, 

terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz usług rehabilitacyjnych w celu 

usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyczyniają się do 

utrzymania odpowiedniego poziomu życia osób nieporadnych, wymagających wsparcia które  

w codziennym życiu doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu codziennych podstawowych potrzeb 

poprzez uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w szczególności po 
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przebytych chorobach. W ramach tego działania wsparciem objęliśmy 10 osób którym łącznie 

przyznaliśmy 360 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Zorganizowaliśmy również cykl spotkań z psychologiem dla osób niepełnosprawnych i dla nich 

również stworzyliśmy możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem. Odbyły się cztery 

grupowe spotkania oraz 10 indywidualnych konsultacji. 

Uruchomiliśmy trzy koła seniora jedno w Trzebuni oraz dwa w Pcimiu. W ramach działalności tych kół 

prowadziliśmy: warsztaty kulinarne, plastyczne, spotkania z psychologiem, zajęcia na basenie, zajęcia 

fitness, zajęcia teatralne, mieliśmy również wykłady dotyczące ziołolecznictwa. Łącznie w spotkaniach 

kół seniora brało udział ok 55 osób. Przeprowadziliśmy łącznie 75 spotkań. 

Zwiększyliśmy dostępność do usług medycznych poprzez dowóz naszych podopiecznych na 

umówione specjalistyczne badania lekarskie, konsultacje medyczne, zabiegi operacyjne itp. 

Spotkanie podsumowujące realizację III edycji projektu „Sprawni w każdym wieku” połączono z 

obchodami Gminnego Dnia Seniora. Podczas spotkania podsumowującego omówiliśmy całość 

realizowanego w 2019 r. projektu jak również dwóch wcześniejszych edycji. Dokonaliśmy oceny 

podejmowanych działań oraz ich skuteczności w odniesieniu do seniorów. Staraliśmy się 

odpowiedzieć na pytanie: czy podejmowane działania przyczyniły się do zwiększenia aktywności 

wśród seniorów oraz w jakim stopniu zmniejszyła się bariera oddzielająca seniorów od młodego 

pokolenia oraz jakie korzyści z udziału w projekcie uzyskali beneficjenci. 

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu w 2019 wyniósł łącznie: 1 572 557,21 zł., 

z tego:  

 budżet gminy: 974 092,83 zł i zostały wykorzystane w 95,71%  

 budżet państwa 598 464,38 zł i zostały wykorzystane w 97,62% 

 

12.2 Świadczenia rodzinne 

W 2019 r., Gmina Pcim realizowała. na rzecz rodziny n/w zadania jako zadania administracji rządowej 

zlecone gminie: na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 111) - wypłatę świadczeń rodzinnych w tym: 

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: 

a) Zasiłek rodzinny  
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b) Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:  

• urodzenia dziecka  

• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  

• samotnego wychowywania dziecka  

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  

• rozpoczęcia roku szkolnego  

• podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania  

• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  

2. Świadczenia opiekuńcze 

a) świadczenie pielęgnacyjne  

b) zasiłek pielęgnacyjny 

c) specjalny zasiłek opiekuńczy 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

4. Świadczenie rodzicielskie 

• ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.) - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

• ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2407 ze zm.) - wypłatę świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+) 

• ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 

r., poz. 473 ze zm.) - wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka,  

u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu 

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) - wypłatę świadczenia Dobry Start 

• ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jedn. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 ze zm.) - wypłatę zasiłków dla opiekuna 
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Ponadto od dnia 01.01.2019r. Gmina Pcim na podstawie uchwały Rady Gminy Pcim nr II/8/2018  

z dnia 03.12.2018 r. realizuje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia 

się żywego dziecka w 2019 pn. „Gminne becikowe”. Świadczenie przysługuje jednorazowo  

w wysokości 1000,00 zł na każde urodzone żywe dziecko, jednemu z rodziców dziecka, jeżeli rodzic 

zamieszkuje na terenie Gminy Pcim bez przerwy przez okres co najmniej 12 miesięcy przed 

urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku o świadczenie. 

Gminne Becikowe - w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wypłacono kwotę 135000,00 zł  
(135 świadczeń) 

 

W 2019 roku Gmina Pcim przekazała mieszkańcom łącznie 16 926 943,88 zł w ramach wypłat: 

• Świadczeń rodzinnych 

• Świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

• Świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500 plus) 

• Świadczenia „Za życiem”  

• Świadczenia „Dobry Start”  

• Zasiłków dla opiekunów  

Strukturę ww. wypłat przedstawia poniższy wykres kołowy 
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Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 

Na świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów mające na celu finansowe wsparcie rodzin z dziećmi i 

z osobami niepełnosprawnymi, przeznaczono 4 224 131,58 zł.  

Wśród wydatków na świadczenia rodzinne, podobnie jak w poprzednich latach, dominowały wydatki 

na pomoc skierowaną do rodzin z dziećmi, czyli zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zapomogi z tytułu 

urodzenia się dziecka i świadczenia rodzicielskie, które stanowiły 69% ogólnej kwoty wydatków. 

 

 

Świadczenia opiekuńcze 

W ogólnej kwocie świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów wypłaconych w 2019 r., kwota  

- 1303746,00 zł (31%) stanowiła wydatki na świadczenia skierowane do osób niepełnosprawnych  

tj. na świadczenia opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów.  

Ponad połowę tej kwoty przeznaczono na świadczenia pielęgnacyjne (831970,00 zł). Pozostała część, 

to zasiłki pielęgnacyjne (394731,00 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (77045,00 zł) oraz zasiłek dla 

opiekuna (32700,00 zł).  

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacano średnio miesięcznie dla 174 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla  

44 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 11 osób a zasiłek dla opiekuna dla 5 osób.  
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Zasiłek
pielęgnacyjny

Świadczenie
pięlęgnacyjne

Specjalny
zasiłek
opiekuńczy

 

W 2019 r. wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 1 574 753,93 zł. 

Przeciętnie miesięcznie, zasiłek rodzinny wypłacano na 1173 dzieci, przy czym najliczniejszą grupę 

stanowiły dzieci w wieku powyżej 5-18 lat (760 osób - 65% ogólnej liczby dzieci z zasiłkiem 

rodzinnym) oraz poniżej 5 lat (334 dzieci - 28,5% ogólnej liczby dzieci z zasiłkiem). W pozostałych 

grupach wiekowych udziały wyniosły 6,5%. 

Osoby pobierające zasiłki rodzinne, otrzymały dodatki do tych zasiłków na kwotę  

835435,65 zł, co stanowiło 20% ogólnej kwoty świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów. 

Spośród wydatków na dodatki do zasiłków rodzinnych największą kwotę - 241413,47 zł (29%) 

wypłacono z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, a najmniejszą - 40169,92 zł (5%) 

z tytułu samotnego wychowywania dziecka. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

W 2019 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe” skierowana została do 

rodziców 138 dzieci, co stanowiło 85% ogólnej liczby urodzonych w gminie dzieci. Wydatki na 

wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka finansowane z budżetu państwa wyniosły 

138 000,00 zł.  
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Świadczenie rodzicielskie 

Wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły 

dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. W 2019 r. 

świadczenie to pobierało średnio miesięcznie 17 osób, zaś wydatki na ten cel wyniosły 176520,00 zł i 

stanowiły 4% wszystkich wydatków na świadczenia rodzinne.  

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla 

opiekuna opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenia 

zdrowotne. W 2019 r. na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano 162976,00 zł. 

Składki te zostały opłacone przeciętnie miesięcznie za 39 świadczeniobiorców. Na składki na 

ubezpieczenia zdrowotne wydano 17785,00 zł, a opłacono je za 16 świadczeniobiorców. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Z funduszu alimentacyjnego może korzystać osoba uprawniona do pobierania alimentów od rodzica 

na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja 

okazała się bezskuteczna. W 2019 r., wypłacono kwotę 147000,00 zł świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego dla 22 uprawnionych osób. W 2019 r. odzyskano od dłużników alimentacyjnych 

kwotę 63 515,43 zł na poczet należności z tyt. wypłaconych w okresie od 01-10-2008 r. do 31-12-

2019 r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

Świadczenie wychowawcze (500+) 

W 2019 r. do rodzin trafiło 12 055 814,30 zł w ramach świadczenia wychowawczego. Wsparcie z 

rządowego programu „Rodzina 500+” otrzymało 1403 rodzin, w związku z likwidacją kryterium 

dochodowego od dnia 01.07.2019 r. nastąpił znaczny wzrost ilości wypłaconych świadczeń. 

500+ w ramach tego świadczenia do rodzin z Gminy Pcim trafiło 12 055 814,30 zł. 
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Wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500+” otrzymało 1403 rodzin, po likwidacji kryterium 
dochodowego od dnia 01.07.2019 r. 

Świadczenie Dobry Start 

Program „Dobry Start,” to 300 złotych jednorazowego wsparcia na rozpoczynające rok 

szkolny dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej 

przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. 

W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie przysługuje do 

ukończenia 24. roku życia. Rodziny otrzymują to świadczenie bez względu na dochód.  

„Dobry Start” - w  2019 r. złożono 1014 wniosków o przyznanie świadczenia, na podstawie których 
programem objęto 1640 dzieci i wypłacono rodzinom 492000,00 zł. 

 

Jednorazowe świadczenie w ramach programu „Za życiem” 

Świadczenie "Za życiem" - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 

opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 
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Przedmiotowe świadczenie przysługuje jednorazowo w wysokości 4000,00 zł, bez względu na 

wysokość dochodów uzyskiwanych przez rodzinę . 

W 2019 r. wypłacono 2 świadczenia w kwocie 4000,00 zł. (łącznie 8000,00 zł) 

12.3 Obszary działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Pcimiu 

1. Obszar Profilaktyczny 

Profilaktyczny obszar działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

obejmuje całość zadań prowadzonych wśród dzieci i młodzieży mających na celu zabezpieczenie 

ich przed wpływem alkoholu i/lub narkotyków. Podejmowane działania obejmują prowadzenie 

programów profilaktycznych, wyboru których komisja dokonuje we współpracy z pedagogami 

szkolnymi. Zespół profilaktyczny podejmuje również działania takie jak organizacja zajęć 

pozalekcyjnych, działalność w zakresie promocji zdrowia i sportu, dopłaty do wyjazdów dla dzieci 

z rodzin w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub z rodzin gdzie istnieje 

niebezpieczeństwo powstania takiego problemu.  

2. Obszar Terapeutyczny 

Obszar terapeutyczny to zakres działań komisji zmierzający do ratowania osób uzależnionych 

oraz do ograniczania skutków ich uzależnienia. Organizacja punktu konsultacyjnego, zatrudnienie 

psychologa to główne zadania zespołu. GKRPA zajmuje się również indywidualnymi sprawami 

osób tkwiących w uzależnieniu, motywuje do podjęcia leczenia, zapewnia konsultacje 

z psychologiem i stara się doprowadzić do sytuacji gdzie osoba uzależniona rozpoczyna terapię.  

3. Obszar Kontrolny 

Obszar kontrolny dotyczy wszystkich tych działań, które komisja podejmuje wobec punktów 

sprzedaży alkoholu. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi 

kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia - kontrola warunków 

prowadzenia obrotu alkoholem na terenie gminy, również opiniuje wnioski (w drodze 

postanowienia) na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności ich lokalizacji z uchwałą 

Rady Gminy. 
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13. Kultura 

13.1 Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu 

W roku 2019 GOKiS w Pcimiu realizował zadania wynikające ze swojego Statutu oraz tworzył warunki 

dla rozwoju ruchu artystycznego, życia kulturalnego oraz rekreacyjno-sportowego. W strukturach 

GOKiS w Pcimiu w poprzednim roku sprawozdawczym funkcjonowały i prowadziły swoje działania 

świetlice kulturalne w Stróży, Trzebuni i Pcim Krzywicy wraz z należącą do niej Izbą Regionalną oraz 

hala sportowa w Stróży. 

W przeciągu całego roku 2019 GOKiS w Pcimiu organizował, współorganizował bądź był partnerem 

ponad 50 wydarzeń kulturalnych sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych o charakterze lokalnym, 

a dzięki działającym przy GOKiS zespołom regionalnym, kołom gospodyń wiejskich, orkiestrom oraz 

dzieciom i młodzieży uczęszczającym na zajęcia wziął udział w ponad 40 wydarzeniach o charakterze 

ponadregionalnym jak m.in. różnego rodzaju konkursy, przeglądy oraz wydarzenia plenerowe, które 

miały miejsce na terenie całego województwa małopolskiego jak i poza nim. 

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu w 2019 roku działały: 

1) Stałe sekcje i zajęcia 

 sekcja muzyczno-wokalna - STUDIO PIOSENKI ROZRYWKOWEJ 

 zajęcia kroju i szycia; 

 zajęcia artystyczno-plastyczne; 

 zajęcia z rękodzieła ludowego; 

 zajęcia kulinarne; 

 sekcja szachowa - Zajęcia z nauki gry w szachy prowadzone są przy współfinansowaniu Urzędu 

Gminy Pcim w ramach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 

szkół i przedszkoli tj. w: 

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Pcimiu; 

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Stróży; 

- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pcimiu; 

- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pcimiu; 

 sekcja Małego i Młodego Inżyniera - robotyka; 
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 sekcja badmintona; 

 Szkoła Języka Angielskiego; 

 zajęcia dla seniorów w ramach realizowanego przez GOPS w Pcimiu projektu skierowanego do 

seniorów z terenu Gminy Pcim; 

2) Zespoły regionalne 

 zespół regionalny Pcimianie 

 zespół regionalny Trzebunianie 

 kapela Trzebuńskie Kliszczaki 

 Zespół Pieśni i Tańca Mali Pcimianie 

Zajęcia poszczególnych zespołów dziecięcych prowadzone są regularnie cotygodniowo pod okiem 

wykwalifikowanych instruktorów zatrudnionych przez GOKiS w Pcimiu. Na potrzeby zespołu 

Trzebunianie w roku 2019 zakupione zostały stroje regionalne za kwotę 10 tysięcy złotych, a dzięki 

współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy, pozyskano i zakupiono ze środków 

Urzędu Marszałkowskiego komplet strojów regionalnych dla zespołu Pieśni i Tańca Mali Pcimianie za 

kwotę ponad 3 tysięcy złotych. Sfinansowaniu podlegały również wszystkie wyjazdy związane  

z udziałem zespołów regionalnych w różnego rodzaju przeglądach i festiwalach o zasięgu 

powiatowym oraz wojewódzkim. 

3) Orkiestry Dęte 

 Orkiestra Dęta „Orzeł” z Trzebuni 

 Orkiestra dęta „Pcim” działająca przy OSP Pcim - współfinansowana ze środków budżetu GOKiS  

w Pcimiu 

Obie orkiestry prowadziły przez cały rok stałe zajęcia z nauki gry na instrumentach w tym dętych oraz 

regularne próby m.in. raz w tygodniu. W związku z zapotrzebowaniem na nowe instrumenty dęte  

w roku sprawozdawczym orkiestry zakupiły i zostały doposażone w nowe instrumenty w kwocie  

20 tysięcy złotych. Szczegółowy wykaz i zakres działań orkiestr uwzględniony jest w sprawozdaniach  

z działalności za rok poprzedni składanych przez kapelmistrzów obu orkiestr stanowiących załączniki 

do sprawozdania merytorycznego za rok 2019 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu. 

4) Koła Gospodyń Wiejskich 

 Koło Gospodyń Wiejskich z Pcimia 
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 Koło Gospodyń Wiejskich z Stróży 

 Koło Gospodyń Wiejskich z Trzebuni 

W roku 2019 Koła Gospodyń Wiejskich czynnie uczestniczyły w wielu wydarzeniach na terenie gminy 

jak i poza nią. Wzięły udział m.in. w Dożynkach Powiatowych, Regionalnych Obchodach Jubileuszu 

25-lecia ARMiR, w ponadregionalnej imprezie „Pieczone na polu” w Chrzanowie, Powiatowym 

Konkursie Potraw Regionalnych oraz we wszystkich imprezach lokalnych i regionalnych 

organizowanych przez GOKiS w Pcimiu. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Stróży zostało nagrodzone przez Starostę powiatu myślenickiego  

w dziedzinie kultury. Członkinie koła przez całe II półrocze 2019 roku prowadziły zajęcia kulturalne 

połączone z pokazami kulinarnymi dla ponad 150 uczestników - dzieci i młodzieży z przedszkoli oraz 

szkół z terenu Stróży. 

5) Klub Turystyczny „Kliszczacy na szlaku” 

Klub w roku 2019 był organizatorem kilkunastu wypraw turystycznych, a przede wszystkim znanych 

wszystkim wakacyjnych czwartków na szlaku. 

6) Uniwersytet III wieku 

W działaniach Uniwersytetu III Wieku w roku 2019 brało udział ok. 40 seniorów z terenu gminy Pcim. 

Na program Uniwersytecki składały się wykłady, warsztaty, spotkania terapeutyczno-rehabilitacyjne, 

zajęcia sportowe i wycieczki. Wykłady to przede wszystkim zagadnienia związane z poprawą jakości 

życia seniorów. Innymi tematami seminariów była historia, filozofia, marketing, spotkania autorskie z 

pisarzami. Szeroki wachlarz tematów to szerokie spektrum zaspokajania zainteresowań mieszkańców 

gminy. Rok 2019 obfitował ponadto w zajęcia rekreacyjno-sportowe (kurs nordic walking). 

7) Zespoły artystyczne 

 „Teatr nad Rabą„ 

To kolejna inicjatywa GOKiS w Pcimiu skierowana na współpracę artystyczną z dorosłymi. W roku 

2019 - pod okiem wykwalifikowanego i wykształconego w tej dziedzinie reżysera, aktorzy mogli 

zaprezentować dwa spektakle z okazji Dnia Kobiet i Świąt Bożego Narodzenia. Teatr nad Rabą to 14 

uczestników - dorosłych i seniorów - z gminy Pcim, którzy swym aktorskim talentem zachwycają 

publiczność.  

 „Teatr Pod Wyrwikoszem” skupiający dzieci i młodzież.  
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W roku 2019 w zajęciach teatralnych uczestniczyło 16 uczniów szkół podstawowych z gminy Pcim. 

Zajęcia teatralne to warsztaty retoryki, dykcji jaki przygotowanie spektaklu teatralnego. Spektakl 

„Alicja w Krainie czarów” był prezentowany dla naszej gminnej społeczności kilkakrotnie oraz na 

konkursach teatralne - „Bajdurek” w MOKiS Myślenice i „ Karuzela Marzeń” w Michałowicach. 

8) Hala sportowa w Stróży  

Hala udostępniana była przez cały 2019 rok włącznie z weekendami. W godzinach dopołudniowych 

oraz popołudniowych do godz. 15.00 realizowane były na niej zajęcia dydaktyczne SP nr 1 w Stróży,  

w godzinach od 15.00 do 23.00 przez okres całego roku prowadzone tam były zajęcia rekreacyjno-

sportowe amatorskich drużyn sportowych z terenu Gminy Pcim. W weekendy w 2019 roku odbyło się 

tam 12 turniejów sportowych m.in. piłki siatkowej, piłki halowej oraz badmintona. 

Ogółem w roku 2019 w stałych zajęciach organizowanych w ramach działalności ośrodka, podległych 

świetlic, orkiestr, grup oraz zespołów udział brało ponad 650 osób - dzieci, młodzieży oraz dorosłych  

z terenu Gminy Pcim. 

Szczegółowy opis działań z uwzględnieniem wydarzeń kulturalnych, prowadzonych zajęć, 

działalności podległych świetlic oraz działań orkiestr i zespołów uwzględniony został  

w sprawozdaniu merytorycznym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu za rok 2019. 

 

13.2 Efekty działań prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pcimiu 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Składa się z Biblioteki Głównej w Pcimiu i Filii 

Bibliotecznej w Stróży. Biblioteka czynna jest sześć dni w tygodniu, w godzinach dogodnych dla 

czytelników. 

Realizując plan działania na 2019 rok, którego jednym z celów było pozyskiwanie 

najmłodszych czytelników, przystąpiliśmy po raz kolejny do uczestnictwa w programie 

organizowanym przez Instytut Książki „Mała książka - wielki człowiek”. Tym razem akcja skierowana 

była do dzieci w wieku przedszkolnym. Cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i ich 

rodziców, co pozwoliło nam pozyskać dużą grupę nowych czytelników. Liczba wydanych wyprawek 

czytelniczych wyniosła 80 szt. 

Mając świadomość jak ważna i potrzebna jest integracja w naszym środowisku, 

przystąpiliśmy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, po raz pierwszy do ogólnopolskiej 
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akcji Narodowe Czytanie objętej patronatem Pary Prezydenckiej. Mieszkańcy naszej gminy wspólnie 

czytali zaproponowaną nowelę Bolesława Prusa. 

W celu zwiększania liczby czytelników i promowania czytelnictwa wśród mieszkańców,  

z różnych grup wiekowych, dokonujemy regularnych zakupów książkowych. Zapewnia to 

mieszkańcom dostęp do najnowszej literatury i spełnia ich oczekiwania. Aby pozyskać finanse 

przystąpiliśmy kolejny raz do programu MKiDN: Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Pozyskaliśmy w ten 

sposób dotację w wysokości 16000 złotych co stanowi 50% z wszystkich środków finansowych 

przeznaczonych na zakup książek. W porównaniu z poprzednim rokiem jest to kwota wyższa  

o 8810,00 złotych. Z pozyskanych środków z Programu MKiDN oraz od Organizatora zakupiono 1440 

książek czyli o 391 egzemplarzy więcej niż w roku 2018. Dla Pcimia zakupiono 930 książek, dla Stróży 

520. Biblioteka również otrzymała dary od czytelników w liczbie 209 egzemplarzy. W 2019 roku do 

księgi inwentarzowej wpisano w sumie 1649 pozycji książkowych. 

Stan księgozbioru na 31.12.2019 roku wynosił: 

- w GBP Pcim to 16686 książek; 

- Filia Stróża to 6993 książek. 

Stan księgozbioru biblioteki został ustalony na podstawie przeprowadzonego skontrum 

bibliotecznego - czyli inwentaryzacji zbiorów. Biblioteka prenumeruje w sumie 12 tytułów czasopism 

o zróżnicowanej tematyce. W 2019 roku na prenumeratę wydano około 2000,00 złotych.  

W minionym roku zostało zarejestrowanych czytelników: w Pcimiu 1397 oraz 508 w Stróży. 

W celu uatrakcyjnienia oferty biblioteki organizujemy konkursy, w tym VI edycja Gminnego Konkursu 

Pięknego Czytania, współorganizowanego ze Szkołą Podstawową numer 3 w Pcimiu. Podejmujemy 

współpracę z przedszkolami i szkołami z terenu Gminy Pcim. Zorganizowano sześć spotkań 

edukacyjnych dla dzieci o różnej tematyce. W 2019 roku po raz pierwszy wprowadzono tablety  

co dało możliwość przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości.  

Dbając o stały kontakt z czytelnikami na różnych płaszczyznach, prowadzimy i udoskonalamy stronę 

internetową i Facebook’a. Dzięki tym narzędziom pozyskujemy nowych czytelników i pozostajemy  

z nimi w stałym kontakcie. Do zbiorów bibliotecznych ułatwia dostęp katalog umieszczony  

w Internecie http://m6026.lib.mol.pl. 
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Efektem prowadzonych działań w 2019 roku jest wzrost niżej wymienionych wskaźników w stosunku 

do roku 2018. 

Statystyka Stan na 31.12.2018 r. Stan na 31.12.2019 r. 

1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców 12,16 17,17 

2. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców 9,51 13 

3. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców  191,98 213,78 

 

14. Realizacja Polityk, Programów i Strategii 

14.1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pcim opracowany na lata 2015-2023. Celem dokumentu jest 

przedstawienie planu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze 

szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. 

Charakterystyka niskiej emisji i problemy uciążliwości zjawiska niskiej emisji  

„Niska emisja” - jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców 

grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny 

sposób. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła 

wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń (duża ilość kominów o niewielkiej 

wysokości). 

Pył PM10 i pył PM2,5  

Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących 

mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych, może zawierać substancje toksyczne m.in.: 

benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. PM10 - to pyły o średnicy aerodynamicznej do 

10 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. PM2,5 – to cząstki pyłu o średnicy 

aerodynamicznej do 2,5 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc oraz 

przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Na terenie gminy Pcim główną substancją, której 

dopuszczalne stężenia średnioroczne przekraczają normę to: benzo(a)piren oraz pył PM10. 

Występujące zanieczyszczenia powietrza, spowodowane są w Gminie m.in. przez następujące 

czynniki: przewaga węgla jako paliwa do ogrzewania budynków mieszkalnych.  
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Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie Gminy zaliczyć należy przede 

wszystkim piece i piony kominowe gospodarstw domowych, kotłownie węglowe oraz 

zanieczyszczenia komunikacyjne - dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, sadza  

- pochodne typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych.  

W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym zanieczyszczenia 

uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji. 

Realizacja planu przeciwdziałania niskiej emisji zakłada m.in.: 

- wymianę systemów grzewczych;  

- likwidację ogrzewania na paliwa stałe w obiektach użyteczności publicznej;  

- działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje);  

- kontrole gospodarstw domowych, zgodnie z aktualnymi przepisami o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

Gmina Pcim podpisała w drugiej połowie 2019 r. umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze” - w ramach 

umowy  tzw. „Ekodoradca” świadczy pomoc merytoryczną dla mieszkańców Gminy Pcim  

w aplikowaniu o środki finansowe z WFOŚiGW - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej m.in.: na wymianę źródeł ciepła (piece), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych.  

14.2 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pcim na lata 2017-2032 

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pcim na lata 2017-2032” przyjęto 

Uchwałą nr XXXVIII/227/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 30 listopada 2017 r. Program zawiera 

szczegółowe informacje dotyczące ilości, miejsca i rodzaju występujących wyrobów azbestowych na 

terenie Gminy Pcim oraz jego budowy, szkodliwego oddziaływania na ludzi i środowisko. Urząd 

skupia się na pozyskiwaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych oraz gospodaruje własne środki, na 

dokończenie częściowo zrealizowanego już programu.  

Do końca 2019 r. zorganizowano wywóz odpadów azbestowych z terenu gminy w ilości około 1000 

ton. Według inwentaryzacji, pozostało do usunięcia wyroby azbestowe z około 730 budynków. 

Obecnie Gmina realizuje zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych ze środków 

własnych, a także stara się o środki z RPO WM - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020. 
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14.3 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Pcim w 2019 roku 

Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.122). 

Rada Gminy, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w związku z czym w marcu 2019 roku 

uchwalony został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Pcim. Program ten stanowi dokument określający w perspektywie rocznej 

cele i zasady zapewniania opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszania populacji porzuconych 

zwierząt, zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom, a także edukację w zakresie humanitarnego 

traktowania zwierząt. 

W 2019 na podstawie Programu prowadzono szereg działań w zakresie zapobiegania bezdomności 

zwierząt m.in.: zapewnianie miejsca w schronisku, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, 

odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku, poszukiwanie nowych właścicieli 

dla bezdomnych zwierząt. 

W 2019 roku Gmina Pcim w ramach Programu podpisała umowę z gabinetem weterynaryjnym w celu 

zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej oraz ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt gdzie 

mają zapewnioną należytą i humanitarną opiekę. 

Wydatki na zadania związane z opieką i przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w 2019 roku 

wyniosły 10 380,47 zł. 

 

14.4. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

Zgodnie z zapisem art. 176 ust. 1 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został 

opracowany Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021, który przyjęto Uchwałą  

Nr II/7/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 3 grudnia 2018 roku. Celem głównym programu jest: Rozwój 

zintegrowanego systemu pomocy w zakresie wsparcia rodzin przeżywających trudności  

w szczególności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.  

Głównym zadaniem Gminy a w szczególności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest udzielanie 

wsparcia i pomocy rodzinom borykającym się z problemami poprzez udzielenie im stosownej pomocy 

zarówno materialnej - finansowej, jak również niematerialnej- posiłki, praca socjalna, asystent 

rodziny, poradnictwo specjalistyczne itp.  



 
 

RAPORT O STANIE GMINY PCIM ZA ROK 2019 

 

 

 74 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu objął pomocą łącznie 156 rodzin w których 

znajduje się 467 osób. Wśród tych rodzin - 27 z nich otrzymało wsparcie z tyt. bezradności  

w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w których 

obecnie przebywa 107 osób.  

Jednym z głównych narzędzi pomocowych dla rodzin przeżywających problemy w wypełnianiu 

przypisanych im funkcji - opiekuńczo wychowawczych jest osoba asystenta rodziny. W 2019 r. sześć 

rodzin było objętych wsparciem asystenta rodziny z tego w dwóch rodzinach był prowadzony 

monitoring. W rodzinach tych łącznie przebywało 16 dzieci. Rodziny objęte pomocą asystenta rodziny 

motywowane były m.in. do stałego kontaktu z wychowawcami lub pedagogiem, samodzielnego 

załatwiania podstawowych spraw w urzędach, przestrzegania wizyt kontrolnych u lekarza, higieny, 

zwalczania uzależnienia od alkoholu - podjęcia leczenia w Poradni Uzależnień, poszukiwaniu pracy 

zarobkowej. 

Podkreślić należy, iż wspieranie rodziny jest procesem długotrwałym, dającym bardzo trudno 

osiągalne efekty działania. Asystent często ma do czynienia z wieloletnimi bądź wielopokoleniowymi 

zaniedbaniami wynikającymi z niskiej świadomości ról pełnionych przez członków rodziny. Tylko 

nieliczna część rodzin otwiera się na współpracę i podejmuje wyzwanie jakim jest zmiana 

dotychczasowego trybu życia i nawyków. Wiele rodzin ukrywa swoje problemy, a czasem wręcz 

zaprzecza ich istnieniu. W tych rodzinach praca asystenta trwa o wiele dłużej i nie zawsze kończy się 

sukcesem. Wiele rodzin potrzebuje stałego i długotrwałego wsparcia asystenta. 

Oprócz pracy socjalnej świadczonej przez pracowników socjalnych na rzecz rodziny oraz pracy 

asystenta rodziny duże znaczenie ma świadczona przez GOPS oraz Referat Świadczeń Rodzinnych 

Urzędu Gminy pomoc materialna oraz nie materialna. Pomoc materialna - finansowa opierała się  

w szczególności na: świadczeniach rodzinnych, świadczeniu wychowawczym, świadczeniu „Dobry 

start”, zasiłkach z pomocy społecznej, stypendiach socjalnych oraz pomocy niematerialnej czyli: 

dożywianiu dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, pomocy żywnościowej w ramach Banku Żywności, 

i realizacji programu Karta Dużej Rodziny. 

Dla dobra i na rzecz rodziny uwikłanej w problemy przemocy działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W 2019 r. w gminie 

Pcim było założonych 18 Niebieskich Kart w tym jedna karta gdzie dziecko było ofiarą przemocy.  

Do pracy ze sprawcami oraz ofiarami przemocy było powołanych łącznie 16 grup roboczych 

składających się z pracowników socjalnych, przedstawicieli policji, pedagogów szkolnych, członków 

GKRPA, służby zdrowia, oraz kuratora zawodowego. W ramach prac grup roboczych osoby doznające 
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przemocy były kierowane do psychologa zatrudnionego w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, do 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Myślenicach celem uczestniczenia w grupach wsparcia dla osób 

doznających przemocy w rodzinie, dodatkowo osoby stosujące przemoc były kierowane na GKRPA, 

jak również motywowano te osoby do uczestnictwa w programach edukacyjno-korekcyjnych dla 

sprawców przemocy. 

Bardzo duże znaczenie we wspieraniu rodziny zwłaszcza rodzin z problemami wychowawczymi mają 

również działania które są podejmowane na rzecz dzieci przez GOKIS oraz placówki oświatowe na 

terenie naszej gminy. W ramach struktur GOKiS działają trzy świetlice środowiskowe które prowadzą 

szereg zajęć dla dzieci min:  zajęcia gry na instrumentach klawiszowych, kółko szachowe, zajęcia 

teatralne, sportowe, zręcznościowe, matematyczne, geograficzne, z robotyki - Klub Małego i 

Młodego Inżyniera czy Szkoła Języka Angielskiego - SUPER ENGLISH. Każda z przytoczonych sekcji w 

okresie 2019 r. obejmowała od 15-40 osób z pominięciem Szkoły Języka Angielskiego, która 

prowadziła zajęcia przez cały okres 2019 r. dla 100 dzieci. 

Znaczenie ma również organizowanie czasu wolnego dla dzieci w przerwach międzyszkolnych, 

podczas ferii oraz wakacji. W ramach organizowanych zajęć w przerwach międzyszkolnych ok. 200 

dzieci bierze w nich udział. Zajęcia prowadzone są nie tylko na terenie ośrodka lub w świetlicach ale 

również są to zajęcia wyjazdowe i w plenerze. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane 

podczas wakacji piesze wycieczki w  ramach klubu turystycznego „Kliszczak na szlaku”. 

Dzieci z terenu gminy Pcim uczęszczające do szkół podstawowych mają możliwość uzyskania wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, jak również możliwość konsultacji z logopedą. W każdej szkole są 

realizowane Szkolne Programy Profilaktyczne, Wychowawcze i Edukacyjne: „Bezpieczeństwo na co 

dzień”, „Zdrowy styl życia”, „Nie pal przy mnie proszę”, Świat emocji i uczuć”, „Kolczasta przyjaźń” 

itp. Szkoły na terenie gminy dodatkowo uczestniczą w organizacji w sezonie letnim oraz zimowym 

wyjazdów dla dzieci. Uczniowie mieli możliwość korzystania w 2019 r. z karnetów na lodowisko do 

Myślenic dofinansowanych przez Gminę Pcim. W okresie letnim uczniowie mają możliwość wyjazdu 

nad morze w ramach „Parafiady”. 

14.5 Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

na lata 2015-2020 

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

przyjęty Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Pcim w dniu 30 grudnia 2014 roku został opracowany na 

lata 2015-2020.  
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Program jest skierowany do lokalnej społeczności Gminy Pcim, do wszystkich tych, którzy na co dzień 

są świadkami przemocy, doznają przemocy lub też ją stosują, jest również skierowany do różnego 

rodzaju służb społecznych, instytucji czy organizacji pozarządowych, które w swojej działalności 

spotykają się z problemem przemocy domowej. Program ten ma zarówno charakter profilaktyczny  

i edukacyjny. 

Monitorowaniem realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz czuwaniem nad prawidłowym wykonywaniem zadań zajmuje 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu oraz Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Sprawozdanie z Gminnego Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie na lata 2015-2020 za 2019 rok, stanowi podsumowanie działań realizowanych w ramach 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz 

działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim. Problematyka przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie jest wielowymiarowa. Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie w Gminie Pcim, zapewnienie ochrony osobom doznającym przemocy oraz edukacja 

społeczeństwa w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy.  

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem pracy na rok 2019r. Zespół realizował odpowiednie cele 

za pomocą zadań które przypisał poszczególnym celom. 

1) Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Skutecznym narzędziem które pozwala przybliżyć problem oraz skalę zjawiska przemocy jak również 

skutecznie zapobiegać i podejmować działania profilaktyczne w tym zakresie, jest diagnoza. W 2019r. 

pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opracowali na podstawie ankiet rozpowszechnionych wśród 

mieszkańców gminy Pcim jak również z własnych danych, diagnozę potrzeb oraz ocenę problemu 

zjawiska przemocy. Głównym założeniem niniejszej diagnozy było wskazanie przede wszystkim 

kierunków rozwiązania problemów związanych z przemocą w rodzinie. Zbadanie zjawiska przemocy 

jest dość trudne. Często bowiem ofiary agresji nie przyznają się do tego, co może być spowodowane, 

między innymi usprawiedliwianiem sprawców, obwinianiem siebie. Niektórzy respondenci jednak 

przemilczają lub ukrywają zjawisko przemocy w rodzinie, gdyż stanowi ono temat wstydliwy, dlatego 

też uzyskane wyniki badań nie odzwierciedlają w pełni skali zjawiska na terenie gminy Pcim.  
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W ramach bieżącej działalności nakierowanej na sprawy przeciwdziałania przemocy, członkowie 

Zespołu Interdyscyplinarnego i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą stałą 

współpracę z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorami Sądu 

Rejonowego w Myślenicach, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, 

pedagogami szkolnymi ze szkół na terenie gminy Pcim oraz Komendą Powiatową Policji  

w Myślenicach w celu monitorowania bieżącej sytuacji w środowisku dotyczącej zjawiska przemocy  

w rodzinie.  

Pracownicy socjalni udzielają informacji oraz prowadzą akcję informacyjną rozpowszechniając 

dostępne materiały informacyjno-edukacyjne (ulotki, broszury, plakaty) oraz na bieżąco umieszczana 

jest informacja na stronie internetowej dotycząca problematyki przemocy w rodzinie.  

Rozpowszechniane materiały dotyczą zagadnień z zakresu przepisów prawa, dostarczają informacji  

o lokalnych instytucjach pomocowych, oraz podnoszą świadomość społeczności lokalnej w zakresie 

skutków płynących ze stosowania przemocy, określają czyny przestępcze, które ustawowo podlegają 

karze.  

Prowadzone akcje mają na celu dostarczyć informacji o możliwościach uzyskania pomocy  

w szczególności psychologicznej, socjalnej, prawnej oraz pedagogicznej. Informujemy także  

o możliwości uzyskania wsparcia w instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na 

rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie gminy, powiatu i województwa.  

W ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szkoły Podstawowe realizują także 

szereg działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie np. programy profilaktyczne  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Programy te, prowadzone są w formie gazetek 

szkolnych, pogadanek, spotkań z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami.  

Raz na kwartał odbywają się posiedzenia Zespołu. W ubiegłym roku odbyło się 5 posiedzeń w zakresie 

monitoringu działalności grup roboczych, wymiany informacji, ustalania potrzeb szkoleniowych dla 

instytucji w zakresie przeciwdziałania, przemocy w rodzinie, diagnozowania zjawiska przemocy na 

terenie gminy Pcim jak również omawiano możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania 

wiedzy na temat przemocy w środowisku.  

2) Działania na rzecz osób dotkniętych przemocą  

Celem zadania jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy 

poprzez szybką i skuteczną interwencję służb do tego uprawnionych oraz podjęcie czynności, które 

zabezpieczą ofiarę przemocy przed dalszym jej krzywdzeniem.  
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Osoby doznające przemocy w rodzinie mogą korzystać na terenie naszej gminy ze specjalistycznej 

pomocy socjalnej, psychologicznej, pomocy prawnej, pedagogicznej, specjalisty w zakresie pracy z 

rodziną którą zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu. W sytuacji zagrożenia zdrowia 

i życia ofiary przemocy (dorośli i dzieci) mają zapewnioną możliwość schronienia w mieszkaniu 

chronionym prowadzonym przez GOPS - w roku 2019 z tej formy pomocy nie skorzystała żadna 

rodzina. Sprawcy przemocy w rodzinie mają możliwość uzyskania pomocy w postaci terapii dla osób 

uzależnionych oraz zajęć korekcyjno-edukacyjnych. W tych przypadkach osoby kierowane są do 

instytucji poza terenem gminy do OIKiP w Myślenicach. 

3) Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą w rodzinie  

W ramach zadań edukacyjnych i profilaktycznych rozprowadzane były wśród mieszkańców oraz na 

tablicach ogłoszeń broszury informacyjne dotyczące zjawiska przemocy oraz możliwościach 

skorzystania z różnych form pomocy i wsparcia. Na stronie internetowej urzędu oraz GOPS 

umieszczone były informacje o możliwości skorzystania z pomocy psychologa w ramach Punktu 

Informacyjno - Konsultacyjnego oraz o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa  

w Myślenicach w zakresie diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz udzielania pomocy 

ofiarom przemocy.  

Placówki oświatowe z terenu gminy organizowały spotkania z policjantem, ze specjalistami z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, z psychologiem i pedagogiem oraz kuratorem sądowym.  

Tematyka dotycząca przemocy i agresji miała na celu eliminowanie zachowań agresywnych  

i przemocy w szkole oraz integrowanie uczniów szkoły w poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnej 

współpracy i przyjaźni. Prowadzono lekcje wychowawcze oraz lekcje z pedagogiem dotyczące, 

„Dręczyciele, ofiary, świadkowie- jak zapanować nad impulsywnością w działaniu”, „Żyć w zgodzie, 

zapobiegaj agresji”,  

Dodatkowo w jednej ze szkół zorganizowano spotkanie dla uczniów klas 7 i 8 pod nazwą 

„Porozmawiajmy o przemocy i agresji. Pomoc rówieśnicza, szkolna oraz przemoc w sieci”, oraz dwa 

szkolenia dla rodziców i nauczycieli dotyczące uzależnień wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza 

dotyczące e-papierosów, oraz dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem uczniów. 
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4) Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w swojej pracy spotykają się  

z problemami przemocy w rodzinie, które często są przyczyną lub skutkiem innych złożonych 

trudności, jakich rodzina doświadcza. W wielu rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty 

występuje problem uzależnienia od alkoholu - najczęściej osób, wobec których zaszło podejrzenie, że 

stosują przemoc w rodzinie. Praca z w/w osobami jest niezwykle trudna z uwagi na to, że odmawiają 

oni współpracy, nie przejawiają inicjatywy do podjęcia leczenia lub podejmują je - jednak 

bezskutecznie. Biorąc pod uwagę powyższe, w pracy zespołu i grup roboczych niezbędne jest 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych, gdyż bez tego członkowie nie byliby w stanie skutecznie  

i profesjonalnie zapobiegać i przeciwdziałać przemocy.  

W 2019 roku pracownicy GOPS uczestniczyli szkoleniach „Przemoc wobec osób zależnych, aspekty 

prawne wraz z profilaktyką wypalenia zawodowego” oraz Interwencja kryzysowa- bezpieczeństwo  

i edukacja w systemie przeciwdziałania przemocy domowej”. Członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego i pracownicy socjalni mieli również możliwość korzystania z konsultacji  

w wsparcia psychologa. 

14.6 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025 

Strategia jest podstawowym dokumentem, stanowiącym narzędzie nowoczesnej, zintegrowanej 

pomocy społecznej, wspierającym długofalowe planowanie i realizację celów w zakresie 

rozwiązywania i zapobiegania problemom społecznych na poziomie lokalnym. Dokument jest 

odpowiedzią na zmiany zachodzące w sferze społecznej w gminie i preferencje mieszkańców. 

Wytyczną w przygotowaniu dokumentu było założenie o kompleksowym ujęciu sfery społecznej, 

zakładające odejście od ograniczenia wyłącznie do obszaru interwencji socjalnej, nakierowanej na 

wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W Strategii przyjęto więc podejście 

aktywizacyjne, prowadzące do usamodzielnienia jednostek i rodzin korzystających z wsparcia oraz 

przeciwdziałające występowaniu trudnych sytuacji życiowych, a także łączące działalność różnych 

instytucji publicznych dla wspólnej, lepszej realizacji celów, przy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i uaktywnieniu społeczności lokalnej. Aby zapewnić prawidłową realizację założonych 

celów i działań, dokument zakłada ewaluację i monitoring realizowanych przedsięwzięć, tak aby na 

bieżąco sprawdzać zasadność wdrażania dokumentu, niwelować ewentualne przeszkody i zaburzenia 

w procesie jego realizacji. 



 
 

RAPORT O STANIE GMINY PCIM ZA ROK 2019 

 

 

 80 

Misja została określona jako:  

„Stworzenie spójnego systemu wsparcia zapewniającego godne warunki życia i rozwoju 

mieszkańców Gminy Pcim”.  

W celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie Gminy Pcim wytyczono 

następujące kierunki działań dotyczące:  

1. aktywizacji i integracji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

2. wspierania rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

3. rozwojem systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 

1) Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Analizując dane dostarczone nie tylko przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ale również dane 

z opracowań własnych GOPS za 2019 rok wynika, iż nastąpił znaczny spadek bezrobocia w Gminie 

Pcim w porównaniu z poprzednimi latami. Zmniejszeniu uległa liczba osób długotrwale bezrobotnych, 

nastąpił spadek również w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Możliwość 

otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności , niższe składki Zus dla pracodawców rozpoczynających 

działalność gospodarczą oraz możliwość szerokiego wachlarza wsparcia w postaci doradców 

zawodowych i konsultantów jakie mogą otrzymać osoby otwierające swoją własną działalność z PUP, 

stwarza dogodne warunki do rozwoju własnej działalności.  

Oprócz działań które prowadzi Urząd Pracy w celu aktywizacji osób bezrobotnych zagrożonych 

wykluczeniem duże znaczenie ma praca prowadzona przez pracowników socjalnych nakierowana 

zwłaszcza na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Osoby takie objęte są zarówno 

wsparciem w formie pieniężnej jak również niepieniężnej tj. w postaci posiłków dla osób najbardziej 

potrzebujących zwłaszcza dzieci. Pracownicy ośrodka w systematyczny sposób monitorują na terenie 

gminy zjawisko bezdomności. Monitoring prowadzony jest przy ścisłym współudziale policji, radnych 

oraz sołtysów poszczególnych wsi oraz placówek służby zdrowia z terenu gminy Pcim. W 2019r. 

udzielono pomocy z powodu bezdomności matce samotnej z dzieckiem za którą GOPS płacił pobyt w 

domu samotnej matki w Krakowie. 

2) Wsparcie rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

Rodzina funkcjonalna, właściwie spełniająca swoje zadania, stanowi dla swych członków, przede 

wszystkim dzieci, źródło poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Wpływa na „jakość” młodego 

pokolenia, jego rozwój emocjonalny i intelektualny. Złe warunki materialne rodziny i długotrwałe 
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bezrobocie, alkoholizm, przemoc itp. znacznie utrudniają pełnienie przez nie prawidłowych ról w 

społeczeństwie. Często stanowią też przyczynę innych problemów zaburzających funkcjonowanie 

rodzin. Niezaradność i zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich prowadzi do niepowodzeń 

szkolnych i utraty szansy rozwoju osobistego dzieci. Systematyczna diagnoza wykazuje, że zarówno 

rodziny mogą liczyć na pomoc ośrodka jak również po taką pomoc się zwracają. Z informacji jakie 

GOPS uzyskał od placówek oświatowych oraz GOKiS w Pcimiu wynika, że dzieci są objęte szerokim 

wachlarzem wsparcia w zakresie zagospodarowania czasu wolnego. Na terenie gminy posiadamy 

świetlice szkolne w których czynny udział biorą dzieci również działalność GOKiS jest nastawiona na 

zajęcia pozalekcyjne a także organizację czasu wolnego w przerwach międzyszkolnych. W ramach 

pracy Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzony jest Punkt konsultacyjno -Informacyjny w którym 

przyjmują specjaliści zwłaszcza: psycholog, pedagog oraz specjaliści pracy socjalnej. Dodatkowo w 

ramach współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa sprawcy przemocy z terenu 

naszej gminy mogą uczestniczyć w zajęciach korekcyjno - edukacyjnych, natomiast osoby doznające 

przemocy mogą brać udział w grupach wsparcia. Dodatkowo w 2019 r. wydaliśmy ok. 50 ulotek 

dotyczących tematyki przemocy ze wskazaniem miejsc oraz adresu i telefonu gdzie szukać wsparcia. 

3) Rozwój systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy danych uzyskanych ze sprawozdania MPIPS, już od kilku lat 

najbardziej potrzebującą grupą wsparcia w gminie Pcim są osoby starsze i niepełnosprawne.  

To właśnie dla tej grupy osób GOPS w Pcimiu przyznał w 2019 r. największą liczbę świadczeń.  

W porównaniu z poprzednimi latami znacznie wzrosła też liczba udzielonych świadczeń w postaci 

usług opiekuńczych. Pomimo iż jesteśmy gminą wiejską gdzie w dużej mierze ludzie wykazują,  

iż utrzymują się z gospodarstwa to jednak w rzeczywistość wygląda inaczej. Ludzie ubezpieczają się  

w KRUS jednakże podejmują prace dorywcze zwłaszcza w budownictwie- mężczyźni oraz kobiety  

w pracach sezonowych co za tym idzie osoby starsze lub niepełnosprawne pozostają w domach same 

bez opieki najbliższych. Duża też część osób wyjeżdża za granicę pozostawiając starszych rodziców 

bez opieki. Koszt pobytu osoby starszej lub niepełnosprawnej w DPS jest ogromnym obciążeniem 

zwłaszcza dla gminy a z analiz wynika iż liczba osób które kwalifikują się do DPS będzie stale wzrastać. 

Dlatego też musimy podejmować jak najwięcej działań aktywizujących osoby starsze aby jak najdłużej 

zachowały swoją sprawność nie tylko ruchową ale również umysłową.  

Na terenie naszej gminy działa jedno Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” które jest 

objęte opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu. Dużą rolę również w trosce o osoby 

niepełnosprawne odgrywają wolontariusze którzy działają w szkołach na terenie gminy Pcim. 
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Dodatkowo mamy również dzięki dofinansowaniu Wojewody Małopolskiego możliwość realizacji 

projektu „Sprawni w każdym wieku” adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz starszych w 

wieku 60+. Na uwagę zasługuje również projekt Opieka 75+ w ramach którego samorząd gminy 

otrzymał wsparcie w wysokości ok 10 000 zł na dofinansowanie usług opiekuńczych. 

 

14.7 Programy polityki zdrowotnej 

Wzorem lat ubiegłych opieka zdrowotna w 2019 roku realizowana była w naszej Gminie m.in. przy 

współpracy z powiatem myślenickim, w ramach Programu Szczepień Ochronnych p/meningokokom 

Typu C, Wywołującym Sepsę oraz Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy dla 

mieszkańców z terenu Gminy Pcim. 

W realizacji Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy u uczestników wykonane 

zostały BEZPŁATNE badania specjalistyczne oraz świadczenia takie jak:  

• Porada specjalistyczna, obejmująca konsultacje lekarskie, psychologiczne, porady dietetyczne 

• Badania laboratoryjne: Lipidogram, poziom cukru, fibrynogen, HsCRP 

• Badanie ITM (ocena kompleksu intima-media w tętnicach szyjnych w badaniu dopplerowskim) 

USG tętnic szyjnych 

• Badanie CCS (badanie wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych przy użyciu wielorzędowej 

spiralnej tomografii komputerowej 

• Badanie Echokardiologiczne 

• Próba wysiłkowa 

Stosowanie takich działań pozwala na wyodrębnienie osób, które pomimo braku objawów klinicznych 

są narażone na wystąpienie ostrych zespołów wieńcowych, takich jak zawał serca, niestabilna 

dusznica bolesna czy nagła śmierć sercowa, a następnie wdrożenie u nich odpowiedniej profilaktyki. 

Realizatorem Programu był Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie - 4 tys. 

Dbamy również o nasze najmłodsze pokolenie finansując Program Szczepień Ochronnych 

p/meningokokom Typu C, Wywołującym Sepsę, który cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. 

Chętnie korzystali z oferty i szczepili dzieci u swoich lekarzy. Meningokoki są groźnym 

drobnoustrojem chorobotwórczym wywołującym zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych  

i posocznicę określane jako inwazyjna choroba meningokokowa. Szacuje się, że rocznie na całym 
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świecie zapada na bakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych około 1 miliona osób - 

profilaktyka w tym wypadku jest bezcenna - 2 tys. 

Kolejny program to profilaktyka raka płuc, w której uczestniczyły bezpłatnie osoby powyżej 40 r.ż., 

które nie wykonywały badań RTG lub tomografii komputerowej w ostatnim roku. - 4 tys. 

Świadczone były także bezpłatne usługi dentystyczne dla dzieci i młodzieży poniżej 18 r.ż., w 

gabinetach szkolnych, w zakresie profilaktyki oraz stomatologii zachowawczej rozszerzonej o 

działania wykraczające poza refundację NFZ, które finansowane były z budżetu gminy - 96 tys.  

14.8 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pcim na 

2018 rok i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pcim na 2019 r. 

1. Obszar Profilaktyczny 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pcimiu prowadziła zajęcia wśród dzieci i 

młodzieży mające na celu zabezpieczenie ich przed wpływem alkoholu i/lub narkotyków. 

Wprowadzane były programy profilaktyczne, we współpracy z pedagogami szkolnymi. 

Podejmowane również były działania takie jak: organizacja zajęć pozalekcyjnych, działalność w 

zakresie promocji  zdrowia i sportu, dopłaty do wyjazdów dla dzieci z rodzin w których występuje 

problem uzależnienia od alkoholu lub z rodzin gdzie istnieje niebezpieczeństwo powstania takiego 

problemu. 

2. Obszar Terapeutyczny 

Obszar terapeutyczny to zakres działań komisji zmierzający do wsparcia osób uzależnionych oraz do 

ograniczania skutków ich uzależnienia. Organizacja punktu konsultacyjnego, zatrudnienie psychologa 

to główne zadania zespołu w tym obszarze. GKRPA zajmuje się również indywidualnymi sprawami 

osób tkwiących w uzależnieniu, motywuje do podjęcia leczenia, zapewnia konsultacje z psychologiem 

i stara się doprowadzić do sytuacji gdzie osoba uzależniona rozpoczyna terapię. 

3. Obszar Kontrolny 

Obszar kontrolny dotyczy wszystkich tych działań, które komisja podejmuje wobec  punktów 

sprzedaży alkoholu. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi kontrole 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia - kontrola warunków prowadzenia obrotu 

alkoholem na terenie gminy. Komisja opiniuje również wnioski (w drodze postanowienia) na sprzedaż 

napojów alkoholowych w zakresie zgodności ich lokalizacji z uchwałą Rady Gminy. 
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W 2019 roku GKRPA przeprowadziła z 60 osobami rozmowy na temat uzależnienia od alkoholu, 

skierowała do sądu 40 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach zastosowania obowiązku 

poddania się leczeniu. Komisja skierowała na badania psychologiczne 18 osób uzależnionych od 

alkoholu. 

 

14.9 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Uchwałą Rady Gminy Pcim Nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku został przyjęty wieloletni 

program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pcim na lata 2019 do 2023. 

Zgodnie z przyjętym programem realizowane były potrzeby remontowe lokali, polityka czynszowa, 

ustalane były zasady zarzadzania oraz źródła finansowania działań mających na celu poprawę 

wykorzystania i racjonalizację gospodarowania zasobem Gminy.  

Zadania remontowe i modernizacyjne ujęte w programie realizowane są w ramach posiadanych 

środków. Zostało do wykonania: wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z instalacją oraz 

termomodernizacja wraz z wymianą stolarki w budynku komunalnym Pcim 5.  

14.10 Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017 - 2023 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pcim przyjęto uchwałą nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Pcim 

z dnia 08 czerwca 2017 r, natomiast uchwałą Nr XI/83/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 25 października 

2019 r. przyjęto aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 - 2023. 

W Programie wyodrębniony został obszar rewitalizacji gminy. Kryteria wyboru terenu to kumulacja 

występujących problemów, jak również jego znaczny potencjał rozwojowy oraz szerokie spektrum 

możliwości realizacji działań naprawczych. 

Na terenie Gminy wyznaczono obszary do rewitalizacji tj: Obszar Pcim Centrum oraz Trzebunia, które 

koncentrują najważniejsze funkcje społeczno-gospodarcze gminy. Inwestycje realizowane w ich 

obrębie służyć będą mieszkańcom całej gminy, a więc także pozostałym obszarom i będą wpływać na 

rozwiązanie ich problemów.  

Z uwagi na powyższe czynniki zdecydowano, iż w skład obszaru rewitalizacji wchodzić będą 

następujące jednostki: 

 
Liczba 

ludności 
% ludności 

gminy Powierzchnia % powierzchni 
gminy 

Obszar 1. Pcim Centrum 714 6,44% 41,582 0,47% 
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Obszar 12. Trzebunia 2395 21,59% 139,4 1,57% 
RAZEM OBSZAR REWITALIZACJI 3 109 28,02% 180,98 2,04% 

 

Misją Programu Rewitalizacji dla gminy Pcim jest poprawa życia mieszkańców gminy, wzrost 

atrakcyjności przestrzeni publicznej w gminie, poprawa ładu przestrzennego, a także poprawa stanu 

środowiska naturalnego. 

Do podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które realizowane będą w obszarze 

rewitalizacji w latach obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji należą przedsięwzięcia 

odpowiadające na zidentyfikowane problemy i wpisujące się w cele procesu rewitalizacji: 

 Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

1. Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą w centrum miejscowości Pcim (poza obszarem 

rewitalizacji jako przedsięwzięcie mające na celu rozwiązanie problemów obszaru rewitalizacji); 

2. Modernizacja placu zabaw wraz z montażem elementów małej architektury w miejscowości Pcim 

(obszar rewitalizacji); 

3. Oświetlenie boiska rekreacyjnego w miejscowości Pcim oraz rewitalizacja przestrzeni wokół niego 

(obszar rewitalizacji); 

4. Organizacja przedsięwzięć rekreacyjnych i kulturalnych w obrębie boiska w Pcimiu objętego 

działaniami inwestycyjnymi - oświetleniem i rewitalizacją przestrzeni wokół niego (obszar 

rewitalizacji); 

5. Kompleksowy remont i modernizacja budynku zespołu placówek oświatowo - kulturalnych w 

Trzebuni (działka nr 10992) w celu znacznej poprawy efektywności energetycznej (obszar 

rewitalizacji); 

6. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych w obrębie istniejącego sportowo-

rekreacyjnego boiska w Pcimiu (poza obszarem rewitalizacji jako przedsięwzięcie mające na celu 

rozwiązanie problemów obszaru rewitalizacji); 

7. Promocja turystyczna (cała gmina, w tym obszar rewitalizacji); 

8. Współpraca z przedsiębiorcami na rzecz zwiększenia inwestycji w turystykę (cała gmina, w tym 

obszar rewitalizacji); 

9. Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Pcimiu (obszar rewitalizacji). 
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Podstawowym źródłem finansowania inwestycji realizowanych przez Gminę jest budżet gminny, 

jednak ze względu na jego ograniczenia i konieczność sfinansowania innych zadań, konieczne jest 

wykorzystywanie możliwości zewnętrznego wsparcia poszczególnych przedsięwzięć założonych do 

realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Do głównych zewnętrznych źródeł 

finansowania należą fundusze unijne oraz środki krajowe. 

 

14.11 Roczny Program Współpracy Gminy Pcim na 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

gmina w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który jest 

składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne, uchwala Roczny Program 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej 

ustawy. Gmina Pcim przyjęła program Uchwałą Nr XLIX/291/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 30 

października 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pcim na 2019 r.  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Współpraca dotyczy sfery zadań publicznych wymienionych  

w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami własnymi danej administracji publicznej. 

Współpraca, mająca charakter finansowy i pozafinansowy, odbywała się w oparciu o pięć 

podstawowych zasad - pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności.  

Jedną z form współpracy Gminy Pcim z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku, obok współpracy 

pozafinansowej była współpraca finansowa. Polegała ona na zlecaniu organizacjom pozarządowym 

realizacji zadań publicznych będących w sferze działań publicznych Gminy Pcim w zakresie 

określonym w art. 4 ust. 1 ustawy. W 2019 r. występowało ono w ramach otwartych konkursów ofert 

na realizację zadań publicznych i miało charakter wsparcia realizacji zadania. 

Na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych w ramach ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, łącznie w 2019 r. zostało przyznanych 13 dotacji, 

których oferty opiewały na kwotę 496000,00 złotych z 496000,00 zaplanowanych w budżecie gminy. 

W wyniku realizacji zadań określonych w umowach ze stowarzyszeniami, zrealizowano zadania na 

kwotę 495781,54 zł. Poniżej zestawienie umów z 2019 r.: 
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1. Spółdzielnia Socjalna PRIMA, projekt: "Zdrowie na talerzu" dotacja 237000,00 zł.; 

2. Klub Sportowy PCIM1ANKA, projekt: „Rozwój i popularyzacja sportu w Pcimiu", dotacja 70 000,00 zł.; 

3. Ludowy Klub Sportowy WICHER Stróża, projekt: „Rozwój i propagowanie sportu w miejscowości 

Stróża w celu podnoszenia sprawności fizycznej" dotacja 14 000,00 zł.; 

4. Klub Sportowy LKS Trzebunia, projekt: "Rozwój sportu w Gminie Pcim poprzez wspieranie szkolenia 

oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach organizowanych przez polskie 

związki sportowe" dotacja 9 000,00 zł.; 

5. Akademia Małego Sportowca, projekt: „Zakochaj się w siatkówce" dotacja 11 000,00 zł.; 

6. Uczniowski Klub Sportowy KONIK, projekt: "POM DANCE KONIK" dotacja 10000,00 zł.; 

7. Uczniowski Klub Sportowy KONIK, projekt: „MAŻORETKI DO ORKIESTRY" dotacja 8 000,00 zł.; 

8. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym NADZIEJA, projekt: „Być razem" dotacja 

12000,00 zł.; 

9. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych TALENT, projekt: „Łączymy pokolenia" dotacja 9 000,00 zł.; 

10. Ludowy Klub Sportowy WICHER Stróża, projekt: "LKS Wicher - Piłka nożna w Stróży - runda 

jesienna sezonu piłkarskiego 2019 2020" dotacja 26000,00 zł.; 

11. Klub Sportowy PCIMIANKA, projekt: „Pcimianka Pcim - Piłka nożna w Pcimiu - runda jesienna 

sezonu piłkarskiego 2019/2020" dotacja 67000,00 zł.; 

12. Klub Sportowy LKS TRZEBUNIA, projekt: "LKS Trzebunia - Piłka nożna w Trzebuni - runda jesienna 

sezonu piłkarskiego 2019/2020" dotacja 15000,00 zł rozliczona w kwocie 14781,54 zł 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pcim za 2019 rok z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Pcim. 
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14.12 Strategia Rozwoju Gminy Pcim na lata 2014-2020 
 

Akt prawa: Uchwała Nr XLII/270/2014, Rady Gminy Pcim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2014‐2020 

 

Wizja rozwoju Gminy Pcim stanowi projekcję, opis pożądanego stanu rzeczywistości lokalnej 

w perspektywie 2020 roku. Określa stan docelowy, do którego dążyć będzie cała wspólnota gminy, 

tj. władze samorządowe oraz ich partnerzy (lokalni oraz ponadlokalni), wykorzystując przy tym 

możliwości płynące z własnych atutów i szans pojawiających się w otoczeniu. Wizja ukierunkowana 

jest prognostycznie, określa cel, do jakiego zmierza gmina. Wskazuje ona zasadniczy kierunek 

podejmowanych działań. 

 

WIZJA „GMINA PCIM 2020” 

W 2020 roku Gmina Pcim w pełni korzysta ze swojego położenia 
komunikacyjnego, przyciągając oryginalną ofertą turystów i gości. 
Elementem tej oferty jest tradycyjne rolnictwo, dostarczające produkty 
regionalne i zdrową żywność na rynek lokalny i do dużych ośrodków 
miejskich. Rozwijają się małe strefy aktywności gospodarczej, generując 
nowe miejsca pracy. Pielęgnowane tradycje i więzi społeczne są bazą dla 
rozwoju oferty kulturalnej. Rozwój infrastruktury komunalnej oraz 
doskonalenie usług publicznych przynosi korzyści w postaci zwiększenia 
standardów życia mieszkańców i nowego osadnictwa. 

 

MISJA ROZWOJU GMINY PCIM 

Naszą misją jest wspieranie rozwoju kapitału społecznego Gminy Pcim, 
przedsiębiorczości oraz infrastruktury technicznej w partnerstwie ze 

wszystkimi środowiskami lokalnymi. Chcemy wspólnie kreować przyjazny 
wizerunek naszej Gminy w oparciu o silne więzi społeczne, tradycję i godne 

warunki życia. 
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Misja jest nadrzędnym celem rozwoju Gminy Pcim. Określa ona również rolę władz samorządowych 

w procesie rozwoju wspólnoty lokalnej. Zgodnie z misją, władze samorządowe pełnią rolę inicjatora 

dla realizacji przedsięwzięć zgodnych ze Strategią Rozwoju Gminy Pcim, a podejmowanych przez 

różnych aktorów życia społecznego i gospodarczego - liderów lokalnych, organizacje pozarządowe, 

instytucje publiczne, przedsiębiorców, grupy nieformalne mieszkańców. Ponadto władze 

samorządowe są także realizatorem własnych projektów (leżących w zadaniach własnych oraz we 

współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego), zmierzających do rozwoju Gminy Pcim, 

upowszechniania jej walorów, ułatwiania współpracy partnerów lokalnych i wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań. 

Plan operacyjny Strategii 

Priorytety wyszczególnione w Strategii wynikają z przyjętej wizji rozwoju Gminy Pcim do 2020 roku i 

zdefiniowanych wyzwań rozwojowych. Ze względu na stwarzanie w perspektywie długookresowej 

największych możliwości wzrostu, uznane one zostały za najważniejsze. Wyodrębniono zatem cztery 

obszary priorytetowe, które są względem siebie równoważne i uzupełniające się: 

 

PRIORYTET 1.  KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA LOKALNA; 

PRIORYTET 2.  KAPITAŁ SPOŁECZNY I JAKOŚĆ ŻYCIA; 

PRIORYTET 3.  ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ DLA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU; 

PRIORYTET 4.  NOWOCZESNE ZARZĄDANIE; 

 

Struktura celów Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2014-2020 

KONKURENCYJNA  

I INNOWACYJNA GOSPODARKA 

LOKALNA 

KAPITAŁ SPOŁECZNY  

I JAKOŚĆ ŻYCIA  

ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ DLA 

SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU 

Cel strategiczny:  

Podniesienie atrakcyjności 

inwestycyjnej gminy Pcim 

Cel strategiczny:  

Doskonalenie jakości usług 

publicznych oraz wzmacnianie 

kapitału społecznego 

Cel strategiczny:  

Wysoka atrakcyjność turystyczna 

i rekreacyjna gminy  
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Ważnym elementem Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2014-2020 jest Konkurencyjna 

i Innowacyjna Gospodarka Lokalna Gminy Pcim realizowana poprzez wyznaczanie w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy usługowej, obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

Odbywa się to poprze równoległe inwestycje w Rozwój infrastruktury technicznej: chodniki czy 

planowana rozbudowa systemu kanalizacji. Gmina Pcim inwestuje również w mieszkańców gminy, 

poprzez wspieranie kształcenia ustawicznego oraz zdobywanie nowych kwalifikacji przez 

Cel operacyjny I.1 

Rozwój infrastruktury gospodarczej  

 

Cel operacyjny I.2 

Rozwój przedsiębiorczości lokalnej 

 

Cel operacyjny I.3 

System edukacji wspierający rozwój 

kapitału intelektualnego 

 

Cel operacyjny I.4 

Wykorzystanie potencjału obszarów 

wiejskich do wzmocnienia 

gospodarki lokalnej 

 

 

Cel operacyjny II.1  

Zwiększenie dostępności do usług 

edukacyjnych na wysokim poziomie  

Cel operacyjny II.2 

Rozwój oferty kulturalnej 

 

Cel operacyjny II.3 

Dbałość o stan środowiska 

naturalnego 

 

Cel operacyjny II.4 

Integrująca polityka społeczna 

Cel operacyjny II.5 

Wysoki poziom bezpieczeństwa 

publicznego 

Cel operacyjny II.6 

Modernizacja lokalnego układu 

komunikacyjnego 

Cel operacyjny III.1  

Zrównoważony rozwój 

infrastruktury turystycznej, 

kulturowej i rekreacyjno-sportowej 

Cel operacyjny III.2 

Budowa spójnej oferty turystycznej  

i kulturowej gminy 

 

 

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 

Cel strategiczny:  Nowoczesne zarządzanie publiczne oraz współpraca samorządowa 

Cel operacyjny IV.1  Współpraca międzygminna i międzysektorowa 

Cel operacyjny IV.2  Sprawność administracyjna 
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mieszkańców gminy - należy przytoczyć kilkukrotnie realizowany program doposażenia określonej 

w projekcie grupy mieszkańców w zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu. Znaczna 

część środków, na realizację tego celu, kierowana jest do systemu oświaty celem efektywnego 

przygotowania młodzieży do kariery zawodowej (właściwe wybory dalszej ścieżki edukacji). 

stypendia. 

Drugi element mający wysoki priorytet w strategii to Kapitał Społeczny i Jakość Życia. Jest on 

realizowany przede wszystkim poprzez usługi edukacyjne na wysokim poziomie oraz utrzymywanie 

efektywnej siatki placówek oświatowych w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych. 

Wykonywana jest rozbudowa infrastruktury sportowej przy szkołach - należy przytoczyć 

wybudowane dwa boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżni i skoczni do skoku 

w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu. Widocznym elementem poprawiającym jakość życia są 

również wybudowane 4 Otwarte Strefy Aktywności, zlokalizowane w Pcimiu, Stróży i Trzebuni.  

Jak ważny jest to priorytet dla gminy, świadczy lista podejmowanych działań w tym kierunku: 

- Rozwój oferty kulturalnej dla osób starszych: działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w GOKiS 

w Pcimiu, który służy aktywizacji i stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy wśród osób 

starszych; 

- Organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym: impreza „Święto Kliszczaka”, „Dożynki 

Gminne”, Obchody Odzyskania przez Polskę Niepodległości; 

- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej: planowana budowa Centrum Kulturalnego; 

- Wspieranie działań zmierzających do wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii: w trakcie 

realizacji jest wykonywanie inwestycji u mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż 

instalacji OZE na terenie LGD Turystyczna Podkowa”. Powstaje 1688 instalacji, z czego znaczna część - 

około 350 jest wykonywana na terenie Gminy Pcim. Przewidywany czas zakończenia prac to 2021 r.; 

- Sprawna gospodarka odpadami: utrzymywanie stosunkowo niskich cen przy organizacji wysokiej 

efektywności gospodarowania odpadami; 

- polityka prorodzinna na terenie gminy: oprócz efektywnej realizacji programu „Rodzina 500+” na 

terenie Gminy Pcim przyjęto zasady przyznawania "Gminnego becikowego", które reguluje 

UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY PCIM z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad 

udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia się żywego dziecka w roku 

2019 pn.: "Gminne becikowe"; 
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- Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego: doposażenie Ochotniczych Straży 

Pożarnych w sprzęt gaśniczy i ratowniczy: wszystkie jednostki działające na terenie Gminy Pcim 

zostały doposażone w nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze, prowadzony jest bieżący nadzór 

i współpraca z OSP; 

- Organizacja monitoringu wizyjnego na terenie gminy oraz w budynkach użyteczności publicznej: na 

terenie Gminy Pcim funkcjonuje monitoring wizyjny - do końca 2019 r. zamontowanych było  

14 kamer; 

- Przebudowa węzła komunikacyjnego w Pcimiu Centrum, odprowadzającego ruch drogowy w stronę 

Jordanowa: kontynuowane są prace projektowe, celem uzyskania pozwolenia na budowę ronda 

w Pcimiu; 

- Działające i ciągle unowocześniane oświetlenie drogowe: 23550 mb sieci oświetlenia gminnego. 

Kolejnym elementem ujętym w strategii jest Atrakcyjna Przestrzeń do Spędzania Wolnego Czasu. 

Ważnym czynnikiem tej kategorii jest rozwijanie istniejących kompleksów sportowo-rekreacyjnych 

oraz budowa nowych obiektów poszerzających ofertę dla mieszkańców i turystów - należy przytoczyć 

park, który jest w trakcie wykonywania robót budowlanych wraz z elementami małej architektury, 

utwardzeniem terenu, budową chodników, oświetlenia, ścieżki rowerowej, placu manewrowego, 

czerpni p.poż oraz utwardzeniem pobocza drogi w Pcimiu. Planowane zakończenie prac to  

30 sierpień 2020 r. Na bieżąco prowadzona jest współpraca w zakresie uzgadniania spójnego 

kalendarza wydarzeń kulturalnych i turystycznych dostępna w bieżącej postaci na stronie 

internetowej Gminy Pcim (gminapcim.pl) oraz Facebook Gminy Pcim. 

Ostatnim, czwartym elementem strategii jest Nowoczesne Zarządzanie. Jest ono realizowane poprze 

rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi, kontynuowanie współpracy w ramach Lokalnej 

Grupy Działania Turystyczna Podkowa. Wdrażana jest nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna, 

wspierający rozwój e-administracji: prowadzony jest Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego, 

rozwijany jest elektroniczny system zarządzania dokumentacją, modernizowana jest serwerownia 

urzędu, prowadzony jest bieżący monitoring systemów podtrzymania awaryjnego elektryczności  

w urzędzie. 

Należy podkreślić, że Zapisy Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2014-2020 są realizowane na 

bieżąco, a stopień wykonania poszczególnych celów operacyjnych jest na satysfakcjonującym 

poziomie. Pomimo satysfakcjonującego stopnia realizacji celów określonych w strategii, należy 
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zauważyć, że jej realizacja jest uzależniona od bezpośrednich możliwości finansowania przez Gminę 

oraz możliwości pozyskania pozabudżetowych środków na jej realizację - funduszy europejskich. 

14.13 Budżet Obywatelski i Fundusz Sołecki 

W roku 2019 Gmina Pcim nie wprowadziła instytucji Budżetu Obywatelskiego. Po konsultacjach z 

Sołtysami Rada Gminy Pcim nie podjęła uchwały o utworzeniu Funduszu Sołeckiego.
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III. Realizacja uchwał Rady Gminy Pcim 
W 2019 roku Rada Gminy Pcim obradowała na 10 sesjach zwyczajnych, podczas których 

podjęła 85 uchwał. Podjęte uchwały Wójt Gminy Pcim zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o 

samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi są 

w zakresie zgodności z prawem Wojewoda Małopolski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna 

Izba Obrachunkowa.  

Szczegółowy sposób wykonania uchwał przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

 

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Pcim w 2019 r. 

Lp. Uchwała numer, 
 data podjęcia  Przedmiot uchwały Sposób wykonania uchwały 

1. Uchwała Nr IV/29/2019  
z dn. 8 lutego 2019 r.  

w sprawie uchwalenia studium i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim. 

Uchwała kończąca procedurę planistyczną. 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy jest 
dokumentem o charakterze strategicznym, 
wyrażającym politykę przestrzenną gminy, w 
tym lokalne zasady zagospodarowania. 

2. Uchwała Nr IV/30/2019  
z dn. 8 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/184/2017 
Rady Gminy Pcim z dnia 8 czerwca 2017 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pcim. 

Uchwała została podjęta ze względu wyłączenia 
części terenów w miejscowości Pcim z 
procedury planistycznej, które objęte były 
planem lokalizacji zbiornika retencyjnego na 
rzece Krzczonówka. 

3. Uchwała Nr IV/31/2019  
z dn. 8 lutego 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Pcim na 2019 rok i 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Pcim na 2019 rok. 

Podejmowane są działania obejmujące 
prowadzenie programów profilaktycznych, 
promocji zdrowia i sportu, działania kontrolne 
punktów sprzedaży alkoholu. Udzielanie 
pomocy osobom z problemem alkoholowym. 

4. Uchwała Nr IV/32/2019  
z dn. 8 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, 
a także trybu ich pobierania. 

W związku ze zmianą stawki najniższego 
wynagrodzenia w 2019r. zmianie uległa 
również odpłatność za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze. Podwyższono 
odpłatność za jedną godzinę usługi do kwoty  
18 zł 

5. Uchwała Nr IV/33/2019  
z dn. 8 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/172/2017 
Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w 
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pcim. 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji zapewni możliwość 
opracowania aktualizacji Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Pcim, który stanowić 
będzie podstawowe narzędzie prowadzenia 
rewitalizacji, a także pozwoli skorzystać z 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie 
inwestycji w ramach ogłaszanych konkursów. 

6. Uchwała Nr IV/34/2019  w sprawie przystąpienia do aktualizacji Gmina Pcim posiada Gminny Program 
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z dn. 8 lutego 2019 r. „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pcim 
na lata 2017 - 2023”. 

Rewitalizacji (GPR) zatwierdzony na podstawie 
uchwały Nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Pcim z 
dnia 08 czerwca 2017 roku. Gminny Program 
Rewitalizacji wymaga jednak aktualizacji, 
wynikającej z podejmowanych analiz, w efekcie 
których w odpowiedzi na dostrzeżone potrzeby 
przystąpiono do aktualizacji GPR, zgodnie z 
zasadami opisanymi w Ustawie o rewitalizacji. 
Biorąc pod uwagę zidentyfikowanie nowych 
obszarów zdegradowanych zdecydowano o 
włączeniu do realizacji nowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. Program będzie opracowany 
w oparciu o zaktualizowaną diagnozę i 
delimitację obszaru zdegradowanego. 
Aktualizacja GPR jest niezbędna dla możliwości 
starania się o dofinansowanie inwestycji w 
ramach ogłaszanych konkursów. 

7. Uchwała Nr IV/35/2019  
z dn. 8 lutego 2019 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów do organów 
jednostek pomocniczych Gminy Pcim. 

W 2019 r. mieszkańcy dokonali wyboru 
Sołtysów na 5 letnią kadencję. 
 
Sołtys Sołectwa Pcim Centrum:  
- Piotr Róg, 
Sołtys Sołectwa Pcim Sucha:  
- Magdalena Borowska, 
Sołtys Sołectwa Pcim Krzywica:  
- Janina Szczepaniec, 
Sołtys Sołectwa Stróża Górna: 
- Grażyna Dyduła, 
Sołtys Sołectwa Stróża Dolna 
- Stanisław Firek, 
Sołtys Sołectwa Trzebunia 
- Andrzej Łyszczarz. 

8. Uchwała Nr IV/36/2019  
z dn. 8 lutego 2019 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 
Pcim na 2019 r. 

Przyjęto plan pracy Rady Gminy Pcim na 2019 r. 

9. Uchwała Nr IV/37/2019  
z dn. 8 lutego 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 
stałych Rady Gminy Pcim na 2019 r. 

Przyjęto plan pracy stałych Komisji Rady Gminy 
Pcim na 2019 r. 

10. Uchwała Nr IV/38/2019  
z dn. 8 lutego 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 
2019. 

Rada Gminy Pcim podjęła uchwałę 
zwiększającą: dochody budżetu o kwotę 
141.219 zł, wydatki o kwotę 141.219 zł. 

11. Uchwała Nr IV/39/2019  
z dn. 8 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Pcim przyjętej Uchwałą Nr 
III/27/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 
2018 r. 

Rada Gminy Pcim do WPF wprowadziła zadanie 
wieloletnie pn. „Dzierżawa gruntu 
przeznaczona pod park rekreacyjno-
wypoczynkowy. Budowa założenia parkowego 
wraz z elementami małej architektury, schodów 
terenowych, utwardzenia terenu, murów 
oporowych, chodników, oświetlenia terenu, 
ścieżki rowerowej, stanowiska czerpania wody 
na cele p. pożarowe, utwardzenia pobocza 
drogi” 2019-2021. Zaktualizowano dane 
zgodnie ze zmianami budżetu. 

12. Uchwała Nr V/40/2019  
z dn. 13 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim 
na rok 2019. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu 
Gminy Pcim miejsca w schronisku, objęcie 
zwierząt opieką pielęgnacyjną i weterynaryjną, 
odławianie bezdomnych zwierząt i 
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umieszczanie ich w schronisku, prowadzenie 
programu sterylizacji kotek bezdomnych z 
terenu Gminy Pcim, poszukiwanie nowych 
właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

13. Uchwała Nr V/41/2019  
z dn. 13 marca 2019 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części na terenie Gminy Pcim. 

Prowadzenie kontroli nad przedsiębiorcą 
zapewniającym wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt. Nadzór i kontrola wyspecjalizowanych 
podmiotów posiadających odpowiednie 
zezwolenia na transport i zagospodarowanie 
zwłok zwierzęcych. 

14. Uchwała Nr V/42/2019  
z dn. 13 marca 2019 r. 

W sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim 
- Obszar A. 

Uchwała kończąca procedurę planistyczną, 
która miała na celu wprowadzenie nowych 
terenów inwestycyjnych oraz zmianę istotnych 
zapisów w tekście planu miejscowego. 

15. Uchwała Nr V/43/2019  
z dn. 13 marca 2019 r. 

w sprawie wskazania przedstawiciela do Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Osoba wskazana nie jest już członkiem Rady 
Społecznej SP ZOZ w Myślenicach z powodu 
uzyskania mandatu posła na sejm. 

16. Uchwała Nr V/44/2019  
z dn. 13 marca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie realizacji Programu Profilaktyki 
Sepsy - szczepień przeciw meningokokom typu 
C, z którego skorzystają mieszkańcy Gminy 
Pcim. 

Uchwała weszła w życie z dniem podpisania. 

17. Uchwała Nr V/45/2019  
z dn. 13 marca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie realizacji Programu Profilaktyki 
Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy, z którego 
skorzystają mieszkańcy Gminy Pcim 

Uchwała weszła w życie z dniem podpisania. 

18. Uchwała Nr V/46/2019  
z dn. 13 marca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie realizacji Programu Profilaktyki 
Raka Płuc, z którego skorzystają mieszkańcy 
Gminy Pcim. 

Uchwała weszła w życie z dniem podpisania. 

19. Uchwała Nr V/47/2019  
z dn. 13 marca 2019 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży celem 
realizacji zadania zakupu nowego lekkiego 
samochodu ratowniczo - gaśniczego. 

Uchwała weszła w życie z dniem podpisania. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Stróży zakupiła 
lekki samochód ratowniczo-gaśniczy i rozliczyła 
dotację. 

20. Uchwała Nr V/48/2019  
z dn. 13 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady 
Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
udzielenia z budżetu Gminy Pcim na rok 2019 
dotacji podmiotowych dla samorządowych 
instytucji kultury 

Rada Gminy podjęła uchwałę zwiększającą 
kwotę dotacji podmiotowej o 10.000 zł dla 
Gminnego Ośrodka Kultury w Pcimiu. 

21. Uchwała Nr V/49/2019  
z dn. 13 marca 2019 r. 

w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 
Gminy Pcim na 2020 rok 

Rada Gminy Pcim nie wyraziła zgody na 
utworzenie funduszu sołeckiego na rok 2020. 
Uchwała wykonana. 

22. Uchwała Nr V/50/2019  
z dn. 13 marca 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 
2019 

Rada Gminy Pcim podjęła uchwałę 
zmniejszającą dochody budżetu o kwotę 
204.079 zł oraz zwiększającą wydatki o kwotę 
159.239,15 zł i przychody o 363.318,15 zł. 

23. Uchwała Nr V/51/2019  
z dn. 13 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Pcim przyjętej Uchwałą Nr 

Zmiana uchwały została wymuszona korektą 
wyniku budżetu oraz przychodów budżetu. 
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III/27/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 
2018 r. 

Została skorygowana kwota limitu na zadanie 
pod nawą „Europa dla aktywnych, aktywni dla 
Europy” o kwotę 51.500 zł. 

24. Uchwała Nr VI/52/2019  
z dn. 23 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec 
planowanej budowy zbiornika retencyjnego na 
rzece Krzczonówka 

Rada Gminy Pcim poprzez podjęcie Uchwały w 
sprawie planowanej budowy zbiornika 
retencyjnego na rzece Krzczonówka wyraziła w 
ten sposób sprzeciw wobec lokalizacji w/w 
inwestycji, której skutki mogą w sposób 
negatywny wpłynąć dla lokalną społeczność, 
przyrodę oraz gospodarkę. 

25. Uchwała Nr VI/53/2019  
z dn. 23 kwietnia 2019 r. 

w sprawie realizacji zadań wykonywanych w 
ramach programu Inicjatywy Samorządowe w 
zakresie budowy i remontów chodników przy 
drogach powiatowych na ternie Gminy Pcim 

W związku z realizacją programu Inicjatywy 
Samorządowe Gmina Pcim przyjmuje listę 
zadań w zakresie budowy chodników przy 
drogach powiatowych, co pozwoli skutecznie 
poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. 

26. Uchwała Nr VI/54/2019  
z dn. 23 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Na inkasentów opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w poszczególnych 
sołectwach wyznaczono: 
- w sołectwie Pcim Centrum - Pani Róg 
Małgorzata 
- w sołectwie Pcim Krzywica - Pani Szczepaniec 
Janina 
- w sołectwie Pcim Sucha - Pani Borowska 
Magdalena 
- w sołectwie Stróża Dolna - Pan Firek Stanisław 
- w sołectwie Stróża Górna - Pani Dyduła 
Grażyna 
- w sołectwie Trzebunia - Pan Łyszczarz Andrzej 

27. Uchwała Nr VI/55/2019  
z dn. 23 kwietnia 2019 r. 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Wyznaczono inkasentów poboru podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku 
leśnego od osób fizycznych w poszczególnych 
sołectwach oraz określono wysokość 
wynagrodzenia za inkaso. 

28. Uchwała Nr VI/56/2019  
z dn. 23 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 
2019 

Rada Gminy Pcim podjęła uchwałę 
zmniejszającą dochody budżetu o kwotę 
133.182 zł, wydatki o kwotę 133.182 zł. 

29. Uchwała Nr VII/57/2019  
z dn. 24 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/2019 Rady 
Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r. w 
sprawie zarządzenia poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Skreślono § 3 uchwały Nr VI/54/2019 dotyczący 
wpłat zainkasowanych kwot. 

30. Uchwała Nr VII/58/2019  
z dn. 24 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/2019 Rady 
Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r. w 
sprawie poboru podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso 

W Uchwale Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pcim z 
dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
od osób fizycznych w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów oraz określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso wykreślono 
§ 3. 

31. Uchwała Nr VII/59/2019  
z dn. 24 maja 2019 r. 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 
gminnych i dojazdowych w miejscowości Pcim, 
Gmina Pcim 

Na podstawie podjętej Uchwały zaliczona droga 
do kategorii dróg gminnych uzyskała nr 
540608K. Droga stała się drogą publiczną. 

32. Uchwała Nr VIII/60/2019  
z dn. 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy 
Pcim 

Po zakończeniu debaty nad Raportem o Stanie 
Gminy Pcim, rada gminy udzieliła wotum 
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zaufania Wójtowi Gminy Pcim Piotrowi 
Hajdukowi za 2018r. 

33. Uchwała Nr VIII/61/2019  
z dn. 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Pcim za rok 2018 

Rada Gminy Pcim zatwierdziła sprawozdania 
finansowe oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2018r. 

34. Uchwała Nr VIII/62/2019  
z dn. 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Pcim za rok 2018 

Rada Gminy Pcim udzieliła Wójtowi Gminy Pcim 
absolutorium za 2018r. 

35. Uchwała Nr VIII/63/2019  
z dn. 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady 
Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
udzielenia z budżetu Gminy Pcim na rok 2019 
dotacji podmiotowych dla samorządowych 
instytucji kultury 

Rada Gminy podjęła uchwałę zwiększającą 
kwotę dotacji podmiotowej o 9.400 zł dla 
Gminnej Biblioteki w Pcimiu. 

36. Uchwała Nr VIII/64/2019  
z dn. 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 
2019 

Rada Gminy Pcim podjęła uchwałę 
zwiększającą: dochody budżetu o kwotę 
187.322 zł, wydatki o kwotę 187.322 zł. 

37. Uchwała Nr VIII/65/2019  
z dn. 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu 
użytkowego w trybie bezprzetargowym 
dotychczasowemu najemcy 

Zawarto umowę najmu lokalu użytkowego w 
dniu 16.07.2020 r. z dotychczasowym najemcą. 

38. Uchwała Nr IX/66/2019  
z dn. 29 lipca 2019 r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Pcim 

Rada Gminy ustaliła, po pozytywnej opinii 
Kuratora Oświaty, sieć przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
Gminy Pcim. Jeżeli droga dziecka z domu do 
najbliższego przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego przekracza 3 km gmina ma 
obowiązek dowozu dziecka wraz z 
zapewnieniem opieki. 

39. Uchwała Nr IX/67/2019  
z dn. 29 lipca 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Pcim oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych mających 
siedzibę na obszarze Gminy Pcim 

Rada Gminy ustaliła, po pozytywnej opinii 
Kuratora Oświaty, że granice obwodów 
ustalone Uchwałą Nr XXX/171/2017 z dnia 24 
marca 2017 roku pozostają takie same i będą 
obowiązywać uczniów począwszy od klasy I do 
czasu ukończenia przez nich klasy VIII. 

40. Uchwała Nr IX/68/2019  
z dn. 29 lipca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Pcim 
prowadzenia zadania publicznego związanego z 
przygotowaniem dokumentacji projektowej - 
operatu wodnoprawnego przebudowy 
przepustu w drodze powiatowej K1923 w 
miejscowości Pcim uwzględniającej 
odprowadzenie wód opadowych z drogi 
gminnej Pcim Mała Bania 540601K przez drogę 
powiatową K1923 

Opracowano operat wodnoprawny, a następnie 
protokołem zdawczo-odbiorczym przekazano 
do Starostwa Powiatowego w Myślenicach 
celem dalszej realizacji zadania inwestycyjnego. 

41. Uchwała Nr IX/69/2019  
z dn. 29 lipca 2019 r. 

w sprawie powołania Zespołu opiniującego 
zgłoszonych kandydatów na ławników na 
kadencję 2020-2023  

Powołano zespół opiniujący zgłoszonych 
kandydatów na ławników na kadencję 2020-
2023 w składzie: 
1) Grzegorz Ostafin, 
2) Wiesława Mirek, 
3) Piotr Sadowski. 

42. Uchwała Nr IX/70/2019  
z dn. 29 lipca 2019 r. 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Pcim przyjętej Uchwałą Nr 
III/27/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 
2018 r. 

Rada Gminy Pcim do WPF wprowadziła zadanie 
wieloletnie pn. „Świadczenie usługi dowozu 
uczniów do szkół na terenie gminy Pcim” 2019-
2020. Zaktualizowano dane zgodnie ze 
zmianami budżetu. 

43. Uchwała Nr IX/71/2019  
z dn. 29 lipca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Pcim 

Rada Gminy w oparciu o stanowisko Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji uznała za bezzasadną 
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skargę z dnia 22.07.2019 r. na działalność Wójta 
Gminy Pcim o to, że w okresie od 01.01.2018 r. 
zawierał umowy na usługę prowadzenia audytu 
wewnętrznego (poniżej progu zamówień 
publicznych 30000 Euro) bez ogłoszeń na 
stronach BIP zmniejszając przez to możliwy krąg 
wykonawców. 

44. Uchwała Nr X/72/2019  
z dn. 20 września 2019 r. 

W sprawie nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pcimiu. 

Wprowadzono i dostosowano strukturę 
organizacyjną i sposób działania GOKiS w 
Pcimiu do nowo obowiązującego aktu 
prawnego. 

45. Uchwała Nr X/73/2019  
z dn. 20 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/237/09 Rady 
Gminy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Pcim 

Zapisy uchwały wynikające ze zmiany ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 967) powodujący uchylenie 
prawa do nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego. Treść uchwały niesie także 
zmianę tabeli dodatków funkcyjnych, które 
obejmowały wcześniej stanowiska dyrektorów 
byłych gimnazjów. 

46. Uchwała Nr X/74/2019  
z dn. 20 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/2011 
Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011 r., w 
sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 
obowiązujących w przedszkolach, szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Pcim 

Realizacja uchwały spowodowała zmniejszenie 
tygodniowej liczby godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć dyrektora przedszkola. Ustalono 
także niższy niż obowiązujący tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla 
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 
w/w ustawy (np. pedagog, logopeda, terapeuta 
pedagogiczny). 

47. Uchwała Nr X/75/2019  
z dn. 20 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/273/2018 
Rady Gminy Pcim z dnia 23 lipca 2018 r. w 
sprawie ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w 
publicznych przedszkolach, publicznych innych 
formach wychowania przedszkolnego i 
oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Pcim 

Polega na ustaleniu średniej ceny paliwa 
niezbędnej do wyliczenia zwrotu kosztów 
przejazdu ucznia niepełnosprawnego.  
W związku ze zmianą w art. 52 ust. 3 ustawy o 
finansowaniu zadań oświatowych 
wprowadzoną przez art. 44 pkt 30 ustawy z 
dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy-
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2245).  

48. Uchwała Nr X/76/2019  
z dn. 20 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z 
nieruchomości zamieszkałych oraz z 
nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe położone na terenie Gminy 
Pcim 

Ustalono nowe stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy, w wysokości: 
- 19,00 zł/miesięcznie/ za jedną osobę/odpady 
segregowane 
- 38,00 zł/miesięcznie/ za jedną osobę/odpady 
niesegregowane. 
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49. Uchwała Nr X/77/2019  
z dn. 20 września 2019 r. 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Zmniejszono wynagrodzenie za inkaso z 9% na 
5%. 

50. Uchwała Nr X/78/2019  
z dn. 20 września 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 
2019 

Rada Gminy Pcim podjęła uchwałę 
zmniejszającą: dochody budżetu o kwotę 
487.515 zł, wydatki o kwotę 487.515 zł. 

51. Uchwała Nr X/79/2019  
z dn. 20 września 2019 r. 

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Pcim przyjętej Uchwałą Nr 
III/27/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 
2018 r. 

Rada Gminy Pcim do WPF wprowadziła zadania 
wieloletnie pn. „Pora na e-Edukatora, 
ERASMUS+, Mobilność edukacyjna” 2019-2021, 
oraz „Dzierżawa gruntu pod przepust kanalizacji 
deszczowej wraz z korytkiem betonowym 
odprowadzającym wody opadowe do rzeki 
Raba w miejscowości Pcim” - 2019-2022. 
Zaktualizowano dane zgodnie ze zmianami 
budżetu. 

52. Uchwała Nr X/80/2019  
z dn. 20 września 2019 r. 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 
Wojewódzkiego Policji informacji o 
kandydatach na ławników 

Upoważniono Przewodniczącego Rady Gminy 
Pcim do zasięgnięcia od Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o 
kandydacie na ławnika. 

53. Uchwała Nr XI/81/2019  
z dn. 25 października 2019r. 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu 
Rejonowego w Myślenicach na kadencję 2020 - 
2023 

W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania 
wybrano ławnika do Sądu Rejonowego w 
Myślenicach - Wydział III Rodzinny. 

54. Uchwała Nr XI/82/2019  
z dn. 25 października 2019r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego w celu 
opracowania dokumentacji projektowej 
infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu 
Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” 

Podjęta uchwała pozwala na zawarcie 
porozumienia, którego bezpośrednim celem 
jest zwiększenie atrakcyjności Beskidu 
Wyspowego w tym Gminy Pcim poprzez 
opracowanie dokumentacji projektowej 
infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu 
Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”.  

55. Uchwała Nr XI/83/2019  
z dn. 25 października 2019r. 

w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego 
Programu Rewitalizacji na lata 2017 - 2023 

Gmina Pcim posiada Gminny Program 
Rewitalizacji (GPR) zatwierdzony na podstawie 
uchwały Nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Pcim z 
dnia 08 czerwca 2017 roku. Gminny Program 
Rewitalizacji wymagał aktualizacji, wynikającej z 
podejmowanych analiz, w efekcie których w 
odpowiedzi na dostrzeżone potrzeby 
przystąpiono do aktualizacji GPR, zgodnie z 
zasadami opisanymi w ustawie o rewitalizacji. 
Biorąc pod uwagę zidentyfikowanie nowych 
obszarów zdegradowanych zdecydowano o 
włączeniu do realizacji nowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. Gminny Program 
Rewitalizacji został opracowany w oparciu o 
zaktualizowaną diagnozę i delimitację obszaru 
zdegradowanego. 

56. Uchwała Nr XI/84/2019  
z dn. 25 października 2019r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości komunalnej położonej w Pcimiu 

Prowadzona jest procedura przetargowa w 
sprawie sprzedaży nieruchomości. 

57. Uchwała Nr XI/85/2019  
z dn. 25 października 2019r. 

w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla 
przewodniczącego organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej Gminy Pcim 

Ustalono dla Sołtysów z terenu Gminy Pcim 
zryczałtowaną miesięczną dietę w wysokości 
550 zł za czynności związane z wykonywaniem 
funkcji sołtysa.  

58. Uchwała Nr XI/86/2019  
z dn. 25 października 2019r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 
2019 

Rada Gminy Pcim podjęła uchwałę 
zwiększającą: dochody budżetu o kwotę 
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173.260 zł, wydatki o kwotę 173.260 zł. 
59. Uchwała Nr XI/87/2019  

z dn. 25 października 2019r. 
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Pcim przyjętej Uchwałą Nr 
III/27/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 
2018 r. 

Rada Gminy Pcim do WPF wprowadziła zadania 
wieloletnie pn. „Opłaty za korzystanie z 
systemu Lokalizacji i Zarzadzania Zasobami 
pakietu UNI-AVL(GPS) ” 2019-2020, „Odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych w 
gminie Pcim” - 2019-2021, „Zimowe utrzymanie 
dróg na terenie gminy Pcim” 2019-2020, 
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla 
budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 
powiatowej Pcim-Stróża”. Zaktualizowano dane 
zgodnie ze zmianami budżetu. 

60. Uchwała Nr XII/88/2019  
z dn. 15 listopada 2019r. 

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Pcim na 2020 r. z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

Po przeprowadzeniu konsultacji w trybie, 
wynikającym z Uchwały Rady Gminy Pcim Nr 
XXXVIII/249/2013 z dnia 26 września 2013 r. 
przyjęto Roczny Program Współpracy Gminy 
Pcim na 2020 r. z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Wykonanie realizacji programu współpracy za 
2019 r. szczegółowo opisane jest w 
sprawozdaniu z realizacji programu współpracy 
Gminy Pcim za dany rok, publikowanym w 
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pcim. 

61. Uchwała Nr XII/89/2019  
z dn. 15 listopada 2019r. 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/30/2011 
Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2011 roku 
w sprawie określenia warunków, trybu i 
rozliczenia finansowego wspierania rozwoju 
sportu na terenie Gminy Pcim 

Opracowano nowy, spójny model wspierania 
sportu w Gminie Pcim, bazujący na ustawie z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2019 poz. 688 t.j. z późn. zm.), który lepiej 
odpowiada na potrzeby zgłaszane przez 
organizacje sportowe z terenu gminy.  
W związku z powyższym, zasadne stało się 
wycofanie dotychczas działającego modelu 
wspierania sportu i zastąpienie go nowym, 
określanym w Rocznym Programie Współpracy 
Gminy Pcim z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

62. Uchwała Nr XII/90/2019  
z dn. 15 listopada 2019r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Pcim na lata 2020-2024 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma 
obowiązek realizować zadania z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednym 
z założeń ustawy jest podejmowanie i realizacja 
gminnych programów przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Podjęty program będzie 
obowiązywał od stycznia 2020 r. 

63. Uchwała Nr XII/91/2019  
z dn. 15 listopada 2019r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia udzielających schronienia osobom 
tego pozbawionym 

W związku ze zmianami wprowadzonymi do 
Ustawy o pomocy społecznej dotyczącymi 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
podjęto uchwałę określającą wysokość 
odpłatności w placówkach udzielających 
schronienia 

64. Uchwała Nr XII/92/2019  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku Ustawa Prawo Energetyczne przyjęła jednolity 
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z dn. 15 listopada 2019r. energetycznego wzór wniosku dotyczącego wypłaty dodatku 
energetycznego w/w fakt spowodował podjęcie 
uchwały 

65. Uchwała Nr XII/93/2019  
z dn. 15 listopada 2019r. 

w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu 

W związku z połączeniem Referatu Świadczeń 
Rodzinnych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej od dnia 01.01.2020r. musiała zostać 
podjęta uchwała wprowadzająca nowy statut 
GOPS. Uchwała będzie realizowana od 2020r. 

66. Uchwała Nr XII/94/2019  
z dn. 15 listopada 2019r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, 
a także trybu ich pobierania 

W związku z coraz częstszym przyznawaniem 
nie tylko usług opiekuńczych ale również 
specjalistycznych usług opiekuńczych zasadna 
była zmiana uchwały dotyczącej odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze wprowadzając dwie różne kwoty za 
usługi opiekuńcze 18zł natomiast 
specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 
25 zł. 

67. Uchwała Nr XII/95/2019  
z dn. 15 listopada 2019r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania 
jednorazowego świadczenia pieniężnego z 
tytułu urodzenia się żywego dziecka w roku 
2020 pn. „Gminne Becikowe”. 

Uchwała będzie realizowana od stycznia 2020r. 
Wcześniejsza taka uchwała była podjęta tylko 
na rok 2019r. i była realizowana w referacie 
świadczeń rodzinnych natomiast od stycznia 
2020r. w związku z przyłączeniem referatu to 
zadanie będzie realizowane w GOPS. 

68. Uchwała Nr XII/96/2019  
z dn. 15 listopada 2019r. 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi 
finansowo - księgowej samorządowej jednostki 
organizacyjnej 

Rada Gminy Pcim podjęła decyzję o wspólnej 
obsłudze finansowo-księgowej dla jednostki 
organizacyjnej Gminy Pcim. Jednostką 
obsługującą jest Urząd Gminy Pcim a jednostką 
obsługiwaną Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pcimiu. 

69. Uchwała Nr XII/97/2019  
z dn. 15 listopada 2019r. 

w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 

Określono wysokość stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących od 2020 r. 

70. Uchwała Nr XII/98/2019  
z dn. 15 listopada 2019r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z 
nieruchomości zamieszkałych oraz z 
nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe położone na terenie Gminy 
Pcim 

Ustalono nowe stawki rocznych ryczałtowych 
opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na 
których znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe w wysokości: 
- 160,00 zł. odpady segregowane 
- 320,00 zł. odpady niesegregowane. 

71. Uchwała Nr XII/99/2019  
z dn. 15 listopada 2019r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 
2019 

Rada Gminy Pcim podjęła uchwałę 
zmniejszającą dochody budżetu o kwotę 
224.790 zł, wydatki o kwotę 224.790 zł. 

72. Uchwała Nr XIII/100/2019  
z dn. 13 grudnia 2019r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Pcim na 2020 rok i 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Pcim na 2020 rok 

Podejmowane są działania obejmujące 
prowadzenie programów profilaktycznych, 
wsparcie i objęcie opieką rodziny w których 
występuje problem uzależnienia od środków 
odurzających lub z rodzin gdzie istnieje 
niebezpieczeństwo powstania takiego 
problemu. Udzielanie pomocy przez GKRPA 
osobom z problemem uzależnienia, 
przeprowadzanie z rozmów na temat 
uzależnień, kierowanie na badania 
psychologiczne. 
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73. Uchwała Nr XIII/101/2019  
z dn. 13 grudnia 2019r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Pcim na rok szkolny 
2019/2020 

Projekt uchwały przedkłada się pod obrady 
Rady w związku z wprowadzeniem art. 39a - 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z 
późn. zm.), aby dokonać zwrotu kosztów 
jednorazowego przewozu niezbędne jest 
posiadanie kwoty średniej ceny jednostki 
paliwa, właściwego dla danego pojazdu. 
Zgodnie z art.39a ust.3 w/w ustawy średnią 
cenę jednostki paliwa w gminie na każdy rok 
szkolny ustala rada gminy w drodze uchwały, 
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

74. Uchwała Nr XIII/102/2019  
z dn. 13 grudnia 2019r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/292/2018 
Rady Gminy Pcim z dnia 30 października 2018 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
oraz stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z nieruchomości 
zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe położone na 
terenie Gminy Pcim 

Przyjęto na rok 2020 stawki rocznych 
ryczałtowych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe w wysokości: 
- 160,00 zł. odpady segregowane 
- 480,00 zł. odpady niesegregowane. 

75. Uchwała Nr XIII/103/2019  
z dn. 13 grudnia 2019r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/116/2016 
Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016 r. w 
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy oraz od 
nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

Przyjęto nowy wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

76. Uchwała Nr XIII/104/2019  
z dn. 13 grudnia 2019r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/143/2016 
Rady Gminy Pcim z dnia 25 listopada 2016 r. w 
sprawie określenia terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Zgodnie z wprowadzona zmianą właściciele 
nieruchomości na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe zobowiązani są do uiszczenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do 15 listopada za dany rok 
kalendarzowy. 

77. Uchwała Nr XIII/105/2019  
z dn. 13 grudnia 2019r. 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia 
zabiegów pielęgnacyjnych na wiązie górskim 
„Halniak” - pomniku przyrody w miejscowości 
Pcim. 

Na wniosek mieszkanki, dotyczący zagrożenia 
bezpieczeństwa dla ludzi i mienia oraz ruchu 
pojazdów jakie stanowi pomnik przyrody 
„Halniak” i prośbę o zgodę na jego pielęgnację, 
podjęto działania polegające na wizji lokalnej i 
spisaniu protokołu, w którym ustalono zakres 
oraz termin wykonania prac na pomniku 
przyrody. Aktem prawnym regulującym cele, 
zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest 
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody (D.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) 
Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy prace 
wykonywane na potrzeby ochrony przyrody 
uzgadnia się z organem ustanawiającym daną 



 
 

RAPORT O STANIE GMINY PCIM ZA ROK 2019 

 

 104 

formę ochrony przyrody. Rada Gminy dokonuje 
między innymi uzgodnienia prac 
pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 
wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody. 
Zakres prac objął wykonanie zabiegów 
pielęgnacyjnych polegających na usunięciu 
suchych gałęzi i konarów, redukcji korony 
drzewa o 20%, skróceniu konara wysuniętego 
na południe o 30%, założeniu wiązania 
elastycznego typu cobra, w celu 
wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa 
ludzi i mienia. 

78. Uchwała Nr XIII/106/2019  
z dn. 13 grudnia 2019r. 

w sprawie wyrażenia zgody na najem hali 
sportowej w trybie bezprzetargowym 
dotychczasowemu najemcy 

Zawarto umowę najmu hali sportowej w dniu 
07.01.2020 r. z dotychczasowym najemcą. 

79. Uchwała Nr XIII/107/2019  
z dn. 13 grudnia 2019r. 

w sprawie wskazania przedstawiciela do Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Osoba wskazana uczestniczy w posiedzeniach 
Rady Społecznej SP ZOZ w Myślenicach. 

80. Uchwała Nr XIII/108/2019  
z dn. 13 grudnia 2019r. 

w sprawie przekazania według właściwości 
petycji złożonej w interesie publicznym w 
zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

Rada Gminy uznała się za niewłaściwą do 
rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego. Petycję skierowała do Kancelarii 
Sejmu i Kancelarii Senatu. 

81. Uchwała Nr XIII/109/2019  
z dn. 13 grudnia 2019r. 

w sprawie przystąpienia do aktualizacji obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Z podejmowanych analiz i działań 
zidentyfikowano potrzebę aktualizacji i 
ograniczenia obszarów rewitalizacji na terenie 
Gminy Pcim. Sytuacja ta wiąże się z działaniami  
i inwestycjami jakie Gmina podjęła na terenach 
ujętych w obszarze do rewitalizacji.  
W celu ograniczenia obszarów do rewitalizacji i 
aktualizacji przedsięwzięć konieczna jest 
aktualizacja obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji. 

82. Uchwała Nr XIII/110/2019  
z dn. 13 grudnia 2019r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/2019 Rady 
Gminy Pcim z dnia 23 kwietnia 2019 r., Uchwały 
VII/58/2019 Rady Gminy Pcim z dnia 24 maja 
2019 r. w sprawie poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów oraz określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 

Zmieniono inkasenta w sołectwie Trzebunia. 

83. Uchwała Nr XIII/111/2019  
z dn. 13 grudnia 2019r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 
2019 

Rada Gminy Pcim podjęła uchwałę 
zmniejszającą dochody budżetu o kwotę 22.404 
zł, wydatki o kwotę 422.404 zł oraz zwiększając 
przychody budżetu o kwotę 400.000 zł. 

84. Uchwała Nr XIII/112/2019  
z dn. 13 grudnia 2019r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/241/2017 
Rady Gminy Pcim z dnia 27 grudnia 2017 r. w 
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Pcim 

Rada Gminy Pcim do WPF wprowadziła zadania 
wieloletnie przedłużające realizację na kolejny 
rok budżetowy pn. „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce II” 2017-2020, 
„Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w 
gospodarstwach domowych w gminie Pcim - 
paliwa stałe” - 2017-2020, „Rozbudowa drogi 
krajowej S7 Kraków-Rabka Zdrój- polegająca na 
rozbudowie węzła Pcim w km 9+956,00 poprzez 
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budowę sześciowlotowego ronda na 
skrzyżowaniu łącznic węzła oraz dróg gminnych 
nr K 540607 i K 540352 wraz z budową 
rozbudową infrastruktury na działkach nr 
7304/3, 7314/15, 7304/4, 7313/1, 7311/6, 
7314/7 obręb Pcim, jednostka ewidencyjna 
Pcim” 2018-2020 oraz nowe zadanie pn. 
„Aktualizacja Gminnego programu Rewitalizacji 
dla gminy Pcim wraz z Delimitacją Obszarów 
Zdegradowanych oraz wyznaczeniem obszarów 
Rewitalizacji”. Zaktualizowano dane zgodnie ze 
zmianami budżetu. 

85. Uchwała Nr XIII/113/2019  
z dn. 13 grudnia 2019r. 

w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Pcim na 
rok 2020 dotacji podmiotowych dla 
samorządowych instytucji kultury 

Rada Gminy Pcim postanowiła udzielić w roku 
2020 dotacji podmiotowych w wysokości: 
623.500 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Pcimiu, 309.400 zł dla Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Pcimiu. 

 

 

Piotr Hajduk 
Wójt Gminy Pcim 


	I. Wstęp
	II. Informacje ogólne
	1. Ogólna charakterystyka gminy
	1.1 Historia (utworzenie Gminy), położenie i powierzchnia
	1.2 Władze gminy
	1.3 Urząd Gminy


	Schemat Graficzny Struktury Organizacyjnej Urzędu Gminy Pcim
	1.4 Jednostki organizacyjne
	1.5. Sołectwa
	1.6 Współpraca zagraniczna, współpraca z gminami w Polsce, LGD.
	2. Demografia, bezrobocie, aktywność społeczna
	2.1 Liczba i struktura ludności, dynamika zmian
	2.2 Bezrobocie
	2.3 Prace interwencyjne i prace społeczno-użyteczne
	2.4 Organizacje pozarządowe

	3. Finanse gminy
	3.1 Informacje ogólne
	3.2 Wykonanie budżetu gminy
	3.3 Wieloletnia prognoza finansowa

	4. Gospodarka nieruchomościami i mienie komunalne
	4.1 Grunty
	4.2 Nieruchomości

	5. Ład przestrzenny
	5.1 Wydane decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego
	5.2 Plany zagospodarowania przestrzennego

	6. Infrastruktura techniczna i komunalna
	6.1 Kanalizacja
	6.2 Wodociągi
	6.3 Gazyfikacja
	6.4 Drogi, chodniki
	6.5 Ścieżki rowerowe
	6.6 Budowa i remonty obiektów użyteczności publicznej
	6.7 Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

	7. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
	7.1 Walory środowiskowe, obszary prawnie chronione
	7.2 Warunki klimatyczne, powietrze
	7.3 Pomniki przyrody
	7.4 Oczyszczalnie ścieków
	7.6 Edukacja ekologiczna

	8. Dofinansowane ze środków krajowych i budżetu UE
	9. Oświata
	9.1 Opieka nad dziećmi do lat 3
	9.2 Sieć szkolno-przedszkolna w gminie Pcim
	9.3 Przedstawienie wyników egzaminów gimnazjalnych w Gminie Pcim w roku 2019
	9.4 Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole.
	9.5 Finansowanie zadań oświatowych.

	10. Promocja Gminy
	10.1 Atrakcje turystyczne - wydarzenia
	10.2 Patronaty honorowe Wójta Gminy Pcim
	10.3 Działania promocyjne

	11. Bezpieczeństwo publiczne
	11.1 Ochrona przeciwpożarowa
	11.2 Zarządzanie kryzysowe
	11.3 Obrona cywilna

	12. Polityka społeczna
	12.1 Obszar działalności GOPS - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
	12.2 Świadczenia rodzinne
	12.3 Obszary działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Pcimiu

	13. Kultura
	13.1 Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu
	13.2 Efekty działań prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pcimiu

	14. Realizacja Polityk, Programów i Strategii
	14.1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
	14.2 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pcim na lata 2017-2032
	14.3 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2019 roku
	14.4. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
	14.5 Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020
	14.6 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025
	14.7 Programy polityki zdrowotnej
	14.8 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pcim na 2018 rok i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pcim na 2019 r.
	14.10 Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017 - 2023
	14.11 Roczny Program Współpracy Gminy Pcim na 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
	14.12 Strategia Rozwoju Gminy Pcim na lata 2014-2020
	14.13 Budżet Obywatelski i Fundusz Sołecki


	III. Realizacja uchwał Rady Gminy Pcim

