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1. WSTĘP 
 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

506) Wójt Gminy Tomice co roku, do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Gminy Tomice raport o stanie 

Gminy Tomice w roku poprzednim. 

 

Niniejszy raport podsumowuje działalność Wójta Gminy Tomice w roku 2018, w szczególności 

w zakresie realizacji: 

 polityk, programów i strategii, 

 uchwał Rady Gminy Tomice, 

 funduszu sołeckiego. 

W części analitycznej raport zawiera informacje nt. stanu mienia komunalnego oraz sytuacji 

finansowej i społeczno-gospodarczej Gminy Tomice według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., które 

pozwalają na przewidywanie możliwości dalszego jej rozwoju, a także mogą być wykorzystane 

w kolejnych latach dla wykazania trendów rozwojowych gminy. 

 

Zgodnie z uchwałą Nr IV/42/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 

szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Tomice, niniejszy raport zawiera dane o sytuacji 

finansowej i społeczno-gospodarczej gminy w następujących obszarach: 

 finanse gminy, 

 demografia i polityka prorodzinna, 

 pomoc społeczna i ochrona zdrowia, 

 oświata i wychowanie, 

 kultura, sport i rekreacja, 

 gospodarka komunalna, 

 gospodarka przestrzenna, 

 ochrona środowiska naturalnego, 

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

 funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

Dane przedstawione w niniejszym dokumencie pochodzą z jednostek organizacyjnych Gminy Tomice, 

którymi są: 

 Urząd Gminy w Tomicach, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, 

 Ośrodek Kultury Gminy Tomice w Tomicach, 

 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomicach, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach, 

 Szkoła Podstawowa w Radoczy, 

 Szkoła Podstawowa w Woźnikach, 

 Żłobek Gminny w Tomicach, 

 Gminny Zakład Komunalny w Tomicach.  
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2. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW 
I STRATEGII 

 
Głównym celem polityk, programów i strategii publicznych realizowanych przez samorząd Gminy 

Tomice jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy. Poniżej przedstawiono informacje 

o strategiach, programach i projektach realizowanych w Gminie Tomice w 2018 r.  

 

 
1 

 
Strategia Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 

 

 

Strategia Rozwoju Gminy Tomice została przyjęta uchwałą Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Tomice 

z dnia 22 lipca 2016 r. Strategia określa kierunki działań, odnoszące się do konkretnych obszarów 

tematycznych, tzw. domen planowania strategicznego, które zostały uznane za rzeczywiście istotne 

z punktu widzenia samorządu rozumianego jako wspólnota mieszkańców: 

 środowisko naturalne i gospodarka wodna, 

 infrastruktura techniczna i ład przestrzenny, 

 integracja społeczna, 

 gospodarka i rynek pracy, 

 wspólnota lokalna i aktywni mieszkańcy, 

 usługi publiczne, w tym e-usługi. 

 

Do konkretnych obszarów tematycznych odnoszą się wskazane w Strategii cele strategiczne. 

 Cel strategiczny 1 

Poprawa stanu środowiska naturalnego, zachowanie jakości lokalnego dziedzictwa 

przyrodniczego oraz zrównoważona gospodarka wodna. 

 Cel strategiczny 2 

Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej oraz utrzymanie ładu przestrzennego gminy 

na rzecz wzrostu atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej. 

 Cel strategiczny 3 

Wszechstronny rozwój systemu usług opieki społecznej (zwłaszcza dla osób potrzebujących, 

defaworyzowanych), inicjowanie działań przyczyniających się do integracji mieszkańców oraz 

wzmacnianiu lokalnego kapitału społecznego. 

 Cel strategiczny 4 

Wzrost gospodarczy w oparciu o stymulowanie atrakcyjności inwestycyjnej, wspieranie rozwoju 

biznesu, promocji przedsiębiorczości oraz tworzenie stref inwestycyjnych. 

 Cel strategiczny 5 

Pobudzanie wszechstronnej aktywności mieszkańców, organizacji, instytucji przyczyniającej się 

do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

 Cel strategiczny 6 

Podnoszenie jakości i zakresu świadczonych usług publicznych oraz rozwój społeczeństwa 

informacyjnego obejmujący dostępność usług teleinformatycznych jak i kompetencji 

mieszkańców. 
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Cele strategiczne zostały skonkretyzowane poprzez cele operacyjne obejmujące wyodrębnione do 

realizacji zadania. 

 

Szczegółowa informacja o realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 stanowi 

załącznik do niniejszego Raportu. 

 

 
2 
 

 
Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Tomice 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy określa politykę 

przestrzenną gminy prowadzoną w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, stanowiącą lokalne zasady gospodarowania przestrzenią. 

W 2018 r. na podstawie uchwały Nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 lutego 2018 r. 

przystąpiono do zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Tomice, przyjętego uchwałą Nr 94/XIII/2000 Rady Gminy Tomice z dnia 24 marca 2000 r. 

Zmiana nr 4 dotyczy zmiany granic złoża kruszywa naturalnego „Radocza” oraz przeznaczenia części 

tego obszaru pod teren usług komercyjnych i rozwoju aktywności gospodarczej. 

Zmiany nr 1-3 studium dotyczyły: 

1. Zmiana nr 1 studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

Tomice (uchwała Nr XV/118/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Tomice). Potrzebę zmiany Studium wykazała „Ocena aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectw gminy Tomice wykonana w 2009 roku. Zasadniczymi powodami dla 

zmiany studium były zmiany regulacji prawnych w zakresie planowania przestrzennego oraz 

zmiany lokalnych i ponadlokalnych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 

następujące w okresie po uchwaleniu dotychczasowego studium. 

2. Zmiana nr 2 studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

Tomice (uchwała Nr XXVIII/219/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice). Zmiana 

obejmowała wyznaczenie lokalizacji cmentarza wraz z urządzeniami towarzyszącymi na obszarze 

miejscowości Tomice. 

3. Zmiana nr 3 studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

Tomice (uchwała Nr XXV/180/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Tomice. Zmiana obejmowała wyznaczenie terenu pod lokalizację usług komercyjnych 

i rozwoju aktywności gospodarczej na obszarze miejscowości Witanowice, związanych 

z umożliwieniem postoju samochodów ciężarowych w ramach już świadczonych przez 

„SMOLBET” S.C. usług transportowych (niewielkie poszerzenie istniejącego obszaru, na którym 

prowadzona jest już działalność gospodarcza). 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomice 

 

Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy są wiążące 

przy sporządzaniu projektów i uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

stanowiących akty prawa miejscowego. W 2018 r. wykonywana była uchwała Nr XIX/115/2004 Rady 

Gminy Tomice z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectw gminy Tomice (ze zmianami) oraz prowadzono procedury planistyczne 

dotyczące sporządzania następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice: 

 uchwała Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Tomice, 

 uchwała XXIII/168/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Tomice (sporządzenie dwóch odrębnych planów dla wyznaczonych obszarów 1 i 2); 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radocza: 

 uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Radocza, 

 uchwała Nr XXXIV/269/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Radocza (sporządzenie dwóch odrębnych planów dla wyznaczonych obszarów 1 i 2), 

 uchwała Nr XXXVI/290/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Radocza w gminie Tomice, zmienionej uchwałą nr XXXIV/269/2018 Rady Gminy 

Tomice z dnia 2 lutego 2018 r. (sporządzenie trzech odrębnych planów dla wyznaczonych 

obszarów 1, 2 i 3), 

 uchwała Nr XL/335/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Radocza w gminie Tomice, zmienionej uchwałą nr XXXIV/269/2018 Rady Gminy 

Tomice z dnia 2 lutego 2018 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/290/2018 Rady Gminy Tomice 

z dnia 18 maja 2018 r. ( w zakresie wyznaczonych obszarów 1, 2 i 3), 

 uchwała Nr XXXVII/299/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza – 

obszar 3, 

 uchwała Nr XL/336/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza – 
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obszar 1; 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Witanowice: 

 uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Witanowice, 

 uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr VII/35/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Witanowice 

(sporządzenie dwóch odrębnych planów dla wyznaczonych obszarów 1 i 2); 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Woźniki: 

 uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Woźniki; 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lgota: 

 uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lgota; 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zygodowice: 

 uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Zygodowice. 
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Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach na lata 2018-2021 
 

 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach na lata 2018-2021 został przyjęty uchwałą Nr 

XXXV/278/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 marca 2018 r. 

 

Plan wskazuje kierunki rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy 

z uwzględnieniem potrzeb zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków. Zawiera 

niezbędne potrzeby modernizacji istniejącej na terenie gminy infrastruktury wod.-kan. Plan jest 

spójny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

W zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w 2018 r. zostały zrealizowane 

następujące zadania: 

 Oddanie do użytku w Radoczy awaryjnego połączenia sieci wodociągowej Wadowickiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach z siecią wodociągową Gminnego 

Zakładu Komunalnego: połączenie wodociągowe o Ø 110 i długości 412 m. Wartość inwestycji: 

120 005,45 zł. 

 Oddanie do użytku sieci wodociągowej w Woźnikach, ul. Grudki i ul. Na Wzgórzach: Ø 110, 

długość 2 590 m. Wartość inwestycji: 294 886,73 zł.  

 Budowa sieci wodociągowej w Radoczy, ul. Piastowska: Ø 110, długość 330 m. Wartość 

inwestycji: 101 747,50 zł. 
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 Budowa sieci wodociągowej w Witanowicach, ul. Krakowska: Ø 110, długość 120 m. Wartość 

inwestycji : 35 926,13 zł. 

 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w Radoczy o długości 870 

m przy ul. Widokowej i ul. Lipowej. Wartość projektu: 17 835,00 zł. Planowany termin realizacji 

inwestycji: 2020 r. Wartość inwestycji: 342 193,63 zł.    

 
W zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w 2018 r. zostały zrealizowane 

następujące zadania: 

 Budowa kanalizacji w Tomicach na odcinku ul. Floriańska – ul. Wspólna (z ulicami przyległymi), 

wramach środków PROW 2014-2020. Długość sieci: grawitacyjna Ø 200 PVC - 4,636 km, tłoczna 

Ø110 PE – 1,2375 km, Ø40 PE – 0,1485 km. Wartość inwestycji: 2 516 547,37 zł. 

 Budowa kanalizacji w Radoczy przy ul. Spacerowej, Ø 200mm, długość 162 m. Wartość inwestycji: 

82 931,29 zł.  

 Budowa kanalizacji w Radoczy przy ul. Jagiellońskiej i Zielonej Ø 200mm, długość 180 m. Wartość 

inwestycji: 129 500,00 zł. 

 Modernizacja przepompowni ścieków w Tomicach za kwotę 17 700,00 zł. 

 Rozpoczęcie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Tomicach, ul. Cicha i Floriańska – Etap II: Ø 200 

PVC, długość 210 m. Wartość inwestycji: 112 547,93 zł. Zadanie w trakcie realizacji do 2019 r. 
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Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 został ustanowiony uchwałą Nr 

XXX/237/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. Opracowanie Programu zostało 

sfinansowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków budżetu państwa – w ramach projektu województwa 

małopolskiego pn. „Wsparcie gmin w przygotowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji”. 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tomice określa kierunki działań w sferze społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, zmierzające do minimalizacji 

zdiagnozowanych problemów, a zarazem do wzmocnienia lokalnych potencjałów. 

 

W Programie zdefiniowano obszar rewitalizacji pn. Tomice Wschód oraz wskazano, zgodne 

z oczekiwaniami mieszkańców tego obszaru i pozostałych interesariuszy, przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne, szacunkowe ramy finansowe i wskaźniki realizacji celów Programu. Potrzebę 

realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych potwierdzono w trakcie opracowywania Programu 

i prowadzonych konsultacji społecznych. 

 

Niniejsza informacja dotyczy stopnia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych określonych 

w Programie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.  i pochodzi od podmiotów odpowiedzialnych 

za ich wykonanie. 

 

I. PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa Ośrodka Kultury w Tomicach: 
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a) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: Urząd Gminy Tomice; 

b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 4 000 000,00 zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2018 r.: przedsięwzięcie nie było 

realizowane z uwagi na nieaktualny w 2018 r. miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Tomice oraz brak możliwości pozyskania dofinansowania 

z EFRR, krajowych środków publicznych i krajowych funduszy celowych; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 0 zł; 

e) osiągnięte wskaźniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji: 

 liczba osób z obszaru rewitalizacji korzystających z nowo wybudowanego Ośrodka 

Kultury: 0, 

 liczba osób z obszaru rewitalizacji uczestniczących w przedsięwzięciach o charakterze 

kulturalnym: 0, 

 liczba osób z obszaru rewitalizacji korzystających z oferty nowego ośrodka kultury: 0. 

2. Nazwa przedsięwzięcia: Wymiana pokrycia dachowego, modernizacja i adaptacja budynku 

Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa na bibliotekę i świetlicę szkolną Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach: 

a) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: Urząd Gminy Tomice; 

b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 200 000,00 zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2018 r.: wykonano remont pokrycia 

dachowego, realizacja przedsięwzięcia zależy od realizacji przedsięwzięcia nr 1; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 71 876,88 zł; 

e) osiągnięte wskaźniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji: 

 liczba dzieci z obszaru rewitalizacji korzystających z nowopowstałych pomieszczeń 

biblioteki i świetlicy szkolnej:  0. 

3. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Tomicach: 

a) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: Urząd Gminy Tomice; 

b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 300 000,00 zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2018 r.: przedsięwzięcie zrealizowane – 

wykonano plac zabaw o powierzchni 1050 m2 wraz z przyległymi miejscami parkingowymi; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 316 424,03 zł; 

e) osiągnięte wskaźniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji: 

 liczba dzieci z obszaru rewitalizacji korzystających z placu zabaw przy Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym:  125 dzieci uczęszczających do przedszkola, 94 uczniów klas I-III, inne 

dzieci korzystające z placu zabaw. 

4. Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Tomicach na cele sportowo-rekreacyjne i kulturalne:  

a) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: Urząd Gminy Tomice; 

b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 625 000,00 zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2018 r.: nie było realizowane; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 0 zł; 

e) osiągnięte wskaźniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji: 

 liczba osób z obszaru rewitalizacji korzystających z zagospodarowanego terenu przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym: 0. 
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5. Nazwa przedsięwzięcia: Bezpieczna droga do szkoły: 

a) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkolno- Przedszkolny 

w Tomicach; 

b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 15 000,00 zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2018 r.:  

 zorganizowanie dyżurów osoby dorosłej, która pomaga przy przechodzeniu uczniów 

i przeprowadzaniu rowerów przez oznakowanie przejście dla pieszych tzw. Stopka,  

 montaż przy szkole dodatkowych stojaków na rowery,  

 zorganizowanie szkolenia dla uczniów z udziałem Policji dotyczącego poruszania się po 

drogach, w szczególności przez krajową nr 28,  

 zorganizowanie szkolnego konkursu z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach, 

udział zwycięzców w konkursie międzyszkolnym, 

 zorganizowanie w kl. IV przy udziale Policji egzaminu na kartę rowerową połączony  

z prelekcją i warsztatami; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 5 025,00 zł  – 

wynagrodzenie roczne osób przeprowadzających dzieci przez pasy; 

e) osiągnięte wskaźniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji: 

 liczba uczniów z obszaru rewitalizacji, która wzięła udział w szkoleniach i warsztatach 

edukacyjnych na temat bezpiecznego poruszania się na drogach: 104, 

 liczba uczniów z obszaru rewitalizacji, która wzięła udział w konkursach na temat 

bezpiecznego poruszania się na drogach: 40. 

 

II. UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

1. Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja boisk sportowych i towarzyszącej infrastruktury przy hali 

sportowej w Tomicach: 

a) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: Urząd Gminy Tomice; 

b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 250 000,00 zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2018 r.: nie było realizowane; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 0 zł 

2. Nazwa przedsięwzięcia: Wymiana pokrycia dachowego i renowacja elewacji budynków Urzędu 

Gminy w Tomicach: 

a) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: Urząd Gminy Tomice; 

b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 400 000,00 zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2018 r.: nie było realizowane; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 0 zł. 

3. Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja dróg i placów gminnych wiążących ważne dla mieszkańców 

przestrzenie publiczne: 

a) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: Urząd Gminy Tomice; 

b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 300 000,00 zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2018 r.: wykonano dokumentację 

projektowo-kosztorysową i wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Osiedlowej oraz w ciągu 

ul. Dworskiej; wykonano odwodnienie rowu przydrożnego przy ul. Starowiejskiej; 

a) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 95 518,70 zł. 

4. Nazwa przedsięwzięcia: Podniesienie kompetencji uczniów szkoły podstawowej i klas 
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gimnazjalnych w Tomicach:  

a) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

Szkół w Tomicach; 

b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 385 000,00 zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2018 r.: rozwiązano umowę na realizację 

projektu pn. „Akademia kompetencji kluczowych w  gminie Tomice” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przyczyną 

rozwiązania w/w umowy był brak możliwości zrealizowania wymaganych wskaźników z uwagi 

na wprowadzenie z dniem 01.09.2017 r. reformy oświaty, która zmieniła sieć szkolną 

w gminie, likwidując samodzielne gimnazjum. W  dniu 16.10.2017 r. Gmina złożyła wniosek o 

zmianę umowy przedstawiając propozycję zmian, które pozwoliłyby a prawidłową realizację 

projektu. Jednak brak możliwości zmiany wskaźników zawartych w umowie spowodował 

odstąpienie od realizacji w/w projektu; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 0 zł. 

5. Nazwa przedsięwzięcia: Rozszerzenie form wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania: 

a) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Tomicach; 

b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 71 576 zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2018 r.: usługami opiekuńczymi objęto 

4 osoby, liczba zrealizowanych godzin: 1021; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 19 588,50 zł. 

6. Nazwa przedsięwzięcia: Renowacja kaplicy św. Jakuba w Tomicach: 

a) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: Parafia Rzymsko-Katolicka 

w Tomicach; 

b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 50 000,00 zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2018 r.: nie było realizowane; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 0 zł. 

7. Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomicach 

wraz zagospodarowaniem przyległego terenu na cele społeczne: 

a) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: Urząd Gminy Tomice; 

b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 1 500 000,00 zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2018 r nie było realizowane; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 0 zł. 

8. Nazwa przedsięwzięcia: Tomickie Ścieżki Nordic Walking: 

a) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 

Tomickiej w Tomicach; 

b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 45 000,00 zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2018 r.: wyznaczenie tras na mapach, 

przejście kilka razy trasami, wykonanie dokumentacji fotograficznej tras, przygotowanie 

opisów i kilometrażu tras, zapytanie ofertowe na słupki i tablice; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 500,00 zł. 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tomice na lata 2016-2021 

 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tomice, realizowana przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach [GOPS], jest najważniejszym dokumentem polityki 

społecznej Gminy. Celem polityki społecznej jest poprawa położenia materialnego i wyrównywania 

szans życiowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych. Strategia została przyjęta 

uchwałą Nr XIII/96/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lutego 2016 r. Strategia określa istotne 

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

projektowanych zmian i kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych oraz 

zajmuje się tworzeniem mechanizmów wzmacniających efektywność dokonywanych zmian. 

Wskazuje również na sposób realizacji podejmowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach 

strategii, określa ramy finansowe oraz wskaźniki realizacji działań. 

 

Informację o realizacji założonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 

Tomice celach strategicznych i osiągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. wskaźnikach ich realizacji 

przedstawiają poniższe dane i tabele. 

 

 W obszarze Celu I „Zintegrowany system pomocy społecznej” dokonano rediagnozy problemów 

społecznych (diagnozowanie i monitorowanie) występujących w Gminie Tomice. Diagnoza 

wskazała zmiany w strukturze rodzin objętych wsparciem pomocy społecznej, zmiany w zakresie 

dominujących problemów społecznych klientów GOPS, zmiany w zakresie występującej przemocy 

w rodzinach oraz problemu alkoholowego. Dokonano analizy osób pozostających w rejestracji 

PUP Wadowice, a także analizy rodzin objętych pomocą z tytułu występującego bezrobocia wśród 

członków rodziny. Ewidentne zmiany dokonały się w kierunku działań: system wsparcia na rzecz 

osób ubogich i podlegających wykluczeniu społecznemu, bowiem zmniejszył się odsetek rodzin  

borykających się z ubóstwem, a zwiększyła się liczba rodzin objętych pracą socjalną. Praca 

socjalna ma istotne znaczenie, bowiem ma ona na celu usamodzielnianie klientów 

i mobilizowanie ich do samodzielnego działania. W ramach kierunku: Kontynuowanie działań 

sytemu wsparcia dla osób uzależnionych i doznających przemocy, funkcjonował Zespół 

Interdyscyplinarny, prowadzono Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, udzielano poradnictwa 

osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy, podejmowano współpracę 

z Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego, wdrażano działania zawarte w Programie Przeciwdziałania 

Przemocy Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Tomice na lata 2016-2021, 

realizowano działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień, a także wśród 

mieszkańców Gminy Tomice. Realizowano również działania na rzecz osób starszych, tj. 

monitorowano aktualną sytuację demograficzną gminy, zapewniano wsparcie materialne dla 

osób starszych wymagających wsparcia  z sytemu zabezpieczenia społecznego, podejmowano 

współpracę z Domami Pomocy Społecznej oraz zapewniano dostępność do usług opiekuńczych 

dla osób starszych z terenu Gminy Tomice. W celu zapewnienia opieki  rodzinom, które borykały 

się z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, a także rodzinom 

z dziećmi, które w wyniku innych problemów zgłosiły się o pomoc do GOPS, zapewniano wsparcie 

materialne, zapewniano dostęp do systemu świadczeń rodzinnych, dostęp do specjalistów 
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z zakresu pracy z rodziną niewydolną wychowawczo np. asystenta, udzielono świadczeń z zakresu 

dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach, a także realizowano Program Wspierania Rodziny dla 

Gminy Tomice  na lata 2016-2018. 

 

Tabela 1. Realizacja przedsięwzięć w ramach celu I Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2018 r. 

Przedsięwzięcie Nazwa wskaźnika 

Wartość wskaźnika 

Plan 
2016-2021 

Wykonanie 
2016-2018 

% 

Monitorowanie problemów 
społecznych 

Liczba raportów 
z monitoringu 

6 2 33,3 

Praca socjalna z bezrobotnymi 
beneficjentami Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
 

Liczba bezrobotnych 
rodzin objętych pracą 

socjalną 
450 137 30,4 

Zmniejszenie skutków ubóstwa 
poprzez systematyczną pomoc 

rzeczową i finansową realizowaną 
przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Liczba rodzin objęta 
wsparciem 

materialnym z tytułu 
ubóstwa oraz osób 

które są zaliczane do 
grupy wykluczonych 

społecznie. 
 

540 190 35,2 

Realizacja pracy socjalnej przez 
pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej na rzecz osób 

wykluczonych społecznie. 

Liczba osób, które 
zostały objęte pracą 

socjalną przez 
pracowników 

Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

402 343 85,3 

Kontynuacja działań zespołu 
interdyscyplinarnego 

Liczba zespołów 
interdyscyplinarnych 

1 1 100,0 

Kontynuacja działań prowadzonych 
przez punkt konsultacyjny 

Liczba osób objęta 
wsparciem Punktu 
Wsparcia dla osób 

doznających przemocy 

240 136 56,7 

Zapewnienie specjalistycznego 
poradnictwa osobą z problemem 

alkoholowym 

Liczba osób 
z problemem 

alkoholowym i/lub 
z otoczenia osoby 

z problemem 
alkoholowym, którym 

udzielono porady. 

200 96 48,0 

Zacieśnianie współpracy 
z Ośrodkami Lecznictwa 

Odwykowego 

Liczba skierowanych 
wniosków o objęcie 

leczeniem odwykowym 
 

50 29 58 
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Zapewnienie specjalistycznego 
poradnictwa osobą doznającym 

przemocy domowej 

Liczba osób 
zdiagnozowanych jako 

ofiary przemocy 
domowej, którym 

udzielono 
specjalistycznej 

pomocy np. psycholog, 
prawnik itp. 

300 134 44,7 

Opracowanie i skuteczne wdrażanie 
gminnych programów z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomani 
i przemocy domowej 

Liczba raportów 
z monitoringu i 

ewaluacji z programu 
6 3 50,0 

Realizacja działań profilaktycznych 
wśród dzieci i młodzieży z zakresu 

uzależnień od alkoholu oraz 
środków psychoaktywnych. 

Liczba spotkań 
z dziećmi i młodzieżą 

w zakresie profilaktyki 
uzależnień od alkoholu 

oraz środków 
psychoaktywnych 

200 102 51,0 

Realizacja działań profilaktycznych 
wśród dorosłych mieszkańców 
gminy z zakresu uzależnień od 

alkoholu oraz środków 
psychoaktywnych. 

Liczba spotkań 
z dorosłymi 

mieszkańcami 
w zakresie profilaktyki 
uzależnień od alkoholu 

oraz środków 
psychoaktywnych 

200 52 26,0 

Stały monitoring sytuacji 
demograficznej gminy – analiza 

trendów demograficznych 

Coroczny raport 
z analizy trendów 
demograficznych 

6 3 50,0 

Zapewnienie wsparcia materialnego 
dla osób starszych wymagających 
wsparcia z sytemu zabezpieczenia 

społecznego 

Liczba osób w wieku 
powyżej 60 roku życia 

objęta wsparciem 
materialnym przez 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

252 121 48,0 

Zacieśnianie współpracy z Domami 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób 
skierowanych do Domu 

Pomocy Społecznej 
42 24 57,1 

Zapewnienie dostępności do usług 
opiekuńczych dla osób starszych 

terenu gminy 
 

Liczba osób objęta 
usługami opiekuńczymi 

48 43 89,6 

Monitoring sytuacji dziecka i rodziny 
 

Liczba raportów 6 3 50,0 

Zapewnienie wsparcia materialnego 
dla rodzin przejawiających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. 

Liczba rodzin objętych 
wsparciem GOPS 

z tytułu niewydolności 
opiekuńczo – 

390 79 20,3 
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wychowawczej 
 

Zapewnienie dostępności do 
sytemu świadczeń rodzinnych. 

Liczba rodzin objęta 
wsparciem sytemu 

świadczeń rodzinnych. 
2 800 1 580 56,4 

Zwiększenie dostępności 
specjalistów z zakresu pracy z 

rodziną niewydolną wychowawczo. 
 

Liczba osób objęta 
wsparciem asystenta 

rodziny 
75 45 60,0 

Realizacja przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w zakresie 
dożywiania dzieci i młodzieży 

z rodzin ubogich oraz niewydolnych 
opiekuńczo – wychowawczych. 

Liczba osób objęta 
programem 

1 000 500 50,0 

Opracowanie i realizacja programu 
wspierania rodziny i sytemu pieczy 

zastępczej 

Liczba raportów 
z monitoringu 

3 2 66,7 

Źródło: Dane GOPS w Tomicach 

 

 W celu strategicznym II „Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny” 

określono zadania mające na celu umacnianie instytucji rodziny. W latach 2016-2018 placówki 

edukacyjne prowadziły działania między innymi poprzez prowadzenie świetlic szkolnych 

zapewniających opiekę dzieciom po zajęciach, w czasie nieobecności rodziców. Ośrodek Kultury 

Gminy Tomice prowadził zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach systemu 

wsparcia materialnego realizowano programy Karta Dużej Rodziny, Rodzina 500+, Dobry start, Za 

życiem, Asystent rodziny, system stypendialny. 

 

Tabela 2. Realizacja przedsięwzięć w ramach celu II Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2018 r. 

Przedsięwzięcie Nazwa wskaźnika 
Wartość wskaźnika 

Plan 
2016-2021 

Wykonanie 
2016-2018 

% 

Organizacja czasu pozalekcyjnego 
na terenie szkoły 

Liczba uczniów, która 
uczestniczy w zdjęciach 
pozalekcyjnych, które 

odbywają się na terenie 
szkoły 

2 400 564 23,5 

Organizacja czasu wolnego dzieci i 
młodzieży poprzez rozwijanie oferty 
zajęć sportowych, kulturalnych itp. 

Liczba dzieci 
i młodzieży z ternu 

gminy uczestnicząca 
w zajęciach 

rozwijających 
zainteresowania 

i umiejętności 

2 400 849 35,4 
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Pomoc psychologiczna dla rodzin 
Liczba rodzin objęta 

pomocą psychologiczną 
60 76 126,7 

Realizacja sytemu stypendialnego 
dla dzieci i młodzieży 

Liczba dzieci 
i młodzieży objęta 

systemem 
stypendialnym 

666 353 53,0 

Realizacja Programów wsparcia 
materialnego rodzin np. Karta Dużej 

Rodziny 

Liczba rodzin objęta 
wsparciem w ramach 
Karty Dużej Rodziny 

 

400 385 96,3 

Liczba rodzin objęta 
wsparciem w ramach 

programu Rodzina 
500+ 

3 560 1508 42,6 

Liczba rodzin objęta 
wsparciem w ramach 
Programu Za Życiem 

7 2 28,6 

Źródło: Dane GOPS w Tomicach 

 

 Cel strategiczny III „Tworzenie godnych warunków zamieszkania” odnosi się do zasobów 

lokalowych Gminy Tomice. W ramach zasobu mieszkaniowego Gmina posiada tylko 2 mieszkania 

zakładowe dla nauczycieli, nie ma mieszkań socjalnych i mieszkania chronionego. 

 

Tabela 3. Realizacja przedsięwzięć w ramach celu III Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2018 r. 

Przedsięwzięcie Nazwa wskaźnika 
Wartość wskaźnika 

Plan 
2016-2021 

Wykonanie 
2016-2018 

% 

Bank danych o istniejących 
zasobach oraz zapotrzebowaniu 

na lokale socjalne 

Utworzenie bazy danych 
o istniejących zasobach 

oraz zapotrzebowaniu na 
lokale socjalne 

1 0 0,0 

Monitoring w zakresie zagrożeń 
eksmisją w zasobach własnych 

i poza zarządem gminy 

Liczba raportów 
z monitoringu 

6 3 50,0 

Baza danych o stanie technicznym 
budynków i mieszkań, program 
remontów, adaptacji i wymiany 

zużytej zabudowy 

Utworzenie bazy danych 
o stanie technicznym 
budynków i mieszkań 

1 1 100,0 

Utworzenie mieszkania 
chronionego 

Utworzenie mieszkania 
chronionego 

1 0 0,0 

Źródło: Dane GOPS w Tomicach 

 

 Cel strategiczny IV „Tworzenie warunków rozwoju kapitału edukacyjnego” dotyczy tworzenia 

warunków dla rozwoju kapitału edukacyjnego. W ramach kierunku działania: Zapewnienie 

dostępu dla mieszkańców gminy do oferty edukacyjnej, dokonano analizy potrzeb edukacyjnych 
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w gminie, dostosowano ofertę edukacyjną do potrzeb społeczności lokalnej, a poszczególne 

placówki oświatowe realizowały programy i projekty ze środków zewnętrznych, które były 

dostosowane do przeprowadzonej analizy potrzeb. Ponadto zapewniano dostęp do świetlic 

szkolnych. 

 

Tabela 4. Realizacja przedsięwzięć w ramach celu IV Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2018 r. 

Przedsięwzięcie Nazwa wskaźnika 
Wartość wskaźnika 

Plan 
2016-2021 

Wykonanie 
2016-2018 

% 

Analiza potrzeb edukacyjnych w 
gminie 

Liczba przeprowadzonych 
analiz edukacyjnych 

6 3 50,0 

Dostosowanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb 

społeczności lokalnej 

Opracowanie corocznych 
programów w zakresie 

polityki edukacyjnej 
6 3 50,0 

Realizacja projektów w obszarze 
edukacji ze środków 

zewnętrznych dostosowanych do 
przeprowadzonej analizy potrzeb 

Liczba zrealizowanych 
programów 

90 48 53,3 

Zapewnienie dostępu do świetlic 
szkolnych 

Liczba świetlic szkolnych 5 5 100,0 

Źródło: Dane GOPS w Tomicach 

 

 
7 

 
Program Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice na lata 2016-2018 

 

 

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice na lata 2016-2018, realizowany przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, został przyjęty uchwałą Nr XIII/98/2016 Rady Gminy 

Tomice z dnia 26 lutego 2016 r. Adresatami Programu były rodziny mieszkające na terenie gminy 

Tomice przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (rodziny 

dotknięte bezrobociem, ubogie, doświadczające przemocy domowej, uzależnione od alkoholu, 

rodziny przeżywające trudności związane ze stanem zdrowia swoim i dzieci, zagrożone 

umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, bądź też takie, którym została odebrana lub ograniczona 

władza rodzicielska). Stan realizacji w 2018 r. działań przewidzianych w Programie Wspierania 

Rodziny dla Gminy Tomice na lata 2016-2018 przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 5. Realizacja działań określonych w Programie Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice w 2018 r. 

Nazwa działania 
Wskaźnik/ Produkt 

pomiaru celu 

Wartość wskaźnika 

Plan 
2016-2021 

Wykonanie 

2016-2018 
% 

Organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży poprzez 
Liczba inicjatyw 30 40 120,0 
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rozwijanie oferty zajęć 

sportowych, kulturalnych 

Dostępność poradnictwa 

psychologicznego dla rodzin 

Liczba rodzin objęta 

wsparciem 
30 86 253,3 

Realizacja pracy socjalnej 

z rodziną 

Liczba rodzin objęta 

wsparciem 
450 529 76,2 

Zwiększenie dostępności 

specjalistów z zakresu pracy 

z rodziną niewydolną 

wychowawczo 

Liczba asystentów 

rodziny 
1 1 100,0 

Monitoring sytuacji dziecka 

i rodziny 
Liczba raportów 3 3 100,0 

Organizacja festynów 

rodzinnych 
Liczba festynów 3 11 366,7 

Organizacja rodzinnych 

zawodów sportowych 

z wykorzystaniem bazy 

rekreacyjnej i sportowej 

Liczba wydarzeń 3 13 433,3 

Realizacja sytemu 

stypendialnego dla dzieci 

i młodzieży 

Liczba dzieci 

i młodzieży objęta 

systemem 

stypendialnym 

333 453 136,0 

Realizacja Programów 

wsparcia materialnego rodzin 

np. Karta Dużej Rodziny 

Liczba rodzin objęta 

wsparciem 
210 385 183,3 

Zapewnienie wsparcia 

materialnego dla rodzin 

przejawiających trudności   

w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych 

Liczba rodzin objęta 

wsparciem 
195 79 40,5 

Zapewnienie dostępności do 

sytemu świadczeń rodzinnych. 

Liczba rodzin objęta 

wsparciem 
1 400 1 580 112,9 

Źródło: Dane GOPS w Tomicach 

 

 
9 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tomice na rok 2018 
 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Tomice na rok 2018, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Tomicach, został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/255/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 

r. Program określa gminną strategię  w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych 

i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Podstawowym założeniem programu 
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jest promocja zdrowego stylu życia i rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań różnymi 

formami aktywności: artystycznej, sportowej i naukowej, jako alternatywy wobec uzależnień oraz 

stosowania przemocy, a także kształtowania prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program ma 

również charakter edukacyjny i terapeutyczno-wspomagający dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych  od alkoholu, narkotyków oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. 

Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu pochodzą z dochodów uzyskanych z opłat za 

wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

 

W 2018 r. na realizację Programu zaplanowano 77 000,00 zł, w tym na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 73 881,00 zł, na przeciwdziałanie narkomanii 3 119,00 zł. Wydatkowano natomiast 

75 784,75 zł, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 673,46 zł, przeciwdziałanie narkomanii 

3 111,29 zł. Stan realizacji działań przewidzianych w Programie oraz wydatkowania środków 

finansowych przedstawia się następująco: 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu. 

1) Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar 

przemocy. Z pomocy w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 37 osób. Na jego funkcjonowanie 

wydatkowano 2 160,00 zł (koszty usług terapeutycznych) oraz 1 514,31 zł (pozostałe koszty 

działalności, m.in. poczta, zakup materiałów, wyposażenia i literatury fachowej).  

2) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [GKRPA]. Komisja 

obradowała 16 razy, w tym: 

 w ramach Zespołu ds. działań prawnych na rynku napojów alkoholowych i kontroli 

przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, GKRPA pozytywnie zaopiniowała 

6 wniosków w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  

przeprowadziła 15 kontroli punktów sprzedaży napoi alkoholowych, 

  w ramach Zespołu ds. podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia                            

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 

w placówce leczenia uzależnień, GKRPA prowadziła postępowania o objęcie procedurą 

leczenia odwykowego na podstawie złożonych 20 wniosków. Na poszczególne posiedzenia 

GKRPA zostało wezwanych łącznie 21 osób. Komisja skierowała 6 osób na badanie w zakresie 

uzależnienia od alkoholu. W stosunku do 6 osób złożono wnioski do Sądu Rejonowego 

w Wadowicach o zobowiązanie do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. 

Spośród złożonych  przez Komisję w 2017 i 2018 r. wniosków, sąd wydał postanowienia 

w sprawie leczenia odwykowego: wobec 3 osób postanowił o leczeniu w trybie stacjonarnym, 

a w stosunku do 4 osób w trybie niestacjonarnym. Wobec pozostałych osób zgłoszonych do 

GKRPA nadal prowadzone  są stosowne  czynności.  

W związku z funkcjonowaniem i prowadzonymi przez GKRPA działaniami wydatkowano na: 

 koszty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego: 240,00 zł, 

 refundację kosztów związanych z wydawaniem opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu 

przez biegłego psychologa i psychiatrę: 3 168,00 zł, 

 wynagrodzenia dla członków GKRPA:  12 960,00 zł, 

 wynagrodzenie pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi:  28 223,00 zł. 

2. Udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występuje problem alkoholowy oraz 
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ochrona przed przemocą w rodzinie. 

 w ramach wypoczynku profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin                

z problemami uzależnienia, zorganizowany został wyjazd dzieci na wypoczynek letni.            

Na kolonię do miejscowości Jastrzębia Góra w terminie 18-27.08.2018 r. wyjechało 10 dzieci 

z terenu gminy Tomice. Podczas kolonii realizowany był program zajęć profilaktycznych. Na 

ten cel wydatkowano kwotę:  9 800,00 zł, 

 w zakresie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi w 

2018 r. dofinansowano realizację działań Wadowickiego Stowarzyszenia Integracji Społecznej 

Klub Abstynenta „VICTORIA” w kwocie 1 700,00 zł. Liczba mieszkańców gminy Tomice 

biorących udział w organizowanych przez Stowarzyszenie grupach terapeutycznych, grupach 

samopomocowych dla osób uzależnionych  i współuzależnionych (grupy wsparcia dla kobiet 

i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym) wyniosła około 35, 

  Gmina Tomice na mocy umowy nr ROR.032.1.2018.RG z dnia 24.02.2018 r. zawartej                      

z miastem Bielsko-Biała udzieliła dotacji celowej na funkcjonowanie Ośrodka 

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. W 2018 r. do Ośrodka 

doprowadzono 15 nietrzeźwych mieszkańców gminy, 

 GKRPA wspierała działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, współpracowała z kuratorami 

sądowymi, asystentem rodziny, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej Feniks w Radoczy, Policją 

oraz placówkami leczniczymi, 

 doskonalono wiedzę i kompetencje członków GKRPA oraz pełnomocnika wójta ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez udział w szkoleniach i naradach; 

poniesione łącznie koszt szkoleń: 421,65 zł. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz promowanie i wspieranie organizacji lokalnych imprez 

kulturalnych i rekreacyjno-sportowych. 

 w ramach promowania i wspierania przedsięwzięć promujących trzeźwy i bezpieczny sposób 

spędzania wolnego czasu wspierano organizację lokalnych imprez rekreacyjno-sportowych 

i kulturalnych, głównie w formie dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla uczestników, 

w tym m.in. Turniej Wiedzy Pożarniczej: 699,28 zł, Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych: 499,70 zł, XI Międzypokoleniowy Turniej Piłki Siatkowej: 500,00 zł, 

XIX Ogólnopolski Rajd Pieszy, Bieg i Rajd Rowerowy na Groń Jana Pawła II: 500,00 zł; 

 prowadzono edukację publiczną poprzez: 

 zrealizowanie przy współpracy z Ośrodkiem Kultury oraz Zespołu Interdyscyplinarnego                                

Pikniku Rodzinnego - Dzień Dziecka w dniu 24.06.2018 r. pod hasłem „Postaw na 

Rodzinę”. W trakcie pikniku dystrybuowano plakaty i ulotki tematyczne z serii: 

„Troszczymy się o siebie!”, „Mamy dla siebie czas. Jak być przystępnym rodzicem?”, 

„Bądź wzorem dla swojego dziecka!”, „W trosce o zdrowie Twojego dziecka!”, „Masz 

problem? Rodzicom możesz powiedzieć o wszystkim!”, „Pytaj, słuchaj, wspieraj. Jak 

okazywać dzieciom troskę?”, „Mamo, tato, możecie na mnie polegać!”. Plakaty i ulotki 

zostały również rozpowszechnione w szkołach  i miejscach ogólnodostępnych:  900,00 zł, 

 przyłączenie się do ogólnopolskiej kampanii społecznej adresowanej do sprzedawców 

napojów alkoholowych poprzez dystrybucję w punktach sprzedaży napojów 
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alkoholowych materiałów edukacyjno-informacyjnych nt. zakazu sprzedaży alkoholu 

osobom poniżej 18 roku, 

 w ramach współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Instytutem Psychologii Zdrowia dystrybuowano wśród osób i rodzin z problemem 

alkoholowym opracowane przez w/w instytucje broszury i ulotki; 

 zorganizowano program o charakterze profilaktyki uzależnień wśród uczniów kl. VII oraz 

oddziałów gimnazjalnych w Tomicach w formie recitalu słowno-muzycznego pt. „Zło dobrem 

zwyciężaj”. Koncertu wysłuchało ok. 130 uczniów:  1.000,00 zł, 

 organizowano i prowadzono na terenie szkół programy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci 

i młodzieży, m.in.: „Cukierki”, „Saper - czyli, jak rozminować agresję”, „Magiczne Kryształy”. 

W programach uczestniczyło 115 uczniów szkół podstawowych. Na programy profilaktyczne 

prowadzone w ramach umów z pedagogami wydatkowano kwotę: 1 200,00 zł, 

 dofinansowano realizację profilaktycznych zajęć, konkursów, warsztatów i przedstawień, 

organizowanych w szkołach przez pedagogów i nauczycieli. Na ten cel wydatkowano kwotę: 

3 398,81 zł. 

4. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci 

i młodzież poprzez prowadzenie w szkołach pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych, 

konkursów i zajęć o charakterze kulturalnym  i profilaktycznym. 

 zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone w trakcie roku szkolnego oraz podczas ferii 

zimowych w ramach programu pn. „Przez sport do abstynencji”. Na zajęciach uczono 

przestrzegania zasad fair-play oraz życia wg zasad ćwiczę zamiast pić, ćwiczę zamiast palić, 

palenie zabija, itp. Zrealizowano 230 godzin zajęć prowadzonych przez dwóch instruktorów 

dyscyplin sportowych (badminton, siatkówka, piłka ręczna) : 6 900,00 zł. 
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Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020. 

Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020 

 

 

Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 został ustanowiony 

uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. jako wieloletni program wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania. Z dniem 31 grudnia 2018 r. Program został uchylony 

i  zastąpiony Programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Strategicznym celem 

Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci 

i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich 

oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub 

niepełnosprawnych. 
 

W związku z uchwaleniem Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, 

Rada Gminy Tomice, uchwałą nr XXXI/251/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., przyjęła Program 

osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach. Program był elementem polityki 



Raport o stanie Gminy Tomice za 2018 rok 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
22 

Urząd Gminy Tomice 
ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice 

społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu 

zdrowia dzieci i młodzieży, kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Program przewidywał 

udzielenie wsparcia dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu 

ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. W 2018 r. Programem zostało objętych 231 osób. 

Dotacja z budżetu państwa na realizację Programu wynosił 50 240,52 zł, z budżetu gminy 

26 485,38 zł. 

 

 
11 

 
Program „Rodzina 500 plus” 

 

 

Program rządowy „Rodzina 500 plus" wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Jest systemowym wsparciem 

rodzin, które ma na celu przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych 

z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci. W ramach Programu rodzice oraz 

opiekunowie dzieci do 18-tego roku życia otrzymują świadczenie wychowawcze. Rodzina z dwojgiem 

niepełnoletnich dzieci otrzymuje 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. 

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie przysługuje także na 

pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18-tego roku życia. Dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Wnioski składa się raz 

na rok w okresie od 1 lipca do 30 października. 
 

Świadczenie wychowawcze jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach. Wypłata świadczenia i koszty jego obsługi są 

finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W roku 2018 zostało złożonych 

873 wniosków (w tym na pierwsze dziecko 512, tylko na kolejne dziecko 319). Wypłacono 13 394 

świadczeń na kwotę 6 670 602,60 zł ze środków dotacji budżetu państwa w wysokości 6 805 067,00 

zł, z czego wykorzystano 6 772 276,75 zł, a koszty obsługi wyniosły 101 674,15 zł. Liczba rodzin, 

którym zostało wypłacone świadczenie „500 +” wyniosła 796, a świadczeniem zostało objętych 1 260 

dzieci. 
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Program „Dobry start” 

 

Program rządowy przyjęty uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

ustanowienia rządowego programu „Dobry start”. Program zakłada wsparcie rodzin z dziećmi 

w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego poprzez przyznanie na dziecko, 

raz w roku, świadczenia "dobry start" w wysokości 300 zł, niezależnie od wysokości osiąganego 

dochodu. Świadczenie przysługuje raz w roku, do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne 

uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 lat. Świadczenie przysługuje wyłącznie dzieciom 

uczącym się w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa 

i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, 

szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy 

ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, 

ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy). Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie 
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przedszkolne w przedszkolu lub w szkole, studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla 

dorosłych. Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna 

faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, 

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski 

można było składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób w okresie od 1 lipca do 30 listopada, 

również droga elektroniczną. 
 

Świadczenie „dobry start” jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach. Wypłata świadczenia „dobry start” i koszty 

jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W roku 2018 zostało 

złożonych 804 wniosków, dla 792 rodzin wypłacono 1191 świadczeń na kwotę 357 300,00 zł 

w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 370 790,00 zł, z czego wykorzystano 369 240,00 zł, 

a koszty obsługi wyniosły: 11 940,00 zł. Spośród 1191 dzieci, którym przysługiwało świadczenie: 764 

było uczniami szkół podstawowych, 422 uczniami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, 

5 wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. 

 

 
13 

 
Program „Za życiem” 

 

 

Rządowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem” został ustanowiony z dniem 1 stycznia 2017 r. na 

mocy uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem". Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego 

dziecka oraz te, które go urodzą i będą wychowywać, mogą liczyć na wsparcie w formie wypłaty 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł oraz świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

z pomocy społecznej, które zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach. W 2018 r. 

jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł wypłacono jednej rodzinie. 
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Karta Dużej Rodziny 

 

 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 

wielodzietnych. Kartę wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach. Karta przysługuje 

niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie i bez względu na wiek dzieci. O Kartę Dużej 

Rodziny do 31 grudnia 2018 r. mogły ubiegać się rodziny wielodzietne (w tym rodziny zastępcze oraz 

rodzinne domy dziecka), w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica, miały na utrzymaniu co 

najmniej troje dzieci w chwili składania wniosku (od 1 stycznie 2019 r. karta przysługuje rodzicom, 

którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek 

w chwili składania wniosku). Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługują zniżki w oferowanych 

przez instytucje rządowe i samorządowe usługach. Na terenie gminy Tomice właściciele 

nieruchomości, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, są zwolnieni w 50% 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każde dziecko w rodzinie, które posiada Kartę 

Dużej Rodziny. W 2018 roku z ulgi w tej opłacie skorzystało 509 dzieci. 
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W ubiegłym roku złożono 146 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 70 wniosków 

w formie elektronicznej, 31 dla nowej rodziny wielodzietnej. Wydano 204 karty dla 69 rodzin. Koszty 

obsługi Karty Dużej Rodziny wyniosły 638,45 zł. 
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Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” 

 
 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej na rok 2018”. Program dotyczył dofinansowania kosztów wynagrodzenia 

asystentów rodziny w gminach i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w powiatach. W gminach 

celem Programu było zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny oraz wspieranie gmin 

w rozwoju systemu wspierania rodziny. W ramach Programu gminy otrzymywały dotacje z rezerwy 

budżetu państwa i z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny do 

kwoty wynoszącej maksymalnie 2 100,00 zł brutto miesięcznie na 1 etat. Dofinansowaniu nie 

podlegały koszty delegacji, wyposażenia miejsca pracy, nagród, dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego, premii niestanowiących stałego elementu wynagrodzenia, zatrudnienia, tj. składek 

leżących po stronie pracodawcy. 
 

Gmina Tomice wystąpiła o dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach. Wydatki na utrzymanie asystenta rodziny wyniosły 

39 456,74 zł, z tego 17 770,00 zł pochodziło ze środków Programu, a 6 920,42 zł stanowiły wydatki 

rzeczowe. Asystent swoje zadania realizował na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Priorytetem w pracy asystenta była pomoc 

rodzinom w przezwyciężeniu  trudnej sytuacji rodzinnej, w której się znaleźli. Współpraca z rodziną 

polegała na bezpośrednim kontakcie w miejscu zamieszkania. W 2018 roku wspierającymi, 

motywującymi  i pomocowymi działaniami asystenta zostało objętych 12 rodzin. 
 

Tabela 6. Liczba rodzin i osób objętych wsparciem asystenta rodziny w 2018 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba rodzin 

i osób 

Liczba rodzin, z którymi rozpoczęto współpracę w roku 2018 2 

Liczba rodzin, z którymi asystent współpracował powyżej 1 roku 10 

Rodziny pełne 9 

Rodziny niepełne 3 

Liczba osób w rodzinach niepełnych 47 

w tym  
dorosłych 21 

dzieci 26 

Liczba rodzin z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej 0 

Liczba osób dorosłych wykazujących dysfunkcje rozwojowe, zaburzenia 

zachowania, niepełnosprawność 
3 

Liczba dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania lub 

niepełnosprawnością 
7 

Liczba osób z problemem alkoholowym  7 
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Liczba rodzin objętych nadzorem kuratora  6 

Liczba rodzin, w których została zakończona współpraca z asystentem rodziny 3 

Ogółem liczba rodzin 12 

Źródło: Dane GOPS w Tomicach 
 

Podstawowym kryterium objęcia rodziny wsparciem asystenta rodziny były problemy 

w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych względem dzieci oraz niskie umiejętności 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dane dotyczące problemów występujących  w rodzinach 

zostały przedstawione w tabeli. 

 

Tabela 7. Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny w 2018 r. 

 

Problemy występujące w rodzinie 

Liczba rodzin 

dotkniętych 

problemem 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych 12/12 

Niskie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego 10/12 

Trudne warunki mieszkaniowe 7/12 

Niska dbałość o higienę 6/12 

Brak autorytetów ze strony rodziców 9/12 

Nieumiejętność dostosowania postaw rodzicielskich do wieku dziecka 2/12 

Brak konsekwencji wychowawczej 4/12 

Ubóstwo 6/12 

Przemoc w rodzinie 1/12 

Alkoholizm (liczba rodzin) 5/12 

Niepełnosprawność (liczba rodzin) 2/12 

Źródło: Dane GOPS w Tomicach 
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

 

Krajowy program operacyjny pn. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 

2014-2020) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD) i zarządzany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem 

Programu jest ograniczenie skali ubóstwa poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących 

pomoc osobom najbardziej potrzebującym. W ramach Programu osoby najbardziej potrzebujące 

otrzymują nieodpłatnie paczki z żywnością, pełnowartościowe posiłki, a także mogą brać udział 

w warsztatach i szkoleniach, których celem jest włączenie ich do społeczności lokalnych i poprawa 

sytuacji życiowej. W 2018 r. pomoc mogły otrzymywać osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji 

życiowej i uzyskujące miesięczny dochód nie większy niż 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej 

oraz 1 056 zł dla osoby w rodzinie, które dodatkowo powinny wziąć udział w działaniach 

towarzyszących w ramach spotkań i warsztatów. 
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Na terenie gminy Tomice PO PŻ 2014-2020 realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Tomicach. W 2018 r. przekazano uprawnionym osobom 5 714,86 kg żywności z Banku Żywności 

w Krakowie. Z pomocy skorzystało ok. 200 osób. W ramach działań towarzyszących odbyły się 

warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” i warsztaty żywieniowe. W warsztatach zorganizowanych 

przez Bank Żywności w Krakowie wzięło udział 18 osób z terenu gminy Tomice. 

 

 
17 

 

 
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch plus" to program wspierający 

rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych 

opiekunów. Beneficjenci programu mogli otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania 

miejsc opieki. „Maluch plus” jest programem rocznym. Jego celem jest zwiększenie dostępności 

terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla 

wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. 
 

W ramach ogłoszonego na rok 2018 konkursu „Maluch plus” Gmina Tomice złożyła 17.11.2017 r. 

wniosek o dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa projektu planowanego do 

realizacji w Żłobku Gminnym w Tomicach. Wartość projektu wynosiła ogółem 195 392,00 zł, 

a wysokość wnioskowanego dofinansowania 58 000,00 zł. Gmina zawarła 16.05.2018 r. umowę nr 

28/M2/2018/5/M1b/T/2018, a otrzymała dofinansowanie 31.12.2018 r., po zrealizowaniu projektu. 

Gmina otrzymała dotacje w 2 modułach Programu. W ramach modułu 1, dotyczącego tworzenia 

nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, otrzymano dotację w kwocie 34 000,00 zł na dwa 

wózki spacerowe dla dzieci, dywan, wykonanie remontu chodnika oraz wykonanie i wyposażenie 

ogródka zabaw dla dzieci. Zwiększono liczbę miejsc w żłobku do 17. Ponadto w ramach tego modułu 

otrzymano 1 400,00 zł na częściowe pokrycie wynagrodzenia pracowników żłobka w okresie od VI-

XII.2018 r. W module 2 pozyskano środki na bieżące funkcjonowanie żłobka w kwocie 22.200,00 zł. 

Środki te przeznaczono na częściowy zwrot kosztów wynagrodzenia pracowników. 
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Program współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 
 

 

Program współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XXX/239/2017 

Rady Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. Program określał m.in. zasady, zakres i formy 

współpracy oraz zakres zadań przewidzianych do realizacji przez podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego. Zgodnie z Programem, współpraca z organizacjami pozarządowymi miała 

charakter finansowy jak i pozafinansowy. Gmina Tomice wspierała finansowo w 2018 r. realizację 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez przekazywanie dofinansowania – po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i podpisaniu stosownych umów. 
 

W 2018 r. ogłoszono dwa konkursy na realizację zadań publicznych w wyniku których podpisano 28 
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umów z 12 organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na łączną kwotę 144 

220,00 zł. Szczegółową informację o realizacji Programu przedstawiono w punkcie „Współpraca 

z organizacjami pozarządowymi” niniejszego Raportu. 
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Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

 

 

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ośrodek Kultury Gminy Tomice 

w Tomicach, za pośrednictwem Biblioteki Narodowej w Warszawie, złożył wniosek o udzielenie 

dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2018 r. w ramach Priorytetu 1 – Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych. Data złożenia wniosku: 21.06.2018 r. Wartość 

wnioskowanego dofinansowania: 5 500,00 zł. Data zawarcia umowy: 19.07.2018 r. Numer umowy: 

BN/3393/2018. Data otrzymania środków: 24.08.2018 r. Projekt realizowano do 30.11.2018 r. 
 

Pozyskane środki finansowe zostały wykorzystane na zakup wydawnictw popularnonaukowych, 

literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. 

Uzupełnione zostały wydawnictwa tomowe i seryjne. W wyniku realizacji projektu podniesiony został 

standard usług bibliotecznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach 

bibliotecznych oraz wzrost dostępności książek w zbiorach. Księgozbiór bibliotek zwiększył się o 302 

nowe woluminy. 
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Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 

 

 

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Gmina 

Tomice złożyła 10.11.2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Moje pierwsze pływanie”. 

Wartość projektu wynosiła ogółem 54 439,99 zł, a kwota otrzymanego dofinansowania 18 000,00 zł. 

Numer umowy: 2018/0181/2249/ZSdU/DS/TP/1015. Data zawarcia umowy: 16.03.2018 r. 
 

Projekt obejmował naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Projektem objętych zostało 105 

uczniów klas I-III szkół podstawowych, którzy nie umieli pływać. Naukę pływania prowadzili 

wykwalifikowani instruktorzy pod nadzorem ratowników na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. 

Gmina zapewniła uczniom transport na pływalnię oraz trwającą 2 godziny opiekę w czasie przewozu 

i podczas pobytu na pływalni. Opiekę sprawowali nauczyciele w ramach zajęć pozalekcyjnych. Gmina 

otrzymała zwrot poniesionych kosztów 08.08.2018 r. 
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Program „Szkolny Klub Sportowy” 

 
 

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”, to działanie systemowe 

skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program ma na celu stworzenie 

przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej uczniów, realizowanej w formie zajęć sportowych 

i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. 
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Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na 

dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną 

w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie 

sportowym. Zajęcia sportowe prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych 

jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. 
 

Operatorem programu w województwie małopolskim był Małopolski Szkolny Związek Sportowy 

w Krakowie. Gmina Tomice złożyła wniosek 05.01.2018 r. Wartość projektu wynosiła ogółem 29 

600,00 zł, a wartość otrzymanego dofinansowania 28 000,00 zł. Numer umowy: 174/SKS/2018. Data 

zawarcia umowy: 15.01.2018 r. Data otrzymania środków: 31.12.2018 r. Program realizowany był we 

wszystkich szkołach w gminie Tomice przez nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego, 

w dwóch edycjach: wiosennej do 22 czerwca i jesiennej od 3 września do 15 grudnia. Zajęcia były 

prowadzone 2 razy w tygodniu w wymiarze 2×60 minut w grupach 15-20.osobowych. W programie 

uczestniczyło dziesięć grup, w tym pięć dedykowanych dziewczętom:  po dwie w Szkole Podstawowej 

w Radoczy, oddziałach gimnazjalnych i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach, Szkole 

Podstawowej w Woźnikach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach. Program skierowany 

był do uczniów nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie 

sportowym i obejmował blisko 180 dzieci. 
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Program „Bezpieczna Małopolska 2018” 

 

Program Województwa Małopolskiego „Bezpieczna Małopolska 2018. Został ogłoszony przez Urząd 

Marszałkowski w Krakowie. Program dotyczył udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom 

samorządu terytorialnego, wybranym w drodze konkursu na zapewnienie gotowości bojowej 

jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina Tomice złożyła 16.03.2018 r. wniosek pt. 

„Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu gminy Tomice” i otrzymała dotację 

20.12.2018 r. Wartość projektu wynosiła ogółem 18 000,00 zł. Data zawarcia umowy: 23.10.2018 r. 

Numer umowy: I/2361/SR/3349/19. 
 

W wyniku realizacji projektu zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomicach akumulatorowy 

maszt oświetleniowy LED i 4 komplety odzieży ochronnej do działań bojowych (ubranie specjalne 

GARDA, hełm CALISIA VULCAN, rękawice specjalne, buty specjalne WZ 428 oraz kominiarka 

strażacka). Całkowity koszt zakupionego sprzętu wynosił 15 206,03 zł, a kwota przyznanej dotacji 

7 143,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 8 063,03 zł pochodziły z budżetu gminy. 
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Program „Bezpieczny Strażak 2018” 

 

Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

[WFOŚiGW] pn. „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska –

 Bezpieczny Strażak”. Program był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego województwa 

małopolskiego oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem programu było wyposażenie 
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strażaków OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz odzież ochronną do działań bojowych. Gmina 

Tomice złożyła 27.02.2018 r. wniosek na realizację projektu pt. „Zakup odzieży specjalnej i sprzętu 

ratowniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Tomice” i otrzymała 

21.08.2018 r dofinansowanie w kwocie 4 000,00 zł, przy wartości projektu ogółem 8 298,81 zł. Numer 

umowy: D/123/18/36. Data zawarcia umowy: 27.06.2018 r. 

 

Projekt przewidywał zakup trzech kompletów umundurowania ochronnego posiadającego 

odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, 

z przeznaczeniem dla strażaków – ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach. 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Tomice w 2018 roku 
 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Tomice w 2018 roku został przyjęty uchwałą Nr XXXV/279/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 

2 marca 2018 r. Celem programu było określenie ogólnych wytycznych dotyczących zapewnienia 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie 

celów, zadań realizowanych w ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek 

i środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Projekt Programu został pozytywnie 

zaopiniowany, przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach, koła łowieckie dzierżawiące 

odwody łowiecki na terenie gminy oraz organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Gmina zabezpieczyła na realizację zadań 

wynikających z Program środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł. 

 

W ramach realizacji Programu Gmina Tomice zawarła umowę z Gabinetem Weterynaryjnym ANIMAL-

VET „ZASOLE” w Oświęcimiu na wykonanie usługi weterynaryjnej związanej z interwencyjnym 

wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy, przewiezieniem ich do Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Chełmku, wykonaniem zabiegów weterynaryjnych lub przekazaniem do 

adopcji, ewentualnie prawowitemu  właścicielowi. W okresie obowiązywania umowy, tj. od 

03.01.2018 do 31.12.2018 r.  Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET „ZASOLE” wyłapał na terenie 

gminy 4 bezdomne psy, które przewieziono do  schroniska oraz wykonał niezbędne zabiegi 

weterynaryjne. Wyłapane 3 psy przekazano do adopcji. Koszt realizacji zadania wyniósł 9 000,00 zł. 
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Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tomice do roku 2032 

 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tomice do roku 2032 został 

przyjęty uchwałą Nr XIX/150/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23.11.2012 r. Celem Programu jest: 

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na 

terenie gminy, 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 
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W roku 2018 Gmina Tomice pokryła koszt odbioru i utylizacji 74,92 Mg odpadów azbestowych 

(w latach 2012-2018 – 631,74 Mg na zinwentaryzowaną masę 854,28 Mg odpadów zawierających 

azbest). 
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Program Ograniczenia Niskiej Emisji [PONE] 

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) ustanowiony uchwałą Nr IX/60/2015 Rady Gminy Tomice 

z dnia 2 października 2015 r. Gmina Tomice udziela w ramach Programu dotacji do wymiany starych 

kotłowni i palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej na piece 

wysokosprawne. Gmina występuje o dofinasowanie ww. zadania do Wojewódzkiego Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Krakowie realizującego „Program 

Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa Małopolskiego”. Celem Programu jest 

dofinansowanie zadań realizowanych przez gminę w ramach PONE co w konsekwencji przyczyni się 

do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw 

stałych w budynkach mieszkalnych. 

 

Gmina Tomice złożyła 29.03.2018 r. wniosek o dofinansowanie ww. zadania. Wartość zadania 

wynosiła ogółem 266.500,00 zł i otrzymała 14.11.2018 r. dofinansowanie w kwocie 133.250,00 zł. 

Data zawarcia umowy: 21.09.2018 r. Numer umowy: D/240/18/21. 

 

Opis zadania: W wyniku ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy 

Tomice na realizację w 2018 r. zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

dla Gminy Tomice”, udzielono mieszkańcom dotacji do wymiany 30 szt. kotłowni węglowych 

opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej na: 19 szt. wysokosprawnych, 

nowoczesnych i ekologicznych kotłów na paliwo stałe opalane węglem wraz z wewnętrzną instalacją 

c.o. i c.w.u., 4 szt. kotłów na biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. oraz 7 szt. kotłów 

gazowych wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Nowe źródła ciepła spełniały normy określone 

przez WFOŚiGW w Krakowie w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa 

małopolskiego”. 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [PGN] dla Gminy Tomice został przyjęty uchwałą Nr XXIII/170/2017 

Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2017 r. Plan jako lokalny dokument o charakterze 

strategicznym określa wizję stanowiącą bazę dla personalizacji celów wynikających z realizacji unijnej 

i krajowej polityki niskoemisyjnej. 

Celami strategicznymi Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice są: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 
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Zakres zadań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zrealizowanych w 2018 r. przedstawia się 

następująco: 

Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii -  transport: 

 zadanie: utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń: modernizacja 

2,92 km dróg gminnych (nakłady: 605 000,00 zł; efekt ekologiczny: 420,48 GJ/rok), 

Działanie 2. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budownictwo 

mieszkaniowe: 

 zadanie: wymiana pieców węglowych na kotły węglowe spełniające wymagania ekoprojektu 

zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC; zakres: likwidacja 19 szt. niskosprawnych pieców węglowych 

z instalacją 19 szt. nowych spełniających wymagania ekoprojektu; nakłady: 152 000,00 zł; efekt 

ekologiczny: 330,79 GJ/rok, 

 zadanie: wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe kondensacyjne; zakres: likwidacja 7 szt. 

niskosprawnych palenisk węglowych z instalacją nowych 7 szt. kotłów gazowych; nakłady: 82 

500,00 zł; efekt ekologiczny: 330,79 GJ/rok, 

 zadanie: wymiana pieców węglowych na kotły na biomasę spełniające wymagania ekoprojektu 

zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC; zakres: likwidacja 4 szt. niskosprawnych palenisk węglowych  

z instalacją nowych 4 szt. kotłów na biomasę spełniających wymagania ekoprojektu; nakłady: 32 

000,00 zł; efekt ekologiczny: 69,64 GJ/rok, 

Działanie 3. Edukacja i informacja o niskiej emisji: 

 zadanie: organizacja akcji i kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza: 

 zakres: określa Projekt LIFE; 

 nakłady: 4 559,40 zł; 

 efekt ekologiczny: nie dotyczy.  

Łączne nakłady w 2018 r.: 876 059,40 zł; 

Łączny efekt ekologiczny w 2018 r.: 974,56 GJ/rok. 
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Projekt zintegrowany LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” 
 

 

Projekt zintegrowany LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” jest współfinansowany przez Komisję Europejską 

i koordynowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Z programu LIFE 

finansowane są innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie a projekty 

zintegrowane są nowym sztandarowym instrumentem wspierania realizacji strategii poprawy jakości 

środowiska na dużym obszarze. 

 

Gmina Tomice jest partnerem projektu LIFE od 2016 r. i za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego złożyła 08.06.2016 r. wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 

ogółem: 90 009,00 euro. Kwota wnioskowanego dofinansowania: 53 946,00 euro. Data zawarcia 

umowy: 05.12.2016 r. Numer umowy: IXA/784/SR/16. 

W ramach realizacji Projektu LIFE w 2018 r. zorganizowano następujące akcje i kampanie edukacyjne 
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w zakresie ochrony powietrza:  

 akcja „Oszczędzam energię” skierowana do rodzin wielodzietnych, będących w trudnej sytuacji 

materialnej, objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

 akcja edukacyjna na temat smogu przeprowadzona w czterech szkołach podstawowych,   

 akcja edukacyjna z okazji Green Week przeprowadzona w trzech szkołach podstawowych,  

 stoisko Ekodoradcy podczas wydarzeń gminnych, tj. Dzień Dziecka – postaw na rodzinę, 

Witanowice z karpiem w różnej odsłonie  ,  

 spotkanie informacyjne z mieszkańcami dotyczące realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

na terenie gminy Tomice w 2017 r.,  

 warsztaty ekologiczne dla dzieci organizowane w sześciu sołectwach gminy podczas wakacji 

z OKGT oraz w trzech szkołach podstawowych, 

 konkurs plastyczny pod hasłem „Czyste powietrze – szczęśliwa rodzina” skierowany do szkół 

podstawowych na terenie gminy,  

 badania budynków mieszkalnych kamerą termowizyjną,  

 przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego za pomocą pyłomierza przeprowadzono pomiar 

jakości powietrza w dwóch miejscowościach gminy ,  

 w ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza Gmina Tomice włączyła się 

w akcję społeczną prowadzoną przez Województwo Małopolskie i otrzymała 5 oczyszczaczy 

powietrza dla placówek oświatowych w ramach których przeprowadzono warsztaty ekologiczne 

z przedszkolakami i ich rodzicami,  

 spotkanie informacyjne z mieszkańcami w ramach programu „Czyste powietrze,  

 dystrybucja ulotek broszur wśród mieszkańców,  

 dystrybucja ulotek i kart pracy wśród uczniów szkół podstawowych, 

 udzielano porad mieszkańcom na temat obowiązującej uchwały antysmogowej, skuteczności 

termomodernizacja, korzyści z zastosowania OZE, możliwości uzyskania dotacji do wymiany 

starych źródeł ogrzewania. 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

       
 
 
 
 
 
 

1 

 

Program krajowy pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-

2020) współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW), a zarządzany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucją pośredniczącą 

Programu w woj. małopolskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

 

Gmina Tomice złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie wsparcia w ramach 

działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem, na 

realizację projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice. Data złożenia 

wniosku: 12.12.2016 r. Wartość projektu ogółem: 3.778.973,47 zł. Kwota wnioskowanego 

dofinansowania: 1.954.927,00 zł. Numer umowy: 00017-65150-UM0600125/16. Data zawarcia 

umowy: 29.06.2017 r. Kwota uzyskanego dofinansowania: 1 272 600,00 zł. 

W wyniku realizacji projektu wybudowano w Tomicach sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

ciśnieniowej o długości 6,914 km z przyłączami, z 3 sieciowymi przepompowniami wraz 
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z zasilaniem i oświetleniem oraz 4 przydomowymi oczyszczalniami ścieków wraz z zasilaniem, 

a także wyposażono 312 osób w dostęp do sieci kanalizacyjnej. Do dnia 31.12.2018 r. nie 

wpłynęły środki z tytułu uzyskanego dofinansowania w wysokości 1 272 600,00 zł (wpłynęły 

w 2019 r.) 
 

2 Gmina Tomice, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, 

złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na 

realizację przedsięwzięcia pt. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości 

Tomice. Data złożenia wniosku: 20.01.2017 r. Wartość projektu ogółem: 299.412,30 zł. Kwota 

wnioskowanego dofinansowania: 190.516,00 zł. Numer umowy: 00057-6935-UM0610222/17. 

Data zawarcia umowy: 29.06.2017 r. Data otrzymania środków: 04.01.2019 r. 

Projekt został zrealizowany w 2018 r. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach 

wybudowano plac zabaw o powierzchni 1 050 m2 oraz przyległe miejsca parkingowe. Budowa 

placu zabaw stanowiła pierwszy etap działań zmierzających do zagospodarowania terenu przy 

ZSP w Tomicach ca cele sportowo-rekreacyjne. Kolejnym etapem będzie modernizacja boisk 

sportowych, budowa siłowni zewnętrznej i sceny letniej. 

 
3 

 

Ośrodek Kultury Gminy Tomice, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 

Dolina Karpia, złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie wsparcia w ramach 

poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 w ramach projektu grantowego: Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności 

stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu. Przedmiotem wniosku była realizacja 

przedsięwzięcia pt. Organizacja cyklu spotkań bazujących na obiektach znajdujących się 

w Ekomuzeum Doliny Karpia w ramach Klubu Ekomuzealnika Doliny Karpia na rzecz promocji 

obszaru. Data złożenia wniosku: 19.02.2017 r. Wartość projektu ogółem: 8 483,01 zł. Kwota 

wnioskowanego dofinansowania: 7 500,00 zł. Numer umowy: SDK/1-2018-04-1/2/2017/G. Data 

zawarcia umowy: 03.07.2018 r. Data otrzymania środków: 28.02.2019 r. 

Klub Ekomuzealnika  polegał na organizacji 5 spotkań, w tym wyjazdowych, dla dzieci oraz 

3 spotkań (w tym wyjazdowych), dla młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem grup 

defaworyzowanych. Spotkania te opierały się na wykorzystaniu zasobów Ekomuzeum Doliny 

Karpia, co oznacza, że osoby biorące w nich udział zapoznały się z częścią szeroko pojętej oferty 

jaką proponują członkowie Ekomuzeum Doliny Karpia. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2018 r. 

a zakończył w grudniu 2018 r. 
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Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 

 
 
 
 
 
 

 

Krajowy program operacyjny pn. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 

(PO RYBY 2014-2020) jest instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego (EFMR), zarządzanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej. Instytucją pośredniczącą Programu w woj. małopolskim jest Urząd Marszałkowski 
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1 

Województwa Małopolskiego. 
 

Gmina Tomice, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, 

złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie wsparcia w ramach działania 4.2 

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. 

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w PO RYBY 2014-2020, na realizację 

przedsięwzięcia pt. „Budowa nowego centrum rekreacyjnego w Radoczy”. Data złożenia 

wniosku: 23.04.2018 r. Wartość projektu ogółem: 479 657,45 zł. Kwota wnioskowanego 

dofinansowania: 299 977,00 zł. Wniosek został wybrany w 2018 r. do dofinansowania. Projekt 

zakłada wybudowanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, widowni, obiektów małej architektury. 

Realizacja projektu w I poł. 2019 r. 

 
2 

 

Ośrodek Kultury Gminy Tomice, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 

Dolina Karpia, złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

o udzielenie wsparcia w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych 

przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, 

zawartym w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020, na realizację 

przedsięwzięcia pt. „Tomicki Raban – organizacja imprez i warsztatów promujących dziedzictwo 

kulturowe rybołówstwa Doliny Karpia”. Celem projektu jest promocja obszaru Doliny Karpia, 

w tym gminy Tomice, jako miejsca promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa poprzez 

organizację imprez i warsztatów. Realizacja projektu wpłynie na poszerzenie oferty możliwości 

spędzenia czasu wolnego na terenie Doliny Karpia. Dzięki jej realizacji poprawi się aktywność 

społeczna oraz jakość życia na obszarach wiejskich. Uczestnicy planowanych imprez będą się 

mogli zintegrować. Organizowane przedsięwzięcia będą miały charakter otwarty i udział w nich 

będzie bezpłatny. 

Data złożenia wniosku: 28.02.2018 r. Wartość projektu ogółem: 39 246,00 zł. Kwota 

wnioskowanego dofinansowania: 32 177,00 zł. Wniosek został wybrany do dofinansowania 

w ramach PO RYBY 2014-2020. Data zawarcia umowy: 29.11.2018 r. Numer umowy: 00030-

6523.2-SW0610018/18. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. projekt został zrealizowany 

w 50 %. 
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 

 
 

Krajowy program operacyjny pn. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC 2014-2020) 

współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a zrządzany przez Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 
 

Gmina Tomice złożyła 25.06.2018 r. wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Rozwijamy 

kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice” w ramach konkursu grantowego „e-Xtra 

kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego 

i świętokrzyskiego”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego 

Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na 

rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
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Celem projektu „e-Xtra kompetentni” jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego oraz zwiększenie stopnia 

wykorzystania e-usług. Ponadto założenia projektu zmierzają do rozwoju kompetencji cyfrowych 

umożliwiających stworzenie popytu na Internet, nabycia umiejętności korzystania z e-usług, 

począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu, jak i rozwijania umiejętności bardziej 

zaawansowanych wśród mieszkańców obu województw, a także stworzenia trwałych mechanizmów 

podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym – w gminach. 
 

Wartość projektu Gminy Tomice: 53 190,00 zł. Data zawarcia umowy nr 15/EK/06/2018: 30.07.2018. 

Projekt realizowany jest od 01.09.2018 do 28.06.2019 r. Projekt zakłada realizację w czterech 

szkołach podstawowych 8 szkoleń dla 96 mieszkańców w wieku 25-74 w ramach wybranego przez 

uczestników obszarze kompetencji cyfrowych (modułu): „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, 

„Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę 

internetową (blog)”, „Rolnik w sieci” i „Kultura w sieci”. Projekt zakłada również zakup 8 laptopów, 

które po zakończeniu projektu zostaną przekazane szkołom biorącym udział w projekcie. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

Regionalny program operacyjny dla woj. małopolskiego pn. Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest 

zarządzany przez Zarząd Województwa Małopolskiego z pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. 
 

Gmina Tomice została jednym z partnerów projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego 

w Małopolsce II”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 2014-

2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia 

zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów. Liderem projektu 

jest Samorząd Województwa Małopolskiego. Gmina Tomice zawarła umowę partnerską nr 

IXH/62/EK/17 na rzecz realizacji projektu w dniu 20.04.2017 r. Wartość projektu wynosiła 51 251,20 

zł, a kwota dofinansowania 46 126,08 zł. Projekt był realizowany w oddziałach gimnazjalnych 

i klasach VIII Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. W szkole 

utworzono Szkolny Punkt Informacji i Kariery [SPInKA], który doposażono w podstawowy sprzęt 

(laptop, projektor, pomoce dydaktyczne). Zadania w SPInKA realizuje doradca zawodowy zatrudniony 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, który brał udział w szkoleniach organizowanych przez Urząd 

Marszałkowski oraz udzielał wsparcia edukacyjno-zawodowego uczniom. Wsparcie w ramach 

doradztwa odbywało się poprzez organizację zajęć warsztatowych i prowadzenie konsultacji 

indywidualnych zgodnie z opracowanym harmonogramem dla uczniów klas II-III dawnego gimnazjum 

i klas VIII szkoły podstawowej. Na dzień 31.12.2018 r. z porad skorzystało 107 uczniów. W ramach 

działalności SPInKI uczniowie wzięli udział w Festiwalu Zawodów w Krakowie, uczestniczyli w dniach 

otwartych prowadzonych przez szkoły ponadgimnazjalne jak również odwiedzili wielu 

przedsiębiorców. Działania te mają pomóc uczniom w wyborze szkoły a w przyszłości zawodu. 
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3. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY 
TOMICE 

 

W 2018 roku Rada Gminy Tomice obradowała na 11 sesjach zwyczajnych i podjęła 116 uchwał. 

Spośród podjętych uchwał najwięcej dotyczyło petycji złożonych przez osobę fizyczną (13), 

gospodarki odpadami komunalnymi (9) oraz zmiany uchwały budżetowej (8). 

 

Na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym Wójt przekazywał uchwały w terminie 

7 dni od dnia podjęcia do organów nadzoru jakimi są: w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda 

Małopolski, w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Oddział 

Zamiejscowy w Oświęcimiu, oraz do innych podmiotów. Organy nadzoru nie wydały w 2018 r. 

żadnego rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność niezgodnej z prawem uchwały. 

Dwie uchwały zostały zaskarżone do Wojewody Małopolskiego. Skargi były bezzasadne. Stosownie do 

treści art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały zostały 

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego – dodatkowo ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

Informację o realizacji uchwał podjętych w 2018 r. przedstawia niżej zamieszczona tabela. Użyte 

w tabeli określenia oznaczają: 

 

1) uchwała zrealizowana – uchwała, której postanowienia zostały wykonane; 

2) uchwała w trakcie realizacji – uchwała, której postanowienia są w trakcie wykonywania i zostaną 

zrealizowane w określonym czasie; 

3) uchwała stosowana – uchwała, której postanowienia są stosowane podczas realizacji zadań 

gminy (np. pobór opłat, zmiany statutu, regulaminy, programy, rozliczanie dotacji, itp.); 

4) jednostki realizujące uchwały: 

a) ROR – Zespół Organizacyjny i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Tomice,  

b) RRG – Zespół Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Tomice, 

c) RFN – Zespół Finansowo-Budżetowy w Urzędzie Gminy Tomice, 

d) GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, 

e) GZK – Gminny Zakład Komunalny w Tomicach, 

f) ZEAS – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomicach, 

g) ŻG – Żłobek Gminny w Tomicach, 

h) Szkoły – szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Tomice. 
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Tabela 8. Realizacja uchwał Rady Gminy Tomice w 2018 r. 

Lp. Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
Tytuł uchwały 

Termin 
wejścia 
w życie 

Stan realizacji 
(jednostka realizująca 

1 2 3 4 5 6 

 
Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018 w dniu 02.02.2018 r. 

 

1 XXXIV/268/2018 2018-02-02 w sprawie przystąpienia do zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice [uchwalonego uchwałą 
Nr 94/XIII/ z dnia 24.03.2000, zmienionego uchwałami: Nr XV/118/2012 
z dnia 25.05.2012, Nr XXVIII/219/2013 z dnia 25.10.2013, Nr XV/111/2016 
z dnia 26.04.2016] 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RRG). 

2 XXXIV/269/2018 2018-02-02 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 
5 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radocza 
w Gminie Tomice 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RRG). 

3 XXXIV/270/2018 2018-02-02 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek 
wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Tomice jest 
organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania 
dotacji. 

14 dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (ROR, RFN, ZEAS). 
Uchwała zmieniona uchwałą Nr 
XXXV/282/2018 z dnia 02.03.2018. 

4 XXXIV/271/2018 2018-02-02 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Tomice 

14 dni od dnia 
ogłoszenia, 

obowiązuje do 
dnia 

31.08.2018  

Uchwała zrealizowana (ROR, ZEAS, szkoły). 

5 XXXIV/272/2018 2018-02-02 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice 

14 dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (ROR, ZEAS, szkoły). 
Uchwała uchyla uchwałę Nr XXII/167/2016 z 
dnia 23.12.2016. Została zmieniona uchwałą 
Nr XXXV/287/2018 z dnia 02.03.2018. 

6 XXXIV/273/2018 2018-02-02 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 18 
listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych 
Gminy Tomice oraz nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-

14 dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (ZEAS, ŻG, szkoły). 
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Administracyjnemu Szkół w Tomicach 

7 XXXIV/274/2018 2018-02-02 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Tomice do Komitetu 
Rewitalizacji 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 

 
Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018 w dniu 02.03.2018 r. 

 

8 XXXV/275/2018 2018-03-02 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radocza 14 dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała zrealizowana (RRG). 

9 XXXV/276/2018 2018-03-02 w sprawie podziału Gminy Tomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

14 dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (ROR). Uchwała uchyla 
uchwałę Nr XVIII/141/2012 z dnia 
05.10.2012. 

10 XXXV/277/2018 2018-03-02 w sprawie podziału Gminy Tomice na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

14 dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (ROR). Uchyla uchwałę 
Nr XIX/160/2012 z dnia 23.11.2012. 
Uchwałę przekazano Wojewodzie 
Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu 
w Krakowie. 

11 XXXV/278/2018 2018-03-02 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu 
Komunalnego w Tomicach na lata 2018-2021 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała stosowana (GZK). Uchyla uchwałę 
Nr XXVIII/219/2017 z dnia 25.08.2017 

12 XXXV/279/2018 2018-03-02 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tomice w 2018 roku 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RRG). 

13 XXXV/280/2018 2018-03-02 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Tomice 
za 2017 rok 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 

14 XXXV/281/2018 2018-03-02 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu na 
budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Witanowice 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN, ROR). 

15 XXXV/282/2018 2018-03-02 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/270/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek 
wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Tomice jest 
organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania 
dotacji 

14 dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (ROR). Wprowadza 
zmiany w uchwale Nr XXXIV/270/2018 z 
dnia 02.02.2018. 

16 XXXV/283/2018 2018-03-02 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 
należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby 

14 dni od dnia 
ogłoszenia, 

obowiązuje do 
dnia 

Uchwała stosowana (ROR, RRG, RFN, ZEAS). 
Uchyla uchwałę Nr XII/87/2008 z dnia 
08.02.2008. 
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uprawnione do udzielania tych ulg 30.06.2021 

17 XXXV/284/2018 2018-03-02 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w Banku Gospodarstwa 
Krajowego 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

18 XXXV/285/2018 2018-03-02 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/267/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 27 
grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2018-2023 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała stosowana (RFN). Wprowadza 
zmiany w uchwale Nr XXXII/267/2016 z dnia 
27.12.2017. 

19 XXXV/286/2018 2018-03-02 w sprawie  zmian uchwały budżetowej na 2018 rok [Nr XXXIII/266/2017 
z dnia 27.12.2017] 

z dniem 
podjęcia, 
ogłoszona 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

20 XXXV/287/2018 2018-03-02 w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłaty za 
korzystanie   wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Tomice 

14 dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (ZEAS, szkoły). 
Wprowadza zmiany w uchwale Nr 
XXXIV/272/2018 z dnia 02.02.2018. 

21 XXXV/288/2018 2018-03-02 w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce 
oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum” [załącznik do uchwały Nr XVIII/123/2008 
z dnia 14.11.2008] 

po upływie 14 
dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (ZEAS, szkoły). 

 
Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018 w dniu 18.05.2018 r. 

 

22 XXXVI/289/2018 2018-05-18 w sprawie przyjęcia informacji o realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tomice 
na lata 2016-2025 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 

23 XXXVI/290/2018 2018-05-18 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 
5 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radocza 
w gminie Tomice, zmienionej uchwałą nr XXXIV/269/2018 Rady Gminy 
Tomice z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/2012 
Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Radocza w gminie Tomice 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji (RRG). 
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24 XXXVI/291/2018 2018-05-18 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Tomice części działek nr 
1558/29 i 1543/14 położonych w miejscowości Witanowice, 
z przeznaczeniem na pod drogę gminną 

z dniem 
podjęcia 

Uchwał zrealizowana (RRG). 

25 XXXVI/292/2018 2018-05-18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych  doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Tomice 

po ogłoszeniu, 
z dniem 

01.09.2018 

Uchwała stosowana (ZEAS, szkoły). Uchyla 
uchwały: Nr XXXIV/271/2018 z dnia 
02.02.2018, Nr XXIV/175/2017 z dnia 
10.02.2017, Nr XXV/215/2013 z dnia 
07.06.2013. 

26 XXXVI/293/2018 2018-05-18 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice 

po ogłoszeniu, 
z dniem 

01.09.2018 

Uchwała stosowana (ZEAS, szkoły). Uchyla 
uchwałę Nr 203/30/III/2002 z dnia 
28.06.2002. 

27 XXXVI/294/2018 2018-05-18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice 

po ogłoszeniu, 
z dniem 

01.09.2018 

Uchwała stosowana (ZEAS, szkoły). Uchyla 
uchwałę Nr XXVIII/225/2010 z dnia 
30.04.2010. 

28 XXXVI/295/2018 2018-05-18 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji (ZEAS). 

29 XXXVI/296/2018 2018-05-18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 
27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2018-2023 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

30 XXXVI/297/2018 2018-05-18 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok [Nr XXXIII/266/2017 
z dnia 27.12.2017 r.] 

z dniem 
podjęcia, 
ogłoszona 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

31 XXXVI/298/2018 2018-05-18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

 
Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018 w dniu 15.06.2018 r. 

 

32 XXXVII/299/201
8 

2018-06-15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Radocza – obszar 3 

po upływie 14 
dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (RRG). 

33 XXXVII/300/201
8 

2018-06-15 w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Tomice” 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała stosowana (RRG). Uchyla uchwałę 
Nr XXIII/170/2017 z dnia 25.01.2017. 
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34 XXXVII/301/201
8 

2018-06-15 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Tomice 

po ogłoszeniu, 
z dniem 

01.09.2018 

Uchwała stosowana (ZEAS, szkoły). Uchyla 
uchwały: Nr XXVIII/224/2010 z dnia 
30.04.2010 r., Nr XXIX/238/2010 z dnia 
27.05.2010 r., Nr XXX/241/2013 z dnia 
30.12.2013 r. 
 

35 XXXVII/302/201
8 

2018-06-15 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tomice [od 01.07.2018 r.] z dniem 
podjęcia 

Uchwała stosowana (RFN). Uchyla uchwałę 
Nr XII/87/2015 z dnia 29.12.2015 r. 

36 XXXVII/303/201
8 

2018-06-15 w sprawie petycji dotyczącej przeprowadzenia przeglądu w zakresie 
Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025, przeprowadzenia 
szkolenia i przeprowadzenia przeglądu w zakresie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przekazał 
Wójtowi petycję w zakresie 
przeprowadzenia przeglądu Strategii 
Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 
oraz przesłał podmiotowi składającemu 
petycję odpis uchwały. 

37 XXXVII/304/201
8 

2018-06-15 w sprawie petycji dotyczącej zwiększenia stopnia jawności sesji Rady Gminy 
Tomice 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przesłał 
podmiotowi składającemu petycję odpis 
uchwały. 

38 XXXVII/305/201
8 

2018-06-15 w sprawie petycji dotyczącej zapewnienia zebraniom wiejskim należytej 
rangi 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przesłał 
podmiotowi składającemu petycję odpis 
uchwały. 

39 XXXVII/306/201
8 

2018-06-15 w sprawie petycji dotyczącej informacji o stanie realizacji umowy z firmą 
K&K Zakład Informacyjno- Badawczy Odzysku i Przerobu Związków 
Organicznych w Olkuszu 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przekazał 
petycję Wójtowi i przesłał podmiotowi 
składającemu petycję odpis uchwały. 

40 XXXVII/307/201
8 

2018-06-15 w sprawie petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do złagodzenia 
skutków zwiększającego się ruchu pojazdów na drodze krajowej i drogach 
powiatowych w gminie Tomice 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przekazał 
petycję: 1) GDDKiA Oddział w Krakowie, 2) 
Zarządowi Powiatu w Wadowicach oraz 
przesłał podmiotowi składającemu petycję 
odpis uchwały. 

41 XXXVII/308/201
8 

2018-06-15 w sprawie petycji dotyczącej nadania w bieżącej kadencji Rady Gminy 
Tomice tytułu „Zasłużony dla Gminy Tomice” i ustanowienia innej nagrody 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przesłał 
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podmiotowi składającemu petycję odpis 
uchwały. 

42 XXXVII/309/201
8 

2018-06-15 w sprawie petycji dotyczącej nadania nazwy dla łącznika w Tomicach z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przesłał 
podmiotowi składającemu petycję odpis 
uchwały. Uchwała zaskarżona do Wojewody 
Małopolskiego. 

43 XXXVII/310/201
8 

2018-06-15 w sprawie petycji dotyczącej budowy chodnika przy ul. Dworskiej 
w Tomicach oraz zainstalowania elementów bezpieczeństwa związanych 
z przejściem dla pieszych na ul. Wadowickiej przy kaplicy św. Floriana 
w Tomicach 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przekazał 
petycję Wójtowi w zakresie zainstalowania 
elementów bezpieczeństwa związanych z 
przejściem dla pieszych na ul. Wadowickiej 
przy kapliczce św. Floriana w Tomicach oraz 
przesłał podmiotowi składającemu petycję 
odpis uchwały. 

44 XXXVII/311/201
8 

2018-06-15 w sprawie petycji dotyczącej organizacji obsługi Rady Gminy Tomice oraz 
rejestru interpelacji składanych przez radnych 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przekazał 
petycję Wójtowi i przesłał podmiotowi 
składającemu petycję odpis uchwały. 

45 XXXVII/312/201
8 

2018-06-15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2017 rok 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

46 XXXVII/313/201
8 

2018-06-15 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tomice z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Tomice za 2017 rok 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

47 XXXVII/314/201
8 

2018-06-15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 
27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2018-2023 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

48 XXXVII/315/201
8 

2018-06-15 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok [Nr XXXIII/266/2017 
z dnia 27.12.2017 r.] 

z dniem 
podjęcia, 
ogłoszona 

Uchwała zrealizowana (RFN).  

 
Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018 w dniu 26.07.2018 r. 

 

49 XXXVIII/316/201
8 

2018-07-26 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (GZK, RRG). 
Projekt regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
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Tomice przekazano do zaopiniowania 
dyrektorowi Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 
Krakowie. 

50 XXXVIII/317/201
8 

2018-07-26 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tomicach 

po upływie 14 
dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (GOPS). Wprowadza 
zmiany w statucie GOPS stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr XXXI/245/2010 z 
dnia 30.07.2010. 

51 XXXVIII/318/201
8 

2018-07-26 w sprawie zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach po upływie 14 
dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (ŻG). Wprowadza 
zmiany w statucie Żłobka Gminnego w 
Tomicach nadanym uchwałą Nr 
XXVI/191/2017 z dnia 28 kwietnia 2017. 

52 XXXVIII/319/201
8 

2018-07-26 w sprawie skargi na Wójta Gminy Tomice z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przesłał 
skarżącemu odpis uchwały. Uchwała 
zaskarżona do Wojewody Małopolskiego. 

53 XXXVIII/320/201
8 

2018-07-26 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok [Nr XXXIII/266/2017 
z dnia 27.12.2017 r.] 

z dniem 
podjęcia, 
ogłoszona 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

54 XXXVIII/321/201
8 

2018-07-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 
27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2018-2023 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

55 XXXVIII/322/201
8 

2018-07-26 w sprawie zamiany nieruchomości w miejscowości Tomice 
z przeznaczeniem pod drogę gminną 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN. 
 

56 XXXVIII/323/201
8 

2018-07-26 w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji dla Gminy Tomice 

14 dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (RRG). 

 
Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018 w dniu 27.08.2018 r. 

 

57 XXXIX/324/2018 2018-08-27 w sprawie zmiany Statutu Gminy Tomice po upływie 14 
dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (ROR). Wprowadza 
zmiany w Statucie Gminy stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr VI/33/2003 z dnia 
21.03.2003. Postanowienia § 1 pkt 1-13 
stosowane od nowej kadencji Rady. 
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58 XXXIX/325/2018 2018-08-27 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Tomice 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała stosowana (RRG). 

59 XXXIX/326/2018 2018-08-27 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Tomice 

po upływie 14 
dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (RRG). Uchyla uchwały: 
Nr 104/15/III/2000 z dnia 30.06.2000, Nr 
VI/34/2003 z dnia 21.03.2003. 

60 XXXIX/327/2018 2018-08-27 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy 
Tomice części nieruchomości położonej w miejscowości Woźniki 
z przeznaczeniem pod parking samochodowy przy Szkole Podstawowej 
w Woźnikach 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji (RRG). 

61 XXXIX/328/2018 2018-08-27 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcia w użytkowanie przez Gminę 
Tomice części nieruchomości położonej w Woźnikach z przeznaczeniem pod 
ogólnodostępny parking samochodowy 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji (RRG). 
Uchyla uchwałę Nr XVII/133/2012 z dnia 
10.08.2012. 
 

62 XXXIX/329/2018 2018-08-27 w sprawie petycji pt. „Uwzględnienie interesu radnych, mieszkańców” z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR. 
Przewodniczący Rady Gminy przesłał 
podmiotowi składającemu petycję odpis 
uchwały. 

63 XXXIX/330/2018 2018-08-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 
27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2018-2023 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

64 XXXIX/331/2018 2018-08-27 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok [Nr XXXIII/266/2017 
z dnia 27.12.2017 r.] 

z dniem 
podjęcia, 
ogłoszona 

Uchwała zrealizowana (RFN).  

65 XXXIX/332/2018 2018-08-27 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Tomice 

po upływie 14 
dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (GZK, RRG). Uchwałę 
przekazano Wojewodzie  wraz z 
postanowieniem Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. 

 
Uchwały podjęte na XL sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018 w dniu 28.09.2018 r. 

 

66 XL/333/2018 2018-09-28 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego na 
dofinansowanie zakupu karetki pogotowia wraz z wyposażeniem 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

67 XL/334/2018 2018-09-28 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Bielska–Białej na z dniem Uchwała zrealizowana (ROR, RFN). 
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dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku–Białej 

podjęcia 

68 XL/335/2018 2018-09-28 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 
5 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radocza w 
gminie Tomice, zmienionej uchwałą nr XXXIV/269/2018 Rady Gminy Tomice 
z dnia 2 lutego 2018 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/290/2018 Rady Gminy 
Tomice z dnia 18 maja 2018 r. 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji (RRG). 
Wprowadza zmiany w uchwale Nr 
XVIII/136/2012 z dnia 05.10.2012, 
zmienionej uchwałami: Nr XXXIV/269/2018 
z dnia 02.02.2018, Nr XXXVI/290/2018 z 
dnia 18.05.2018. 

69 XL/336/2018 2018-09-28 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Radocza – obszar 1 

po upływie 14 
dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (RRG). 

70 XL/337/2018 2018-09-28 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Tomice z dniem 
podjęcia, 
ogłoszona 

Uchwała zrealizowana (ROR).  
 

71 XL/338/2018 2018-09-28 w sprawie nieodpłatnego nabycia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa działki nr 1077/2 położonej w miejscowości Tomice, 
z przeznaczeniem pod drogę gminną 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji (RRG). 

72 XL/339/2018 2018-09-28 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok [Nr XXXIII/266/2017 
z dnia 27.12.2017 r.] 

z dniem 
podjęcia, 
ogłoszona 

Uchwała zrealizowana (RFN). Wprowadzono 
aktualizacje planów finansowych. 

73 Nr XL/340/2018 2018-09-28 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 
27 grudnia 2107 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2018-2023 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

 
Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018 w dniu 16.10.2018 r. 

 

74 XLI/341/2018 2018-10-16 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

po ogłoszeniu, 
z dniem 

01.01.2019 

Uchwała stosowana (RRG). 

75 XLI/342/2018 2018-10-16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Tomice 

po ogłoszeniu, 
z dniem 

01.01.2019 

Uchwała stosowana (RRG). Uchyla uchwałę 
Nr XXVIII/217/2017 z dnia 25.08.2017. 

76 XLI/343/2018 2018-10-16 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

po ogłoszeniu, 
z dniem 

01.01.2019 

Uchwała stosowana (RRG). Uchyla uchwałę 
Nr XXVIII/218/2017 z dnia 25.08.2017. 
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uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

77 XLI/344/2018 2018-10-16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne 

po ogłoszeniu, 
z dniem 

01.01.2019 

Uchwała stosowana (RRG). 

78 XLI/345/2018 2018-10-16 w sprawie przyjęcia od Powiatu Wadowickiego wykonania zadania 
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1766K Tomice-Piekło poprzez budowę chodnika oraz miejsc 
parkingowych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Tomice 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji (RRG). 

79 XLI/346/2018 2018-10-16 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę Tomice prawa własności 
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tomice, 
z przeznaczeniem pod drogę gminną 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RRG). 

80 XLI/347/2018 2018-10-16 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej regulaminu Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przesłał 
podmiotowi składającemu petycję odpis 
uchwały. 

81 XLI/348/2018 2018-10-16 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały Nr XX/134/2004 
Rady Gminy Tomice w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania 
skarg obywateli 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przesłał 
podmiotowi składającemu petycję odpis 
uchwały. 

82 XLI/349/2018 2018-10-16 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Tomice 
w 2018 roku 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 

83 XLI/350/2018 2018-10-16 w sprawie zmian uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 
grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2018-2023 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

 
Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023 w dniu 19.11.2018 r. 

 

84 I/1/2018 2018-11-19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tomice z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 

85 I/2/2018 2018-11-19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tomice z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 

86 I/3/2018 2018-11-19 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tomice z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
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87 I/4/2018 2018-11-19 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tomice z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 

88 I/5/2018 2018-11-19 w sprawie powołania Komisji Finansów i Infrastruktury Rady Gminy Tomice 
i określenia przedmiotu jej działania 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 

89 I/6/2018 2018-11-19 w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji 
i Kultury Rady Gminy Tomice i określenia przedmiotu jej działania 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 

 
Uchwały podjęte na II sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023 w dniu 30.11.2018 r. 

 

90 II/7/2018 2018-11-30 w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 
2 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Witanowice w gminie 
Tomice 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji (RRG). 

91 II/8/2018 2018-11-30 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia 
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 
żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019 – 2023 

po ogłoszeniu, 
z dniem 

01.01.2019 

Uchwała stosowana (GOPS). Uchwała uchyla 
uchwałę Nr XXXI/249/2014 z dnia 
24.01.2014. 

92 II/9/2018 2018-11-30 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenie w formie posiłku oraz 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019 – 2023 

po ogłoszeniu, 
z dniem 

01.01.2019 

Uchwała stosowana (GOPS). 

93 II/10/2018 2018-11-30 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek dla dzieci 
i młodzieży” na lata 2019 – 2023 

po ogłoszeniu, 
z dniem 

01.01.2019 

Uchwała stosowana (GOPS). 

94 II/11/2018 2018-11-30 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności 

po ogłoszeniu, 
01.01.2019 z 

dniem 

Uchwała stosowana (RRG). Uchyla uchwały: 
Nr XIX/152/2012 z dnia 23.11.2012, Nr 
XXXIII/262/2017 z dnia 27.12.2017. 
Zmieniona uchwałą Nr IV/38/2019 z dnia 
25.01.2019. 

95 II/12/2018 2018-11-30 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

po ogłoszeniu, 
z dniem 

01.01.2019 

Uchwała stosowana (RRG). 

96 II/13/2018 2018-11-30 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

po ogłoszeniu, 
z dniem 

Uchwała stosowana (RRG). Uchyla uchwałę 
Nr XVII/125/2016 z dnia 24.06.2016. 
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01.01.2019 

97 II/14/2018 2018-11-30 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 
Gminę Tomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania 
tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

po ogłoszeniu, 
z dniem 

01.01.2019 

Uchwała stosowana (RRG). 

98 II/15/2018 2018-11-30 w sprawie uchylenia uchwały ustalającej dopłaty do taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy 
Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny 
w Tomicach 

po ogłoszeniu, 
z dniem 

01.01.2019 

Uchwała zrealizowana (GZK). Uchyla 
uchwałę Nr XXXIII/264/2017 z dnia 
27.12.2017. 

99 II/16/2018 2018-11-30 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2019 rok” 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała stosowana (ROR). 

100 II/17/2018 2018-11-30 w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę 
mieszkańców Gminy Tomice 

po upływie 14 
dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (ROR). 

101 II/18/2018 2018-11-30 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tomice od dnia 
01.12.2018 

Uchwała stosowana (RFN). 

102 II/19/2018 2018-11-30 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok [Nr XXXIII/266/2017 
z dnia 27.12.2017 r.] 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN).  

103 II/20/2018 2018-11-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 
27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2018-2023 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

 
Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023 w dniu 21.12.2018 r. 

 

104 III/21/2018 2018-12-21 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

po upływie 14 
dni od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała stosowana (RRG). Uchwała uchyla 
uchwałę Nr XXV/213/2013 z dnia 
07.06.2013. 

105 III/22/2018 2018-12-21 w sprawie przyjęcia do wykonania zadania własnego Gminy Spytkowice 
w zakresie dróg gminnych 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji (RRG). 

106 III/23/2018 2018-12-21 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tomice na rok 
2019 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała stosowana (GOPS). 
Uchyla uchwałę Nr XXXIII/255/2017 z dnia 
27.12.2017. 

107 III/24/2018 2018-12-21 w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o nadanie imion placówkom 
edukacyjnym Gminy Tomice i ciągowi pieszemu w Tomicach 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przesłał 
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wnioskodawcy odpis uchwały. 

108 III/25/2018 2018-12-21 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę statutów sołectw Gminy Tomice z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przesłał 
wnioskodawcy odpis uchwały. 

109 III/26/2018 2018-12-21 w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Tomice wniosku o lepsze 
zagospodarowanie tablic informacyjnych w gminie 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przesłał 
wnioskodawcy odpis uchwały. 

110 III/27/2018 2018-12-21 w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób załatwienia wniosku przez Wójta 
Gminy Tomice 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przesłał 
wnioskodawcy odpis uchwały. 

111 III/28/2018 2018-12-21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania należnej rangi wyborom 
w ramach Rady Gminy Tomice 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 
Przewodniczący Rady Gminy przesłał 
wnioskodawcy odpis uchwały. 

112 III/29/2018 2018-12-21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Tomice na 2019 
rok 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (ROR). 

113 III/30/2018 2018-12-21 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

114 III/31/2018 2018-12-21 w sprawie wydatków budżetowych, których planowane kwoty nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała stosowana (RFN). 

115 III/31/2018 2018-12-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 
27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2018-2023 

z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN). 

116 III/33/2018 2018-12-21 w sprawie uchwały budżetowa Gminy Tomice na rok 2019 z dniem 
01.01.2019 

Uchwała stosowana (RFN). 

117 III/34/2018 2018-12-21 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Tomice z dniem 
01.01.2019 

Uchwała stosowana (RFN). 
 

116 III/35/2018 2018-12-21 w sprawie zmiany uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy Tomice z dniem 
podjęcia 

Uchwała zrealizowana (RFN). Uchwała 
wprowadza zmianę w uchwale Nr 
II/18/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 
30.11.2018 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy Tomice. 

Źródło: Dane UG Tomice 
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4. INFORMACJA O REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
 
Fundusz sołecki jest formą budżetu obywatelskiego, nazywanego też partycypacyjnym. Fundusz 

sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw 

na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Decyzje 

o przeznaczeniu ww. środków podejmuje zebranie wiejskie. W 2018 r. odbyły się we wszystkich 

6 sołectwach zebrania wiejskie związane z wyborem przedsięwzięć realizowanych ze środków 

funduszu sołeckiego. Frekwencja na tych zebraniach wyniosła średnio 4,87%, a w poszczególnych 

sołectwach przedstawiała się jak w poniższej tabeli. 

 

Tabela 9. Frekwencja na zebraniach wiejskich w 2018 r. w sprawie funduszu sołeckiego 

Lp. Nazwa sołectwa 

Data 

zebrania 

wiejskiego 

Liczba 

uprawnionych 

mieszkańców 

sołectwa 

Liczba 

uprawnionych 

mieszkańców 

na zebraniu  

Frekwencja 

(%) 

1 Lgota 12.08.2018 336 37 11,01 

2 Radocza 25.08.2018 1 438 34 2,36 

3 Tomice 23.08.2018 2 086 66 3,16 

4 Witanowice 24.08.2018 1 030 37 3,59 

5 Woźniki 26.08.2018 989 33 3,34 

6 Zygodowice 19.08.2018 336 20 5,76 

Razem 6 215 227 3,65 

Źródło: Dane UG Tomice 

 

Na realizację funduszu sołeckiego w roku 2018 Gmina Tomice przeznaczyła w budżecie kwotę 178 

014,70 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wykorzystano 177 858,95 zł, co oznacza, że 

fundusz sołecki został zrealizowany w 99,9 %. 

  

Zestawienie przedsięwzięć zrealizowanych w 2018 r. w poszczególnych sołectwach w ramach 

funduszu przedstawia poniższa tabela. Jak wynika z zestawienia w ramach funduszu sołeckiego 

zrealizowano łącznie 27 różnego rodzaju przedsięwzięć. 

 

Tabela 10. Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. 

  

Lp. 

 

Nazwa 

sołectwa 

Nazwa przedsięwzięcia zrealizowanego ze 

środków funduszu sołeckiego 

 

Fundusz sołecki 

 

Plan 

[zł] 

Wykonanie 

[zł] 

1 Lgota 

Remont dawnego magazynu nawozowego na 

cele przeciwpożarowe 

10 000,00 9 999,09 

 Zakup firanek do sali szkoleniowej OSP 1 443,90 1 419,76 
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 Ocieplenie budynku dawnej szkoły podstawowej 10 000,00 10 000,00 

Razem 21 443,90 21 418,85 

     

2 Radocza 

Dofinansowanie strojów dla KGW 2 000,00 2 000,00 

Zakup garażu dla OSP 4 000,00 4 000,00 

Projekt oświetlenia ul. Widów i Widokowa 22 663,90 22 663,90 

Modernizacja boiska sportowego 5 000,00 5 000,00 

Razem 33 663,90 33 663,90 

     

3 Tomice 

Remont dróg gminnych 6 663,90 6 663,90 

Zakup ławek i stolików 4 000,00 4 000,00 

Doposażenie kuchni w Domu Strażaka 5 000,00 4 975,84 

Garaż i kamery 10 000,00 10 000,00 

Zakup piaskarki do utrzymania boiska 

sportowego 

8 000,00 7 959,99 

Razem 33 663,90 33 599,73 

     

4 Witanowice 

Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka 12 000,00 12 000,00 

Przebudowa ogrodzenia budynku OSP 8 000,00 7 995,00 

Monitoring boiska szkolnego 2 100,00 2 100,00 

Projekt oświetlenia boiska sportowego 3 900,00 3 900,00 

Remont kontenerów magazynowych LKS 7 663,90 7 663,90 

Razem 33 663,90 33 658,90 

     

5 Woźniki 

Remont dróg gminnych 24 663,90 24 663,90 

Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka 7 000,00 7 000,00 

Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie 1 000,00 1 000,00 

Prace modernizacyjne na boisku sportowym 1 000,00 1 000,00 

Razem 33 663,90 33 663,90 

     

6 Zygodowice 

Zakup i montaż tablicy informacyjnej 2 000,00 1 955,70 

Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka 3 500,00 3 500,00 

Remont pomieszczeń OSP 4 415,20 4 400,00 

Zakup krzeseł do OSP 6 000,00 6 000,00 

Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie 2 000,00 1 997,97 

Zakup stolików i ławek 4 000,00 4 000,00 

Razem 21 915,20 21 853,67 

     

Ogółem 178 014,70 177 858,95 

Źródło: Dane UG Tomice 

 
W 2018 r. wysokość zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu 
sołeckiego za 2017 r. wyniosła 49 565,59 zł. 
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5. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 
 

Część analityczna Raportu o stanie Gminy Tomice w 2018 roku zawiera informację o stanie mienia 

komunalnego oraz informacje o sytuacji finansowej i społeczno-gospodarczej Gminy Tomice 

w następujących obszarach: 

 finanse gminy, 

 demografia i polityka prorodzinna, 

 pomoc społeczna i ochrona zdrowia, 

 oświata i wychowanie, 

 kultura, sport i rekreacja, 

 gospodarka komunalna, 

 gospodarka przestrzenna, 

 ochrona środowiska naturalnego, 

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

 funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

 

5.1. MIENIE KOMUNALNE 
 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tomice zawiera podstawowe dane o: 

 przysługujących gminie prawach własności, 

 innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu, 

 zmianach w stanie mienia komunalnego w 2018 r., 

 dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 

oraz z wykonywania posiadania. 

 

5.1. Przysługujące Gminie Tomice prawa własności 

 

Grunty własne i stanowiące współwłasność Gminy Tomice 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Tomice zarządzała gruntami stanowiącymi 

własność oraz gruntami stanowiącymi współwłasność z Gminą Brzeźnica o powierzchni ogółem 

98,7061 ha i łącznej wartości księgowej netto 17 760 875,19 zł, w tym gruntami własnymi 

o powierzchni 97,4909 ha, wartości 17 457 075,19 zł. 

 

W skład zasobu gruntów własnych obejmującego grunty o powierzchni ogółem 97,4909 ha 

i wartości 17 457 075,19 zł wchodzą: 

 drogi gminne: 78,0826 ha, wartość 14 570 882,22 zł, 

 grunty w zarządzie szkół: 5,0838 ha, wartość 1 047 842,60 zł, 

 boiska sportowe LKS: 7,6379 ha, wartość 1 018 992,60, 

 grunty pozostałe: 6,6866 ha, wartość 819 357,77 zł. 
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Zasób gruntów we współwłasności z Gminą Brzeźnica tworzą grunty o powierzchni 1,2152 ha 

i wartości 303 800,00 zł, zabudowane obiektami stacji uzdatniania i przesyłania wody. 

 

Obiekty budowlane własne i stanowiące współwłasność Gminy Tomice 

 

Na koniec 2018 r. Gmina Tomice zarządzała obiektami budowlanymi (budynkami, budowlami, 

urządzeniami technicznymi), stanowiącymi jej własność lub współwłasność, o wartości księgowej 

netto 44 230 790,39 zł. 

Wśród nich są obiekty budowlane własne gminy o wartości 42 327 952,63 zł, pozostające 

w bezpośrednim zarządzie: 

 Szkoły Podstawowej w Radoczy o wartości 3 437 387,53 zł, 

 Szkoły Podstawowej w Woźnikach o wartości 2 764 477,20 zł, 

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach o wartości 2 183 217,96 zł, 

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach o wartości 8 572 625,28 zł, 

 Urzędu Gminy w Tomicach o wartości 312 301,21 zł, 

 Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach o wartości ogółem 24 920 060,05 zł, 

w tym: obiekty oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej - 13 550 790,68 zł i obiekty sieci 

wodociągowej - 11 369 289,37 zł 

oraz obiekty budowlane stanowiące współwłasność z Gminą Brzeźnica, pozostające 

w bezpośrednim zarządzie Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach, o wartości 1 902 

837,76 zł, na które składają się obiekty stacji uzdatniania wody i sieci przesyłowej wody. 

 

W zasobie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Tomice 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. znajdowały się: 

 dwa lokale mieszkalne (zakładowe) w budynkach szkolnych – w Radoczy i Woźnikach, 

 jeden lokal użytkowy w budynku Urzędu Gminy w Tomicach. 

 

Inne niż własność prawa majątkowe oraz posiadanie Gminy Tomice 

 

Gmina Tomice posiada 4 168 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł, w spółce Wadowickie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach. Stanowią ją zabudowana 

infrastruktura wodna i kanalizacyjna na terenie sołectw Tomice i Radocza. Wartość księgowa 

udziałów na koniec 2018 r. wyniosła 2 084 000,00 zł. 

 

5.2. Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2018 r. 

 

W porównaniu do roku 2017, z uwagi na przejęcie na stan mienia komunalnego nowych gruntów 

oraz zakończonych w roku 2018 inwestycji wartość mienia komunalnego wzrosła o kwotę brutto 

4 476 454,67 zł. Wykaz nieruchomości i zakończonych inwestycji przejętych do ewidencji mienia 

komunalnego przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 11. Wykaz nieruchomości i zakończonych inwestycji przejętych do ewidencji mienia komunalnego 
w 2018 r. 

 

Lp. 

 

 

Nazwa nieruchomości/inwestycji 

 

Kwota [zł] 

1 Modernizacja dróg gminnych 638 953,79 

2 Urząd Gminy w Tomicach – sprzęt komputerowy, elektroniczny, fundusz 

sołecki, nabyte wartości niematerialne i prawne  

99 076,99 

3 Oświetlenie uliczne 76 265,34 

4 Grunty 116 777,92 

5 Kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, wodociąg 2 847 413,73 

6 Plac zabaw w Tomicach 364 878,82 

7 Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej w Radoczy 167 948,68 

8 Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Witanowicach 

165 139,40 

 Razem 4 476 454,67 

Źródło: Dane UG Tomice 

 

Na wartość mienia komunalnego w 2018 r. wpływ miała przede wszystkim budowa kanalizacji 

w Tomicach, budowa placu zabaw w Tomicach i modernizacja dróg gminnych. Inwestycje te zostały 

omówione w dalszej części Raportu. 

 

Gmina Tomice powiększyła w 2018 r. zasób mienia komunalnego o 0,59 ha, w tym nieruchomości 

nabyte z mocy prawa decyzją Wojewody Małopolskiego o powierzchni 0,28 ha. 

 

5.3. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i prawa posiadania 

 

Zamieszczone poniżej dane przedstawiają dochody Gminy Tomice uzyskane z tytułu wykonywania 

prawa własności i innych praw majątkowych oraz z tytułu wykonywania posiadania, według stanu na 

dzień 31 grudnia 2018 r. 

 

Tabela 12. Dochody z majątku Gminy Tomice w 2018 r. 

 

Lp. 

 

Rodzaj uzyskanego dochodu Kwota [zł] 

1 Czynsze – Koła Łowieckie 579,61 

2 Czynsz – Beskidzki Bank Spółdzielczy 4 565,88 

3 Opłaty za reklamy 5 060,97 

4 Wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych 17 163,44 

Razem 27 369,90 

Źródło: Dane UG Tomice 
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5.2. FINANSE GMINY 
 

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą 

gospodarki finansowej gminy w danym roku jest uchwała budżetowa. Składa się ona z budżetu gminy 

i załączników. Uchwałę budżetową rada gminy podejmuje przed rozpoczęciem roku kalendarzowego, 

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia tego roku. Budżet 

Gminy Tomice na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 

grudnia 2017 r. 

 

5.2.1. Przychody i rozchody budżetu Gminy Tomice w 2018 r. 
 

Wysokość planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 13. Przychody i rozchody budżetu Gminy Tomice w 2018 r. 

  

Wyszczególnienie 

 

 

Plan [zł] 

 

Wykonanie [zł] 

Dochody ogółem 34 669 449,56 33 336 805,55 

Wydatki ogółem 36 992 565,56 35 674 259,44 

Nadwyżka / deficyt - 2 323 116,00 - 2 337 453,89 

Przychody ogółem 5 326 232,00 5 579 585,74 

w tym: 

 wolne środki 600 000,00 853 434,77 

 kredyty i pożyczki 4 726 232,00 1 540 000,00 

Rozchody ogółem 3 003 116,00 1 540 000,00 

w tym: 

 spłata kredytów i pożyczek 3 003 116,00 1 540 000,00 

Źródło: Dane UG Tomice 
 

 

5.2.2. Dochody budżetu Gminy Tomice w 2018 r. 

 

W strukturze dochodów gminy wyodrębnia się dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące to 

dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Do dochodów majątkowych Gminy Tomice 

zalicza się:  

 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 

 dochody ze sprzedaży majątku. 

 

Plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe 

przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 14. Dochody budżetu Gminy Tomice w 2018 r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe 

 

Tytuł 

 

 

Plan [zł] 

Wykonanie 

zł % 

Dochody ogółem 34 669 449,56 33 336 805,55 96,2 

w tym:  

 dochody bieżące 32 914 954,74 33 070 038,52 100,5 

 dochody majątkowe 1 754 494,82 266 767,03 15,2 

Źródło: Dane UG Tomice 

 

W wykonanych w 2018 r. dochodach ogółem, dochody bieżące wyniosły 99,2 %, a dochody 

majątkowe 0,8 %. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody budżetowe ogółem w 2018 r. wyniosły 

4 158,00 zł. 

 

Źródła pochodzenia i wysokość dochodów ogółem w 2018 r. były następujące: 

1) dochody własne gminy – 10 576 410,78 zł, tj. 32% dochodów ogółem; 

2) subwencja ogólna z budżetu państwa – 11 105 413,00 zł, tj. 33 % dochodów ogółem; 

3) dotacje celowe udzielone gminie – 11 654 981,77 zł, tj. 35% dochodów ogółem. 

 

Dochody własne Gminy Tomice w 2018 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1 319,00 zł. 

Źródła i wysokość dochodów własnych Gminy Tomice w 2018 r. były następujące: 

1) wpływy z podatków: 

a) od nieruchomości – 2 029 638,01  zł, w tym od osób fizycznych – 764 554,91 zł, 

b) rolnego – 463 723,76  zł, w tym od osób fizycznych – 455 670,76 zł, 

c) leśnego – 22 516,24  zł, w tym od osób fizycznych – 14 193,24 zł, 

d) od środków transportowych – transportowych 266 832,00  zł, w tym od osób fizycznych – 

258 774,00 zł, 

e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 19 475,32 zł, 

f) od spadków i darowizn – 19 618,80 zł, 

g) od czynności cywilnoprawnych – 244 965,74 zł; 

2) wpływy z opłat: 

a) skarbowej – 18 254,00 zł, 

b) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, np. 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 686 247,00zł, za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych – 78 166,41 zł, za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku – 72 657,61] 

zł, za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 65 477,00 zł, za wyżywienie w stołówkach 

szkolnych i przedszkolnych – 586 134,17 zł; 

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 17 163,44 zł; 

4) dochody z majątku gminy – 1 138,80 zł; 

5) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy (udział 

39,34 % w podatku PIT) – 5 268 994,00 zł; 

6) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy 

(udział 6,71 % w podatku CIT) – 61 675,80 zł; 
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7) odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 0 zł; 

8) inne dochody – 653 733,19 zł. 

 

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Gminy Tomice (11 105 413,00 zł) kształtowała się 

następująco: 

1) część oświatowa subwencji ogólnej – 7 517 578,00 zł; 

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 422 287,00 zł; 

3) uzupełnienie subwencji ogólnej – 165 548,00 zł. 

 

Źródła i wysokość dotacji celowych udzielonych w 2018 r. Gminie Tomice (11 654 981,77 zł) były 

następujące: 

1) z budżetu państwa na: 

a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 

10 517 865,23 zł, w tym na zadania związane z realizacją: 

 świadczenia wychowawczego – 6 772 276,75 zł, 

 świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 058 575,55 zł, 

b) zadania realizowane przez gminę na mocy porozumień zawartych z organami administracji 

rządowej – 63 960,00 zł, 

c) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 750 649,05 zł, w tym na stypendia 

i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej – 50 342,77 zł; 

2) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie 

odrębnych przepisów – 137 250,00 zł. 

 

Gmina Tomice pozyskała w 2018 r. zewnętrzne środki finansowe, w tym środki europejskie, na 

projekty infrastrukturalne, ekologiczne, społeczne, oświatowe, ochrony środowiska i inne na łączną 

kwotę 167 257,49 zł. Wysokość pozyskanych środków przedstawiono w „Informacji o realizacji 

polityk, programów i strategii”. 

 

5.2.3. Wydatki budżetu Gminy Tomice w 2018 r. 
 

Wydatki budżetu gminy są przeznaczone na realizację: 

1) zadań własnych gminy; 

2) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie; 

3) zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia; 

4) zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego; 

5) pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określonej 

odrębną uchwałą przez radę gminy; 

6) programów finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; 

7) zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi, wynikających z porozumień zawieranych przez 

gminę z zarządcami dróg. 

 

W strukturze wydatków budżetu gminy wyodrębnia się wydatki bieżące i majątkowe. Do wydatków 

majątkowych zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
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finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 

 

Plan i wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela 15. Wydatki budżetu Gminy Tomice w 2018 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe 

 

Tytuł 

 

 

Plan [zł] 

Wykonanie 

zł % 

Wydatki ogółem 36 992 565,56 35 674 259,44 96,4 

w tym:  

 wydatki bieżące 31 238 328,56 30 541 481,68 97,8 

 wydatki majątkowe 5 754 237,00 5 132 777,76 89,22 

Źródło: Dane UG Tomice 

 

W wykonanych w 2018 r. wydatkach ogółem udział wydatków bieżących wynosił 85,6 %, wydatków 

majątkowych 14,4 %. W przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2018 r. wydatki bieżące wyniosły 3 809,00 zł, 

wydatki majątkowe 640,00 zł. 

 

Wydatki budżetowe ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowały się jak 

w tabeli poniżej. 

 

Tabela 16. Wydatki budżetu Gminy Tomice w 2018 r. według działów klasyfikacji budżetowej 

 

Dział 

 

 

Wykonanie 

Symbol Nazwa zł % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 304 540,84 0,85 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 

wodę 

406 597,09 1,14 

600 Transport i łączność 1 593 569,25 4,47 

700 Gospodarka mieszkaniowa 275 789,84 0,77 

710 Działalność usługowa 54 680,00 0,15 

750 Administracja publiczna 2 455 323,74 6,88 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

53 937,85 0,15 

752 Obrona narodowa 350,00 0,01 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 546 081,32 1,53 

757 Obsługa długu publicznego 231 217,96 0,65 

801 Oświata i wychowanie 12 474 758,02 34,97 

851 Ochrona zdrowia 87 595,75 0,25 
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852 Pomoc społeczna 1 110 313,33 3,11 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 804,32 0,03 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 504 333,28 1,41 

855 Rodzina 10 440 271,55 29,27 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 230 880,72 11,86 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 695 180,60 1,95 

926 Kultura fizyczna 197 034,00 0,55 

Ogółem 35 674 259,44 100,00 

Źródło: Dane UG Tomice 

 

Wydatki bieżące budżetu w kwocie 30 541 481,68 zł obejmowały:  

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 17 958 295,81 zł, tj. 58,80% wydatków bieżących 

budżetu, w tym: 

 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 034 005,10 zł, 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 924 290,71 zł;   

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 402 301,62 zł, tj. 4,59% wydatków bieżących budżetu; 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 871 955,12 zł, tj. 35,60% wydatków 

bieżących budżetu; 

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 77 711,17 zł, tj. 0,25% 

wydatków bieżących budżetu; 

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 231 217,96 zł, tj. 0,76% wydatków bieżących budżetu.  

 

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) budżetu w kwocie 5 132 777,76 zł stanowiły: 

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 132 777,76 zł, w tym: 

▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 

2 809 267,41 zł, tj. 54,73% wydatków majątkowych budżetu. 

 

Tabela 17. Wydatki majątkowe Gminy Tomice w 2018 r. 

 

Dział 

 

 

Wykonanie 

Symbol Nazwa zł % 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 339 601,63 6,6 

 w tym: 

 ▪ Budowa i modernizacja wodociągów 247 597,63  

 ▪ Projekt budowy wodociągu 92 004,00  

600 Transport i łączność 685 650,93 13,4 

 w tym: 

 ▪ Dotacja celowa dla Powiatu Wadowickiego na budowę 

chodnika w Witanowicach 

117 050,61  
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 ▪ Dotacja celowa dla Gminy Wadowice na dokumentację 

projektową ul. Rzyczki w Tomicach 

24 000,00  

 ▪ Modernizacja dróg gminnych 544 600,32  

750 Administracja publiczna 36 016,25 0,7 

 w tym: 

 ▪ Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy 36 016,25  

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 183 015,64 3,6 

 w tym: 

 ▪ Modernizacja budynku OSP Woźniki  183 015,64  

801 Oświata i wychowanie 653 512,11 12,7 

 w tym: 

 ▪ Modernizacja budynków oświatowych 337 088,08  

 ▪ Budowa placu zabaw przy ZSP w Tomicach 316 424,03  

851 Ochrona zdrowia 8 000,00 0,1 

 w tym:   

 ▪ Dotacja na zakup karetki pogotowia 8 000,00  

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 226 981,20 62,9 

 w tym: 

 ▪ Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 99 686,30  

 ▪ Budowa kanalizacji w Tomicach 2 746 679,56  

 ▪ Dotacja do wymiany pieców C.O. 215 250,00  

 ▪ Modernizacja oświetlenia ulicznego 165 365,34  

Ogółem 5 132 777,76 100 

Źródło: Dane UG Tomice 

 

5.2.4. Stan należności 
 
Stan należności budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 1 143 601,75 zł, z tego należności 

wymagalnych 1 012 921,28 zł, w tym:  

 należności podatkowe – 354 018,50  zł, w tym zaległości 279 805,30 zł; 

 zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 660 960,76 zł, w tym zaległości 660 960,76 zł; 

 z tytułu poboru opłat za śmieci – 37 684,38 zł, w tym zaległości 36 052,38  zł; 

 pozostałe należności – 2 443,50, w tym zaległości 2 443,50 zł; 

 inne należności – 88 494,61 zł, w tym należności wymagalne 33 659,34 zł dotyczą należności 

Gminnego Komunalnego w Tomicach. Są to głównie należne kwoty za pobór wody i ścieków. 

 

Zaległości podatkowe w 2018 r. w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco: 

 Lgota - 802,40 zł, 

 Radocza - 14 102,57 zł, 

 Tomice - 19 453,75 zł, 

 Witanowice - 11 453,22 zł, 

 Woźniki - 6 795,60 zł, 

 Zygodowice - 3 819,40 zł. 
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5.2.5. Zadłużenie Gminy Tomice w 2018 r. 
 

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 8 958 650,97 zł. Na kwotę zadłużenia składają 

się: 

▪ kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BBS w Bielsku-Białej: 340 000,00 zł, 

▪ kredyt zaciągnięty w 2011 r. w BBS w Bielsku-Białej: 700 000,00 zł, 

▪ kredyt zaciągnięty w 2017 r. w BBS w Bielsku-Białej: 1 400 000,00 zł, 

▪ kredyt zaciągnięty w 2018 r. w BBS w Bielsku-Białej: 3 263 116,00 zł, 

▪ kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Getin Banku: 1 792 500,00 zł, 

▪ pożyczka zaciągnięta w BGK na budowę kanalizacji w Tomicach: 1 272 518,97 zł, 

▪ pożyczka zaciągnięta w BGK na budowę placu zabaw w Tomicach: 190 516,00 zł. 

 

Do 31 grudnia 2018 r. spłacone zostały w łącznej wysokości 1 540 000,00 zł: 

 raty kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w kwocie 340 000,00 zł, 

 raty kredytu zaciągniętego w 2011 r. w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 400 000,00 

zł, 

 kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 100 000,00 zł, 

 kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Getin Banku w wysokości 700 000, 00 zł. 

 

 

5.3. DEMOGRAFIA I POLITYKA PRORODZINNA 
 

5.3.1. Ludność 
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Gminę Tomice zamieszkiwało 8 018 osób, w tym 4 123 

kobiet (51,4%), 3 895 mężczyzn (48,9%), tj. o 72 więcej w porównaniu do roku 2017. Liczba ludności 

gminy stanowi 5,01 % ludności powiatu wadowickiego i 0,24% ludności województwa małopolskiego. 

Gęstość zaludnienia wynosi  191 osób/km2. 

 

W 2018 r. ze wszystkich miejscowości w gminie największy udział, bo 33,5% stanowili mieszkańcy 

miejscowości Tomice, a w dalszej kolejności mieszkańcy Radoczy – 23,0, Witanowic – 16,7%, Woźnik - 

15,7%, Zygodowic – 5,6, Lgoty – 5,5%. W porównaniu do roku 2017 we wszystkich miejscowościach 

nastąpił wzrost liczby mieszkańców. 

 

Szczegółowe dane dotyczące liczby mieszkańców według płci i miejsca zamieszkania zawiera 

poniższa tabela. 

 

Tabela 18. Liczba mieszkańców według płci i miejsca zamieszkania w 2018 r. 

 

Miejscowość 

Liczba ludności % ludności 

w liczbie ludności 

ogółem 

Razem  w tym 

kobiety % mężczyźni % 
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Lgota 439 221 50,3 218 49,7 5,5 

Radocza 1 846 958 51,9 888 48,1 23,0 

Tomice 2 686 1 367 50,9 1 319 49,1 33,5 

Witanowice 1 338 701 52,4 637 47,6 16,7 

Woźniki 1 259 639 50,8 620 49,2 15,7 

Zygodowice 450 237 52,7 213 47,3 5,6 

OGÓŁEM 8 018 4 123 51.4 3 895 48,6 100,0 

Źródło: Dane UG Tomice 

 

W roku 2018 na terenie gminy Tomice urodziło się 118 dzieci, zmarło 81 osób. Przyrost naturalny 

(PN), tj. różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów, wynosił 37 osób, a wyrażony za 

pomocą względnej miary przyrostu – współczynnika przyrostu naturalnego stanowiącego stosunek 

przyrostu naturalnego do liczby ludności według stałego miejsca zameldowania (na 1000 

mieszkańców) – 4,6‰. 

 

Tabela 19. Urodzenia i zgony według płci i przyrost naturalny w 2018 r. 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Kobiety 

 

Mężczyźni 

 

Razem 

Urodzenia 52 66 118 

Zgony 31 50 81 

Przyrost naturalny 37 

Źródło: Dane UG Tomice 

 

Większość mieszkańców Gminy Tomice stanowią osoby w wieku produkcyjnym (63,1%), do których 

należą kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat. Jedna piąta mieszkańców jest 

w wieku przedprodukcyjnych, tj. poniżej 18 lat (22,2%). Najmniej liczną grupą są osoby w wieku 

poprodukcyjnym – 14,7%, w skład której wchodzą kobiety w wieku 60 i więcej lat oraz mężczyźni 

liczący 65 i więcej lat.  

 

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę mieszkańców gminy Tomice określającą udział 

poszczególnych grup ekonomicznych w ogólnej liczbie mieszkańców oraz w liczbie mieszkańców 

w poszczególnych miejscowościach w gminie. 

 

Tabela 20. Struktura mieszkańców według grup ekonomicznych i miejsca zamieszkania w 2018 r. 

 

Struktura ludności według grup ekonomicznych 

 

 

Miejscowość 

 

W wieku 

przedprodukcyjnym 

(kobiety i mężczyźni 

poniżej 18 lat) 

 

% 

W wieku 

produkcyjnym 

(kobiety 18-59, 

mężczyźni 18-64 

 

% 

W wieku 

poprodukcyjnym 

(kobiety 60 lat 

i więcej lat, 

 

% 
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lat) mężczyźni 65 lat i 

więcej) 

Lgota 103 23,5 280 63,8 56 12,7 

Radocza 406 22,0 1 182 64,0 258 14,0 

Tomice 598 22,3 1 685 62,7 403 15,0 

Witanowice 305 22,8 852 63,7 181 13,5 

Woźniki 271 21,5 781 62,0 207 16,5 

Zygodowice 97 21,6 283 62,9 70 15,6 

OGÓŁEM 1 780 22,2 5 063 63,1 1 175 14,7 

Źródło: Dane UG Tomice 

 

5.3.2. Polityka prorodzinna 
 

W ramach polityki prorodzinnej Gmina Tomice, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, podejmuje działania na rzecz dziecka i rodziny poprzez przyznawanie i wypłacanie 

świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem”, 

świadczenia wychowawczego, świadczenia „Dobry start”, obsługę Karty Dużej Rodziny, realizację 

zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ustawie 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

W 2018 r. na realizację polityki prorodzinnej w Gminie Tomice, np. w dziale 855 „Rodzina” 

zaplanowano kwotę 10 422 607,02 zł na wypłatę i obsługę świadczeń, wspieranie rodziny oraz na 

dotację na tworzenie dodatkowych miejsc i funkcjonowanie żłobka w Tomicach. Ogółem wykonanie 

budżetu w tym dziale wynosiło 10 356 170,90 zł, z tego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Tomicach 10 244 879,56 zł. 

 

Świadczenia rodzinne 

 

System świadczeń rodzinnych jest systemem finansowanym z budżetu państwa. Wypłata świadczeń 

i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Świadczenia 

rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada jednego roku do 31 

października roku następnego. 

Są następujące rodzaje świadczeń rodzinnych: 

 Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, 

 Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – tzw. becikowe, 

 Świadczenie rodzicielskie. 

 

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe dla 29 osób opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny na kwotę 97 193 zł. 
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GOPS w ramach realizacji świadczeń rodzinnych obsługiwał w 2018 r. 639 rodzin, a liczba osób 

uprawnionych do otrzymania świadczeń w tych rodzinach wynosiła 1 197. 

 

Tabela 21. Liczba i wysokość wypłaconych świadczeń rodzinnych w 2018 r. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Liczba świadczeń 

 

Kwota [zł] 

1 Zasiłek rodzinny 9 218 1 011 774, 94 

2 Dodatki do zasiłku rodzinnego 4 699 519 688,56 

3 Jednorazowa zapomoga – „becikowe” 99 99 000,00 

4 Świadczenie rodzicielskie 167 151 986,00 

5 Zasiłek pielęgnacyjny 1 801 284 858,00 

6 Specjalny zasiłek opiekuńczy 75 40 161,00 

7 Świadczenie pielęgnacyjne 340 502 180,00 

8 Zasiłek dla opiekuna 100 53 131,00 

9 Sładki emerytalno-rentowe 322 97 193,00 

10 Koszty obsługi - 80 789,18 

RAZEM 2 840 761, 68 

Źródło: Dane GOPS w Tomicach 

 

Ponadto GOPS opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne od 11 osób pobierających świadczenia 

opiekuńcze na kwotę 10 893,51 zł. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 

W 2018 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierano w 29 rodzinach, w których przyznano 

świadczenia dla 46 osób. Łącznie wypłacono 444 świadczenia na ogólną kwotę 207 085,46 zł. Koszty 

obsługi wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 6 404,70 zł, co razem z kwotą 

wypłaconych świadczeń stanowiło 213 490,16 zł. Przeciętne miesięczne wydatki na świadczenia 

z funduszu wyniosły w 2018 r. 17 257,12 zł, a przeciętna wysokość świadczenia wyniosła 466,41 zł 

(przy kryterium dochodowym 725,00 zł na osobę w rodzinie). Z tytułu wypłaconych świadczeń 

dłużnicy alimentacyjni zwrócili w 2018 r. kwotę 52 766,38 zł, z tego na dochody budżetu państwa 

przekazano kwotę 40 538,30 zł, w tym odsetki ustawowe za opóźnienie, to kwota 22 196,28; 

pozostała kwota 12 228,08 zł przekazana została na dochody własne organu właściwego wierzyciela – 

czyli Gminy Tomice. Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego wynosił 1 609 697,16 zł. 

 

Świadczenie „Za życiem” 

 

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” w wysokości 4 000,00 zł wypłacane jest dla kobiety i rodziny, 

które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które go urodzą i będą wychowywać. 

W 2018 r. jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł wypłacono jednej rodzinie. 
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Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” 

 

Świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 plus” w wysokości 500 zł miesięcznie 

przyznawane jest na dziecko w wieku do 18 roku życia. Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie 

wypłacane jest niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny. Rodziny o niskich 

dochodach (do kwoty 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę w rodzinie, w której 

wychowywane jest niepełnosprawne dziecko) otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne 

dziecko. Świadczenie wychowawcze jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. 

Wypłata świadczenia i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu 

państwa. Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach w 2018 r. tą formą 

pomocy objętych zostało 796 rodzin, świadczenie wychowawcze otrzymało 1 260 dzieci. Wypłacono 

łącznie 13 394 świadczeń na kwotę 6 670 602,60 zł, przy kosztach obsługi wynoszących 101 674,15 zł.   

 

Świadczenie „Dobry start” 

 

Świadczenie „Dobry start”, to jednorazowe świadczenie wypłacane rodzinom bez względu na 

dochód, na uczniów rozpoczynających rok szkolny. W minionym roku wydatkowano na to zadanie 

369 240,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 1 191 świadczeń na kwotę 357 300,00 zł. 

Koszty obsługi świadczenia wyniosły 11 940,00 zł. Wsparciem objęto 792 rodziny. 

 

Karta Dużej Rodziny 

 

W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach wydał 204 karty dla 69 rodzin. Koszty 

obsługi Karty Dużej Rodziny w 2018 r. wyniosły 638,45 zł. Dzieci z rodzin posiadających Kartę Dużej 

Rodziny są zwolnione w gminie Tomice z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W 2018 r. z ulgi w tej opłacie skorzystało 509 dzieci. 

 

Asystent rodziny 

 

Gmina Tomice, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach, wspiera 

rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w formie pracy 

z rodziną w zakresie ustalonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, celem 

przywrócenia rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W GOPS jest zatrudniony asystent 

rodziny, który może być przydzielony rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo—wychowawczych. Do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych adresowany był Program Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice na lata 

2016-2018. 

 

Całkowity koszt zatrudnienia asystenta rodziny w 2018 r. wyniósł 39 456,74 zł. Wynagrodzenie 

asystenta rodziny było częściowo sfinansowane z dotacji w ramach  ,,Programu asystent rodziny 

i koordynator  rodzinnej pieczy zastępczej” (kwota 17 770,00 zł).  Ze środków własnych zostały 

pokryte wydatki rzeczowe w wysokości 6 920, 42 zł. 
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Liczba rodzin, które otrzymały w 2018 r. pomoc w postaci asystenta rodziny wyniosła 12. Rodziny te 

liczyły łącznie 21 osób dorosłych i 26 dzieci. Asystent rodziny pracował z rodziną na podstawie 

indywidualnego planu pracy z rodziną, w którym  określone zostały cele główne i szczegółowe pracy 

oraz przewidywany efekt podjętych działań.   

 

Na terenie gminy Tomice w 2018 r. funkcjonowało 6 rodzin zastępczych, w tym 2 rodziny zastępcze 

spokrewnione, 3 rodziny zastępcze niezawodowe i jedna rodzina zastępcza zawodowa. 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach polityki prorodzinnej realizuje również zadania 

określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dla ograniczenia problemu przemocy 

w rodzinie i skutków stosowania przemocy realizowany jest gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021. W  2018 r. na działania na 

rzecz walki z przemocą w rodzinie określone w Programie wydatkowano kwotę 24  039, 15 zł. 

Szczegółowy opis działań zrealizowanych w 2018 r. zamieszczono w „Informacji o realizacji polityk, 

programów i strategii” niniejszego Raportu. 

 

Żłobek Gminny w Tomicach 

 

W miejscowości Tomice funkcjonuje Żłobek Gminny utworzony 1 września 2017 r. W 2018 r. opieką 

objętych było 14 dzieci z gminy Tomice na ogólną liczbę 19 wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka. 

 

 

5.4. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 
 

5.4.1. Pomoc społeczna 
 

Główny cel pomocy społecznej to umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości. Główne zadania pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Tomicach poprzez przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń, praca socjalna, 

analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, realizacja 

zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych. 

 

Na pomoc społeczną wydatkowano w 2018 r. kwotę 1 110 313,33 zł, tj. 3,11% wydatków ogółem, 

w tym na: 

 zadania własne z budżetu gminy – 808 147,75 zł (domy pomocy społecznej, zasiłki okresowe, 

celowe, dodatki mieszkaniowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc 

w zakresie dożywiania), 

 zadania własne z budżetu państwa – 270 945,48 zł (zasiłki okresowe, celowe, zasiłki stałe, składki 

zdrowotne od zasiłków, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pomoc w zakresie dożywiania), 
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 zadania zlecone z budżetu państwa – 31 220,10 zł (dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, 

składki zdrowotne).  

Na wypłatę świadczeń w ramach pomocy społecznej wydatkowano z wyżej wymienionej kwoty  709 

312,69 zł. 

 

Poniżej prezentowane są w formie tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i osób 

w rodzinach korzystających z pomocy społecznej, powody ubiegania się o pomoc oraz strukturę 

wydatków na pomoc społeczną w 2018 r. 

 

Tabela 22. Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2018 r. 

Wyszczególnienie 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Świadczenia pieniężne 106 101 229 

Świadczenia niepieniężne 147 78 266 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych 

1 1 5 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań własnych 

229 131 373 

Źródło: Dane GOPS w Tomicach 

 

Tabela 23. Powody ubiegania się o pomoc społeczną w 2018 r. 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Liczba rodzin 

Ubóstwo 60 

Bezdomność 2 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 37 

w tym: wielodzietność  23 

Bezrobocie 39 

Niepełnosprawność 65 

Długotrwała lub ciężka choroba 43 

Bezradność w sprawach opiekuńczo--wychowawczych 12 

w tym: rodziny niepełne 3 

w tym: rodziny wielodzietne 4 

Przemoc w rodzinie 2 

Alkoholizm 8 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 0 

Zdarzenie losowe 1 
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Źródło: Dane GOPS w Tomicach 

 

Tabela 24. Struktura wydatków na pomoc społeczną w 2018 r. 

 

Lp. 

 

Rodzaj świadczenia 

 

 

Liczba osób 

 

Kwota [zł] 

1 Zasiłki stałe 16 74 765,36 

2 Zasiłki okresowe 61 85 124,66 

3 Dożywianie 231 76 725,90 

4 Zasiłki celowe i pomoc w naturze 101 77 651,02 

5 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi 

21 101 333,60 

6 Domy pomocy społecznej 10 273 090,38 

7 Składki zdrowotne (od zasiłków stałych) 15 6 576,44 

8 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 6 612,00 

9 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 2 3 151,82 

Źródło: Dane GOPS w Tomicach 

 

Pomoc w zakresie dożywiania 

 

Pomoc w zakresie dożywiania w 2018 r. realizowana była w ramach wieloletniego programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”. Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska 

niedożywienia dzieci  i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze 

środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, 

chorych lub niepełnosprawnych. W związku z powyższym liczba osób objętych pomocą w ramach 

ww. Programu jest istotnym wskaźnikiem dotyczącym wykluczenia społecznego wśród mieszkańców 

gminy. W 2018 r. Programem objęto 231 osób, w tym 103 wsparciem w formie posiłku. 

 

5.4.2. Ochrona zdrowia 
 

Na terenie gminy Tomice w 2018 r. działalność leczniczą prowadziły 4 podmioty indywidualnej 

praktyki lekarskiej i dentystycznej. Gmina nie zarządzała żadnym podmiotem leczniczym. Na ternie 

gminy nie ma też apteki. 

 

W 2018 r. Gmina Tomice wydatkowała na ochronę zdrowia ogółem 83 784,75 zł, w tym na wydatki 

bieżące 75 784,75 zł, na wydatki majątkowe 8 000,00 zł. Gmina w szczególności: 

 udzieliła pomocy organizacyjnej oraz finansowej na realizację Programu Profilaktyki Raka Piersi – 

bezpłatnych badań mammograficznych przeprowadzonych 3.krotnie przez zewnętrzne zakłady 

opieki zdrowotnej w mobilnych pracowniach mammograficznych, finansowanych przez 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ oraz Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 
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 udzieliła pomocy finansowej dla powiatu wadowickiego w kwocie 8 000,00 zł na zakup karetki 

pogotowia, 

 udzieliła pomocy finansowej dla Miasta Bielska–Białej w kwocie 3 199,00 zł na dofinansowanie 

działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej, do którego 

doprowadzani są nietrzeźwi mieszkańcy gminy.  

 realizowała działania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, koordynowanym przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Tomicach, wymienione w „Informacji o realizacji polityk, programów 

i strategii” niniejszego Raportu. 

 

Na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano w 2018 r. kwotę 75 784,75 zł, z tego na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 673,46 zł oraz na zwalczanie narkomanii 3 111,29 zł. Środki 

finansowe przeznaczone na realizację Programu pochodziły z dochodów uzyskanych z opłat za 

wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wpływy z tego tytułu wynosiły 78 166,41 zł. W roku 

2018 wydano 18 stałych i 12 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych, nie wydano żadnej decyzji administracyjnych o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż 

i podawanie napojów alkoholowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie gminy 

Tomice było 17 punktów sprzedaży alkoholu, w tym 14 „na wynos” i 3  punkty sprzedaży 

i podawania alkoholu „na miejscu”. 

 

  

5.5. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

5.5.1. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli 
 

Dział 801 

W gminie Tomice obsługą szkół i przedszkoli zajmuje się Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

w Tomicach. W 2018 r. wydatki z budżetu Gminy Tomice na oświatę i wychowanie (dział 801 

klasyfikacji budżetowej), tj. utrzymanie szkół i przedszkoli, remonty i inwestycje, wynagrodzenia dla 

nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, pomoce naukowe, dowożenie uczniów do szkół, 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne, specjalną organizację nauki i metod pracy 

dla uczniów, itp. wynosiły 12 474 758,02 zł i stanowiły 35% wydatków budżetowych ogółem, przy 

subwencji oświatowej z budżetu państwa wynoszącej 7 517 578,00 zł oraz dotacji z budżetu  państwa 

na wydatki bieżące w oświacie w wysokości 391 250,57 zł. Wydatki majątkowe w wydatkach 

budżetowych ogółem wynosiły 653 512,11 zł. W 2018 r. zakończona została budowa placu zabaw 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach za łączną kwotę 316 424,03 zł, modernizacja 

kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radoczy za kwotę 167 948,68 zł, oraz remont dachu na sali 

gimnastycznej, wykonanie instalacji odgromowej i malowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Witanowicach za kwotę 165 139,40 zł. Oddano też do użytku, po przeprowadzeniu 

prac remontowych i modernizacyjnych za blisko 500 000 zł, budynek dawnego przedszkola w Radoczy 

dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Radoczy.   
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Dział 854 

Oprócz ww. wydatków na oświatę i wychowanie, Gmina Tomice ponosi wydatki na tzw. edukacyjną 

opiekę wychowawczą (dział 854 klasyfikacji budżetowej), tj. na świetlice szkolne, wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka oraz na pomoc materialną dla uczniów, tj. na stypendia socjalne i za 

wyniki w nauce. W 2018 r. wydatkowano na te zadania łącznie 504 333,26 zł.  

 

Tabela 25. Wydatki budżetu Gminy Tomice na prowadzenie poszczególnych szkół w 2018 r. 

Źródło: Dane ZEAS w Tomicach 

 

W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono kwotę 11 804,32 zł na prowadzenie w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w ramach programu 

"Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce". 

 

5.5.2. Przedszkola i oddziały przedszkolne 
 

Wydatki budżetowe w 2018 r. na prowadzenie przedszkoli wynosiły ogółem 1 926 094,64 zł, co 

w przeliczeniu na jedno dziecko uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych stanowiło 506,33 zł. 

 

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 

uczęszczało łącznie 330 dzieci, w tym 229 dzieci w wieku 3−5 lat oraz 101 dzieci 6.letnich objętych 

obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. W roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 316 dzieci, 

w tym 222 dzieci 3-5.letnich i 94 dzieci w wieku 6 lat. Zestawienie przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z liczbą dzieci i oddziałów w roku szkolnym 

2017/2018 oraz 2018/2019 przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela 26. Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018 

i 2018/2019 

Nazwa szkoły 
Wydatek na 

szkołę [zł] 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach (Szkoła Podstawowa 

z oddziałami gimnazjalnymi i Przedszkole Samorządowe) 

5 316 727,55 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach (Szkoła Podstawowa 

i Przedszkole Publiczne) 

2 373 353,33 

Szkoła Podstawowa w Radoczy (z oddziałami przedszkolnymi) 1 842 517,03 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach (z oddziałami przedszkolnymi) 2 229 342,93 

RAZEM 11 761 940,80 

Nazwa placówki wychowania przedszkolnego 

Liczba dzieci Liczba oddziałów 

ogółem 
w tym 

6.letnich 
ogółem w tym „0” 

1 2 3 4 5 

Rok szkolny 2017/2018 

Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno- 140 42 6 2 
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Źródło: Dane ZEAS w Tomicach 

 

W roku szkolnym 2017/2018 r. do przedszkoli w innych gminach uczęszczało 48 dzieci z terenu gminy 

Tomice, w roku szkolnym 2018/2019 - 45. Wydatki z tego tytułu w roku 2018 wyniosły  366 676,00 zł. 

 

5.5.3. Szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne 
 

Ze względu na przeprowadzone zmiany w systemie oświaty w Polsce w roku 2018 następowało 

stopniowe wygaszanie zlikwidowanego z dniem 31 sierpnia 2017 r. Gimnazjum im. Noblistów 

Polskich w Tomicach. Uczniowie, kończący naukę na etapie gimnazjalnym, etap ten kończyli                 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach, jako uczniowie klas gimnazjalnych II i III w roku 

szkolnym 2017/2018 oraz klas III w roku szkolnym 2018/2019.   

 

W roku szkolnym 2017/2018 do szkół podstawowych uczęszczało 774 uczniów (w tym 587 uczniów 

klas I-VII szkół podstawowych i 187 uczniów klas II i III dawnego gimnazjum), a w roku szkolnym 

2018/2019 – 775 uczniów (694 uczniów klas I-VIII szkół podstawowych i 81 uczniów klasy III dawnego 

gimnazjum). Zestawienie szkół podstawowych, w tym z oddziałami gimnazjalnymi, oraz liczbą 

uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 przedstawiono w poniższych 

tabelach. 

 
Tabela 27. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 

Przedszkolnym w Tomicach 

Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Witanowicach 
75 29 3 2 

Szkoła Podstawowa w Radoczy – oddziały 

przedszkolne 
46 16 2 1 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach – oddziały 

przedszkolne 
69 14 3 1 

RAZEM 330 101 14 6 

Rok szkolny 2018/2019 

Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Tomicach 
118 36 5 2 

Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Witanowicach 
75 26 3 1 

Szkoła Podstawowa w Radoczy – oddziały 

przedszkolne 
50 19 2 1 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach – oddziały 

przedszkolne 
73 13 3 1 

RAZEM 316 94 13 5 

Nazwa szkoły 

Liczba uczniów  Liczba oddziałów  Średnia liczba 

uczniów 

w oddziale 

szkoły 

szkoła 

podstawo

wa klasy I-

 

gimnazjum 

klasy II-III 

szkoła 

podstawo

wa klasy 

gimnazjum 

klasy II-III 
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Źródło: Dane ZEAS w Tomicach 

 

 

 

Tabela 28. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 
 

 

Źródło: Dane ZEAS w Tomicach 
 

5.5.4. Nauczyciele 
 

Stan zatrudnienia nauczycieli według wymiaru zatrudnienia, stopnia awansu zawodowego i poziomu 

wykształcenia przedstawiają poniższe tabele. Wszyscy nauczyciele posiadają przygotowanie 

pedagogiczne. 
 

VII I-VII podstawowej/

gimnazjum 

Szkoła Podstawowa w  Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Tomicach 
205 187 11 7 18,6/26,7 

Szkoła Podstawowa w  Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Witanowicach 
132 

- 
9 - 14,7 

Szkoła Podstawowa w Radoczy 107 - 6 - 17,8 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach 143 - 9 - 15,9 

RAZEM 
587 187 35 7 16,8/ 

774 42 18,4/26,7 

Nazwa szkoły 

Liczba uczniów  Liczba oddziałów  Średnia liczba 

uczniów 

w oddziale 

szkoły 

podstawowej/

gimnazjum  

szkoła 

podstawo

wa klasy I-

VIII 

gimnazjum 

klasa III 
razem 

gimnazjum 

klasa III 

Szkoła Podstawowa w  Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Tomicach 
245 81 13 3 18,8/27,0 

Szkoła Podstawowa w  Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Witanowicach 
165 

- 
10 - 16,5 

Szkoła Podstawowa w Radoczy 127 - 7 - 18,1 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach 157 - 10 - 15,7 

RAZEM 
694 81 40 3 17,3/27,0 

775 43 18,0 
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Tabela 29. Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 - według 
wymiaru zatrudnienia 

Nazwa szkoły 

 

 

Rok szkolny 

Liczba zatrudnionych nauczycieli 

Liczba 

etatów ogółem 

w tym 

w pełnym 

wymiarze 

w niepełnym 

wymiarze 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach 

(Szkoła Podstawowa z oddziałami 

gimnazjalnymi i Przedszkole 

Samorządowe) 

2017/2018 51 44 7 44,73 

2018/2019 45 42 3 42,67 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Witanowicach (Szkoła Podstawowa 

i Przedszkole Publiczne) 

2017/2018 24 21 3 22,58 

2018/2019 28 21 7 23,18 

 

Szkoła Podstawowa w Radoczy 

(z oddziałami przedszkolnymi) 

2017/2018 23 13 10 16,20 

2018/2019 23 12 11 15,70 

 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach 

(z oddziałami przedszkolnymi) 

2017/2018 24 18 6 19,62 

2018/2019 26 19 7 21,26 

 

RAZEM 
2017/2018 118 96 26 103,13 

2018/2019 122 94 28 102,83 

Źródło: Dane ZEAS w Tomicach 

 

Tabela 30. Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2018 - według 
stopnia awansu zawodowego i poziomu wykształcenia 

Nazwa szkoły 

 

 

Rok szkolny 

Liczba zatrudnionych nauczycieli 

ogółem 

w tym 

dyplomo

wani 

mianowa

ni 

kontrakto

wi 
stażyści 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach 

(Szkoła Podstawowa z oddziałami 

gimnazjalnymi i Przedszkole 

Samorządowe) 

2017/2018 51 

36 9 3 3 

47 nauczycieli z co najmniej dyplomem 

ukończenia studiów magisterskich, 

4 nauczycieli z dyplomem ukończenia studiów 

wyższych zawodowych 

2018/2019 45 

34 6 4 1 

44 nauczycieli z co najmniej dyplomem 

ukończenia studiów magisterskich, 
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1 nauczyciel z dyplomem ukończenia studiów 

wyższych zawodowych 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Witanowicach 

(Szkoła Podstawowa i Przedszkole 

Publiczne) 

2017/2018 24 

11 6 6 1 

22 nauczycieli z co najmniej dyplomem 

ukończenia studiów magisterskich, 

2 nauczycieli z dyplomem ukończenia studiów 

wyższych zawodowych 

2018/2019 28 

17 5 5 1 

26 nauczycieli z co najmniej dyplomem 

ukończenia studiów magisterskich, 

2 nauczycieli z dyplomem ukończenia studiów 

wyższych zawodowych 

 

Szkoła Podstawowa w Radoczy 

(z oddziałami przedszkolnymi) 

2017/2018 23 

15 4 4 0 

22 nauczycieli z co najmniej dyplomem 

ukończenia studiów magisterskich, 

1 nauczyciel z dyplomem ukończenia studiów 

wyższych zawodowych 

2018/2019 23 

16 3 3 1 

23 nauczycieli z co najmniej dyplomem 

ukończenia studiów magisterskich 

 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach 

(z oddziałami przedszkolnymi) 

2017/2018 24 

16 3 5 0 

24 nauczycieli z co najmniej dyplomem 

ukończenia studiów magisterskich 

2018/2019 26 

15 6 5 0 

26 nauczycieli z co najmniej dyplomem 

ukończenia studiów magisterskich 

 

RAZEM 

2017/2018 122 

78 22 18 4 

115 nauczycieli z co najmniej dyplomem 

ukończenia studiów magisterskich, 7 –  

z dyplomem ukończenia studiów wyższych 

2018/2019 122 

82 20 17 3 

119 nauczycieli z co najmniej dyplomem 

ukończenia studiów magisterskich, 3 –  

z dyplomem ukończenia studiów wyższych  

Źródło: Dane ZEAS w Tomicach 



Raport o stanie Gminy Tomice za 2018 rok 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
75 

Urząd Gminy Tomice 
ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice 

 

5.5.5. Stanowiska pomocnicze i obsługi 
 

W szkołach pracują na stanowiska pomocniczych i obsługi: sekretarz szkoły, intendent, kucharz, 

pomoc kuchenna, pomoc nauczyciela, konserwator i sprzątaczka. Ich liczbę w przeliczeniu na etaty 

w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 31. Liczba pracowników administracyjnych i obsługi w szkołach w latach 2017/2018 i 2018/2019 -  
według wymiaru czasu pracy (liczby etatów przeliczeniowych) 

Nazwa stanowiska Rok szkolny 
Nazwa szkoły 

Razem 
ZSP Tomice ZSP Witanowice SP Radocza SP Woźniki 

Sekretarz szkoły 
2017/2018 2 1 1 1 5 

2018/2019 2 1 1 1 5 

Intendent 
2017/2018 1 0,5 1 1 3,5 

2018/2019 1 1 1 1 4 

Kucharka 
2017/2018 1 1 1 1 4 

2018/2019 1 1 1 1 4 

Pomoc kuchenna 
2017/2018 2 1 2 1 6 

2018/2019 2 1,5 0,5 1 5 

Pomoc nauczyciela 
2017/2018 4 2 0,5 1 7,5 

2018/2019 4 2 1 2 9 

Konserwator 
2017/2018 2 1 1 1 5 

2018/2019 2 1 1 1 5 

Sprzątaczka 
2017/2018 10 3,5 3 4,75 21,25 

2018/2019 9 3 3 3,75 18,75 

RAZEM 
2017/2018 22 10 9,5 9,75 51,25 

2018/2019 21 10 8,5 10,5 50 

Źródło: Dane ZEAS w Tomicach 
 

5.5.6. Dowożenie uczniów 
 

Gmina Tomice realizowała w 2018 r. obowiązek dowozu uczniów do szkół, zapewniała dowóz lub 

refundację wydatków związanych z dowożeniem dzieci/uczniów niepełnosprawnych do 

przedszkoli/szkół poza gminą. W roku szkolnym 2017/18 dowożeniem do szkół podstawowych 

objętych było 122 uczniów, do oddziałów gimnazjalnych 91, a w roku szkolnym 2018/2019 

odpowiednio, 113 i 59. Z tytułu dowożenia uczniów wydatki w 2018 r. wynosiły 148 265,00 zł. Do 

przedszkoli i szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/2018 dowożonych było 15 dzieci/uczniów 

niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2018/2019 również 15. Wydatki z tym związane w 2018 r. 

wyniosły 112 241,00 zł. 
 

5.5.7. Stołówki szkolne 
 

We wszystkich szkołach funkcjonowały w 2018 r. stołówki szkolne. Warunki korzystania ze stołówki, 

w tym wysokość opłat za posiłki, ustalał dyrektor szkoły w porozumieniu z wójtem. Opłaty te nie 
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mogły przekraczać kosztu zakupu produktów żywnościowych wykorzystanych do sporządzenia 

posiłku. Żywienie prowadzone było w formie obiadów dwudaniowych. Wydatki na prowadzenie 

stołówek szkolnych wyniosły 1 234 833,00 zł, a dochody z tytułu opłaty za wyżywienie 538 740,00 zł. 

 

5.5.8. Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
 

W gminnych przedszkolach, szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych organizowane jest 

kształcenie specjalne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W roku szkolnym 2017/18 w przedszkolach było 8 wychowanków posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, w szkołach podstawowych 7 uczniów, w oddziałach 

gimnazjalnych 3. Indywidualnemu nauczaniu podlegało 4 uczniów niepełnosprawnych w szkołach 

podstawowych i 3 uczniów w oddziałach gimnazjalnych. Na dzień 30 września 2018 r. stan ten 

przedstawiał się następująco: przedszkola 6 wychowanków, szkoły podstawowe 11 uczniów, oddziały 

gimnazjalne 1 uczeń, indywidualne nauczanie: 2 uczniów oddziałów gimnazjalnych. 

 

W przedszkolach i szkołach organizowana była również pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

przeznaczona dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W ramach pomocy prowadzone są m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne: 

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i socjoterapeutyczne. Według danych ze szkół w roku 

szkolnym 2017/2018 pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 167 dzieci, na 240 

wymagających takiej pomocy. Na dzień 30 września 2018 r. stan ten przedstawia się następująco: 

spośród 234 dzieci wymagających pomocy psychologicznej objęto nią 167 dzieci. 

 

Tabela 32. Liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym, nauczaniem indywidualnym i pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 

Nazwa placówki 
Rok 

szkolny 

Liczba uczniów 

Kształcenie 

specjalne 

Nauczanie 

indywidualne 

Pomoc psychologiczna 

wymagana udzielona 

Przedszkole 

Samorządowe 

w Tomicach 

2017/2018 2 0 0 0 

2018/2019 0 0 0 0 

Przedszkole Publiczne 

w Witanowicach 

2017/2018 3 0 0 0 

2018/2019 3 0 0 0 

Oddziały przedszkolne 

w Radoczy 

2017/2018 2 0 0 0 

2018/2019 2 0 0 0 

Oddziały przedszkolne 

w Woźnikach 

2017/2018 1 0 0 0 

2018/2019 1 0 0 0 

Razem przedszkola 

i oddziały 

przedszkolne 

2017/2018 8 0 0 0 

2018/2019 6 0 0 0 

Szkoła Podstawowa 

w Tomicach 

2017/2018 3 + 3 gimn. 3 + 3 gimn. 50 50 

2018/2019 7 + 1 gimn. 2 gimn. 38 29 

Szkoła Podstawowa 2017/2018 2 1 132 77 
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w Witanowicach 2018/2019 3 0 138 83 

Szkoła Podstawowa 

w Radoczy 

2017/2018 1 0 16 16 

2018/2019 0 0 16 16 

Szkoła Podstawowa 

w Woźnikach 

2017/2018 1 0 42 24 

2018/2019 1 0 42 24 

Razem szkoły 

2017/2018 7 + 3 gimn. 4 + 3 gimn. 240 167 

2018/2019 
11 

+ 1 gimn. 
2 gimn. 234 152 

RAZEM 

2017/2018 15+3 gimn. 4 + 3 gimn. 240 167 

2018/2019 
10 

+ 1 gimn. 
2 gimn. 234 152 

Źródło: Dane ze szkół podstawowych 

 

5.5.9. Edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854) 
 

Przez edukacyjną opiekę wychowawczą rozumie się świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka oraz pomoc materialną dla uczniów, tj. stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce. 

W 2018 r. wydatkowano na te zadania łącznie 504 333,26 zł. 

 

We wszystkich szkołach funkcjonowały świetlice szkolne, w tym 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Tomicach, na które wydatkowano łącznie kwotę 373 900,00 zł. 

 

Tabela 33. Liczba uczniów w świetlicach szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZEAS w Tomicach 

 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w roku szkolnym 2017/2018 objęto 5 dzieci 

w Przedszkolu Samorządowym w Tomicach i wydatkowano na to zadanie w 2018 r. kwotę 18 228,00 

zł. 

 

Stypendia i zasiłki szkolne są przyznawane dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także 

gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Na wypłatę stypendiów i zasiłków 

szkolnych wydatkowano w 2018 r. kwotę 62 554,00 zł. 

 

Wyszczególnienie 2017/2018 2018/2019 

Świetlice w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach  190 140 

Świetlica szkolna w SP Woźniki 49 55 

Świetlica w SP Radocza 41 36 

Świetlica szkolna w ZSP w Witanowicach 87 93 

RAZEM 367 324 
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Wójt przyznaje również stypendia za wyniki w nauce. W roku 2018 zostało przyznanych 195 tego 

typu stypendiów i wydatkowano na ich wypłatę 49 650,00 zł. 

 

5.5.10. Egzamin gimnazjalny 
 

Na koniec roku szkolnego 2017/2018 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 102 uczniów klas 

trzecich. W rezultacie w części humanistycznej z języka polskiego oraz historii i wiedzy 

o społeczeństwie uczniowie osiągnęli średni wynik, odpowiednio 68% i 61% punktów. W części 

matematyczno-przyrodniczej uzyskali średnio 54% z zakresu matematyki oraz 55 % z przedmiotów 

przyrodniczych, natomiast w części egzaminu z języków obcych zdobyli średnio 57 % (język angielski). 

 

5.5.11. Organizacja imprez szkolnych i środowiskowych 
 

W kształtowaniu wartościowych postaw dzieci i młodzieży szkolnej bardzo ważną rolę odgrywają 

wszelkiego rodzaju imprezy szkolne i środowiskowe. Udział i współorganizowanie przez uczniów 

apeli, akademii, występów i koncertów uczy kreatywności, odpowiedzialności, samodyscypliny 

i szacunku wobec siebie nawzajem. Szkoły organizują tradycyjne i okazjonalne imprezy, jak 

Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, 

Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka, Dzień Sportu. 

 

Zasadniczą formą prezentacji dorobku szkoły i jej wizerunku na zewnątrz są imprezy środowiskowe. 

Uczniowie biorą udział w cyklicznych przeglądach dorobku artystycznego, konkursach plastycznych, 

sportowych, w imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice, Urząd Gminy, 

organizacje pozarządowe i lokalną społeczność 

 

Wybrane imprezy szkolne i środowiskowe organizowane w 2018 r. przez szkoły, lub w których 

uczniowie brali udział przedstawia poniższa tabela. 

  

Tabela 34. Imprezy szkolne i środowiskowe w 2018 r. 

 

Nazwa szkoły 

 

 

Imprezy szkole i środowiskowe zorganizowane przez szkoły lub 

z udziałem   

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Tomicach 

1. 100 lat Niepodległości oraz uroczystość przekazania nowego 

sztandaru SP w Tomicach organizacja gminnej uroczystości – 

przedstawienie pt. „W sercach zawsze Niepodległa”. 

2. Organizacja zabawy Andrzejkowej dla dorosłych we współpracy 

z Radą Rodziców. 

3. Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych i Grup Przedszkolnych 

dla dzieci. 

4. Gminny Konkurs Recytatorski „ Na wiosennej Łące”. 

5. Rodzinny konkurs plastyczny ”Polska Moja Ojczyzna”. 

6. Konkurs Plastyczny „Piękna Nasza Polska cała”. 

7. Rodzinny konkurs” Ozdoba Wielkanocna”. 
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8. Rodzinny konkurs plastyczny „ Bożonarodzeniowa choinka”. 

9. „Dzień rodziny”- I i II grupa przedszkolna – 2. 

10. Dzień Babci i Dziadka - wszystkie grupy przedszkolne – 5. 

11. Zbiórka surowców wtórnych – 2. 

12. „Jak pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”- spotkanie 

z łowczym – zbiórka karmy dla zwierząt leśnych oraz „Dzień 

Kundelka”  – 2. 

13. X Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych – przygotowanie 

inscenizacji i prezentacja. 

14. Spotkanie z rodzicami w ramach, którego przekazano 

oczyszczacz powietrza dla przedszkola. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Witanowicach 

1. Dzień Seniora – uroczystość z okazji Dnia Dziadka i Babci. 

2. Gminny konkurs Poezji Bożonarodzeniowej – konkurs dla szkół 

podstawowych z Gminy Tomice. 

3. Konkurs Wiedzy o Gminie „ Moja Mała Ojczyzna” - konkurs dla 

szkół podstawowych  z Gminy Tomice. 

4. Dzień Rodziny - festyn szkolny. 

5. Dożynki Gminne w Witanowicach - udział dzieci w występach 

artystycznych. 

Szkoła Podstawowa w 

Radoczy 

1. Dzień Babci i Dziadka - zorganizowanie uroczystości dla ok. 150 

dziadków i babć w Szkole Podstawowej przez dzieci 

przedszkolne. 

2. Pokaz Potraw Wielkanocnych - zorganizowanie przy współpracy 

z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz z udziałem władz gminnych 

Pokazu Potraw Wielkanocnych dla mieszkańców wsi. 

3. Turniej Tenisa Stołowego - organizacja wraz z LKS "Orzeł" 

Turnieju Tenisa Stołowego dla społeczności lokalnej. 

4. Święto Rodziny - zorganizowanie przy współpracy Rady 

Rodziców pikniku rodzinnego połączonego z występem 

artystycznym dzieci. 

5. I Piesze Wędrowanie - zapoczątkowanie tradycji wspólnego 

wędrowania dzieci, nauczycieli, rodziców i mieszkańców wsi, w 

czasie którego posadzono drzewo – dąb dla upamiętnienia 100 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

6. 70 lecie działalności LKS „Orzeł” - przygotowanie części 

artystycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z okazji 

70 rocznicy działalności LKS „Orzeł”. 

7. Święto Pieczonego Ziemniaka - uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej przygotowali część artystyczną na lokalne Święto 

Pieczonego Ziemniaka. 

8. 11 listopada – 100 Rocznica odzyskania niepodległości - 

Przygotowanie uroczystych obchodów z okazji 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości wzięli 

udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty, władz 
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samorządowych, gminnych oraz społeczność lokalna. 

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod obeliskiem 

na cmentarzu przez delegację. Uczniowie przygotowali część 

artystyczną, na którą został zaproszony zespół muzyczny 

„Metrum”, który zaprezentował repertuar pieśni i piosenek 

patriotycznych. Uwieńczeniem obchodów było odśpiewanie 

4 zwrotek hymnu państwowego w ramach akcji „Rekord dla 

Niepodległej”. 

9. Jasełka - przygotowanie jasełek dla społeczności lokalnej 

/szkoła i kościół/. 

Szkoła Podstawowa w 

Woźnikach 

1. Z kolędą przez pokolenia – koncert kolęd dla wszystkich 

seniorów. 

2. Gminna Ekologiczna Olimpiada Kreatywności dla uczniów ze 

wszystkich szkół podstawowych gminy Tomice. 

3. Happening dla mieszkańców wsi Woźniki pod hasłem: „Trzeźwa 

Matka – Dziecko Bez FAS”. 

4. Muzyczny Dzień Rodziny - spotkanie rodzin. 

5. Wieczornica z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę. 

6. Międzypokoleniowy turniej tenisa stołowego. 

7. Sprzątanie świata we współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

8. Gminny konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV-VII. 

Źródło: Dane ze szkół podstawowych 

 

 

5.6. KULTURA, SPORT I REKREACJA 
 

Zadania gminy w zakresie kultury, sportu i rekreacji w 2018 r. realizowane były przez jednostkę 

organizacyjną gminy: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, 

bezpośrednio Urząd Gminy Tomice oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami 

i środowiskami twórczymi oraz sportowymi. 

 

Ośrodek Kultury Gminy Tomice realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania, rozwijania                     

i zaspokajania potrzeb społeczeństwa z zakresu kultury, czytelnictwa, kultury fizycznej i rekreacji. 

Prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na zasadach ustalonych dla instytucji 

kultury, w oparciu o plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, przychody i koszty z tytułu 

całokształtu działalności. 

 

5.6.1. Działalność kulturalna 
 

Na realizację zadań w obszarze kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2018 r. przeznaczono      

w budżecie 695 180,60 zł, tj. 1,95% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty udzielono dotacji 

podmiotowej dla Ośrodka Kultury Gminy Tomice w wysokości 640 800,00 zł oraz dotacji celowych na 
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realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe, tj. Orkiestrę Dętą w Zygodowicach                      

i Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń w łącznej wysokości 25 000,00 zł. 

 

W 2018 r. w budynku Ośrodka Kultury przeprowadzono remont pokrycia dachowego oraz części 

elewacji. W zakresie remontu wykonano elementy odwodnienia dachu – pas nadrynnowy, rynny              

i rury spustowe, remont kominów, docieplenie ścian, pokrycie dachu papą modyfikowaną, remont 

daszków. Wartość robót wynosiła 68 876,88 zł, a koszt całkowity uwzględniający wynagrodzenie 

inspektora nadzoru 71 876,88 zł. 

Ośrodek Kultury Gminy Tomice zorganizował w 2018 r. 72 imprezy o charakterze kulturalnym. 

Działania Ośrodka Kultury Gminy Tomice zrealizowane w 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie: 

 Realizacja projektu pn. „Organizacja cyklu spotkań bazujących na obiektach znajdujących się                   

w Ekomuzeum Doliny Karpia w ramach Klubu Ekomuzealnika Doliny Karpia na rzecz promocji 

obszaru". Projekt polegał na organizacji spotkań dla dzieci oraz osób dorosłych w oparciu                      

o Ekomuzeum Doliny Karpia. Łącznie zorganizowano 9 spotkań pt.: „Jak to z wikliną bywało”,                 

„W królestwie pszczół”, „Kulinarna przygoda w Dolinie Karpia”, „Kulinarne oraz regionalne skarby 

Doliny Karpia”, „Tomickie spotkania ceramiczne” dla dzieci, „Tomickie spotkania ceramiczne” dla 

dorosłych, „Słodkości ze stolicy Doliny Karpia”, „Regionalne rękodzieło – ozdoby z siana” dla 

dzieci, „Regionalne rękodzieło – ozdoby z siana” dla dorosłych 

 styczeń: 

Wyjazd na kulig „Doliną Białej Wisełki”, Warsztaty plastyczne „Prezent dla babci i dziadka”, 

Spektakl o Dolinie Karpia, Gminne widowisko kultury, 

 luty: 

Wyjazd do teatru w Cieszynie, Rodzinny wyjazd na Kalwaryjskie Jasełka, Rodzinne warsztaty 

kulinarne, Warsztaty dla dzieci w Tomicach, Wycieczka do Historyland oraz Żywego Muzeum 

Obwarzanka w Krakowie, Walentynkowe popołudnie filmowe, Warsztaty dla dzieci w Woźnikach, 

Warsztaty dla dzieci w Radoczy, Warsztaty dla dzieci w Tomicach, Warsztaty dla dzieci 

w Witanowicach, Wycieczka do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Spektakl muzyczny 

„Tyle radości”, Spektakl teatralny „Czerwony Kapturek”, 

 marzec: 

Wyjazd do Teatru Variete w Krakowie, Konkurs plastyczny „Wielkanoc w Gminie Tomice”, Pokaz 

Potraw Wielkanocnych, Konkurs czytelniczy „Od deski do deski” 

 kwiecień: 

Festiwal Piosenki Wiosennej, Konkurs wiedzy „Gmina Tomice – Moja Mała Ojczyzna”, 

 maj: 

Wycieczka Średniowieczny Lwów, IX Konkurs Czytelniczy, Patriotyczne Bałysowanie, 

 czerwiec: 

Konkurs plastyczny „Czyste powietrze szczęśliwa rodzina”, Piknik dla dzieci uczęszczających na 

zajęcia stałe, Wycieczka „Spacer w koronach drzew”, Dzień dziecka „Postaw na rodzinę”, 

Wycieczka do Energylandii w Zatorze 

 lipiec: 

Wycieczka do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, Warsztaty dla dzieci w Tomicach, 

 sierpień: 
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Warsztaty dla dzieci w Witanowicach, Warsztaty dla dzieci w Lgocie, Warsztaty dla dzieci 

w Radoczy, Warsztaty dla dzieci w Zygodowicach, Wyjazd do Aquaparku Tatralandia na Słowacji, , 

Gminny Piknik Rowerowy, 

 wrzesień: 

Impreza plenerowa „Witanowice z karpiem w różnej odsłonie”, Święto Pieczonego Ziemniaka, 

 październik: 

Konkurs plastyczny „Barwy jesieni”, Wycieczka turystyczna „Małe Pieniny”, 

 listopad: 

VI Festiwal Piosenki Patriotycznej, Wyjazd do Teatru Ludowego, Konkurs recytatorski polskiej 

poezji religijnej, Gminny konkurs ortograficzny, Andrzejkowe Czary Mary 

 grudzień: 

Spotkanie z Mikołajem, Warsztaty kulinarne „Ryba pod różnymi postaciami”, Mikołajkowy wyjazd 

do Teatru w Chorzowie, Gminny Pokaz Potraw Wigilijnych, Spektakl teatralny „O rybaku i złotej 

rybce”. 

 

Ośrodek Kultury Gminy Tomice wspiera działalność zespołów śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich. 

Zespoły te zrealizowały następujące działania:  

 Zespół Śpiewaczy „Wesołe Gosposie” KGW Witanowice: 

 udział w X Gminnym Pokazie Potraw Wielkanocnych w Woźnikach, 

 występ podczas Patriotycznego Bałysowania, 

 występy podczas imprez organizowanych w Parafii i Wsi Witanowice, 

 występ podczas imprezy „Witanowice z karpiem w różnej odsłonie” podczas Dożynek 

Gminnych w Witanowicach, 

 występ podczas Pokazu Potraw Wigilijnych w Tomicach; 

 Zespół Śpiewaczy „Woźniczanki” KGW Woźniki: 

 udział w X Gminnym Pokazie Potraw Wielkanocnych w Woźnikach, 

 występ podczas Patriotycznego Bałysowania, 

 występy podczas imprez organizowanych w Parafii i Wsi Woźniki, 

 występ podczas imprezy „Witanowice z karpiem w różnej odsłonie” podczas Dożynek 

Gminnych w Witanowicach, 

 występ podczas Pokazu Potraw Wigilijnych w Tomicach; 

 Zespół Śpiewaczy „Radoczanki” KGW Radocza: 

 udział w X Gminnym Pokazie Potraw Wielkanocnych w Woźnikach, 

 występ podczas Patriotycznego Bałysowani,a 

 występy podczas imprez organizowanych w Parafii i Wsi Radocza, 

 występ podczas imprezy „Witanowice z karpiem w różnej odsłonie” podczas Dożynek 

Gminnych w Witanowicach, 

 występ podczas Pokazu Potraw Wigilijnych w Tomicach; 

 Zespół Śpiewaczy „Biesiada” KGW Tomice: 

 udział w X Gminnym Pokazie Potraw Wielkanocnych w Woźnikach, 

 występ podczas Patriotycznego Bałysowania, 

 występy podczas imprez organizowanych w Parafii i Wsi Tomice, 
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 występ podczas imprezy „Witanowice z karpiem w różnej odsłonie” podczas Dożynek 

Gminnych w Witanowicach, 

 występ podczas Pokazu Potraw Wigilijnych w Tomicach. 

 

W 2018 r. Ośrodek Kultury prowadził 10 zajęć stałych w formie następujących kół zainteresowań: 

Galeria artystyczna, Zespół Pieśni i Tańca „TOMICZANIE”, Teatrzyk „TRELE-MORELE”, Akademia 

Małego Plastyka, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Warsztaty tańca nowoczesnego, Robotyka, 

Laboratorium Małego Naukowca, Warsztaty teatralne, Zumba. Szacunkowa liczba uczestników 

wszystkich zajęć stałych wynosiła 145. 

 

5.6.2. Biblioteka Publiczna 
 

W ramach struktury Ośrodka Kultury Gminy Tomice działają placówki biblioteczne: 

 Biblioteka Publiczna w Tomicach, czynna 42 godziny tygodniowo, 

 Filie biblioteczne Biblioteki Publicznej w Radoczy, Witanowicach i Woźnikach, czynne 10 godzin 

tygodniowo, 

 

W 2018 r. księgozbiór powiększył się o 1209 woluminów o łącznej wartości 22 701,38 zł. 

Są to książki: 

 pochodzące z zakupu – 1085 woluminów za kwotę 20 552,61 zł, w tym ze środków otrzymanych     

z Gminy Tomice – 783 woluminy za 15 052,61 zł, Biblioteki Narodowej – 302 woluminy za             

5 500,00 zł, 

 zwrócone za zagubione – 17 woluminów o wartości 380,47 zł, 

 otrzymane jako darowizny – 107 woluminów o wartości 1 768,30 zł. 

W stosunku do roku 2017 zakup nowości wydawniczych zmniejszył się o 67 woluminów. Wskaźnik 

zakupu książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyniósł 13 książek. W przeliczeniu na 

jednego czytelnika zakupiono 1,30 woluminów książek. 

 

W wyniku przeprowadzonych selekcji księgozbioru we wszystkich placówkach bibliotecznych 

ubytkowanych zostało 961 książek zniszczonych i zdezaktualizowanych na łączną kwotę 10 047,19 zł. 

 

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2018 r. łącznie we wszystkich placówkach bibliotecznych 

wynosił 50 727 woluminów o łącznej wartości 562 473,09 zł. Szczegółową strukturę i wartość 

księgozbioru przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 35. Liczba i wartość woluminów w bibliotekach publicznych w 2018 r. 

 

 

Placówka 

Liczba woluminów [szt.]  

 

Wartość [zł] 

 

Ogółem 

w tym: 

Literatura piękna dla Literatura 

niebeletrys

tyczna 

dorosłych dzieci 

i młodzieży 

Biblioteka Publiczna Tomice 24 413 10 443 7 421 6 549 353 593,62 

Filia Radocza 7 555 3 643 2 662 1 250 73 459,56 
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Filia Witanowice 9 295 4 433 4 167 695 66 155,26 

Filia Woźniki 9 464 4 494 3 388 1 582 69 264,65 

OGÓŁEM 50 727 23 013 17 638 10 076 562 473,09 

Źródło: Dane Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach 

 

W 2018 r. w bibliotekach zarejestrowanych było 834 czytelników, którzy z usług bibliotecznych 

skorzystali 7817 razy, wypożyczając 14648 woluminów książek oraz 210 tytułów czasopism 

nieoprawnych. 

 

Tabela 36. Liczba czytelników, odwiedzin i wypożyczeń w bibliotekach publicznych w 2018 r. 

 

Placówka 

Liczba 

zarejestrowanych 

czytelników 

 

Odwiedziny 

Wypożyczenia 

książek czasopism Razem 

Biblioteka Publiczna Tomice 561 5 637 10 239 150 10 389 

Filia Radocza 104 1 108 1 493 - 1 493 

Filia Witanowice 56 293 753 - 753 

Filia Woźniki 113 779 2 163 60 2 223 

OGÓŁEM 834 14 648 14 648 210 14 858 

Źródło: Dane Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach 

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek wskaźników czytelniczych: 

 liczby czytelników o 81 co stanowi 8,85 %, 

 liczby odwiedzin o 2014 co stanowi 20,48 %, 

 wypożyczeń książek i czasopism o 3001 co stanowi 16,80 %, 

Czynnikami, które przyczyniły się do spadku wskaźników czytelniczych były: 

 zatrudnienie bibliotekarzy w dwóch placówkach bibliotecznych, co w razie zwolnienia lekarskiego 

lub urlopu powoduje ich zamknięcie, 

 zmniejszenie oddziałów klas gimnazjalnych, których uczniowie byli czytelnikami Biblioteki 

Publicznej w Tomicach, pełniącej również funkcję biblioteki szkolnej dla gimnazjum. 

 

W 2018 r. wszystkie placówki wyposażone były w podstawowy sprzęt elektroniczny, mogły 

zaoferować użytkownikom bibliotek bezpłatny dostęp do Internetu, także do łączna 

bezprzewodowego – użytkownikom korzystającym z własnego komputera. 

 

5.6.3. Sport i rekreacja 
 

Na terenie gminy funkcjonowały w 2018 r.: 

 Boiska sportowe o nawierzchni trawiastej w Tomicach (1), Radoczy (1), Witanowicach (1), 

Woźnikach (1 + 1 niepełnowymiarowe), Zygodowicach (małe), 

 Boiska wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni w Tomicach, Radoczy, Witanowicach, Woźnikach, 

 Boisko o nawierzchni asfaltowej w Tomicach, 

 Kort tenisowy w Woźnikach, 

 Hala sportowa w Tomicach, 
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 Sale gimnastyczne w Radoczy, Witanowicach, Woźnikach. 

 

W minionym roku wydatki na remont infrastruktury sportowo rekreacyjnej wynosiły 317 424,03  zł,     

w tym na : 

 Modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach – 165 139,40 

zł. 

 

Gmina Tomice stwarza warunki oraz wpływa na rozwój różnych form aktywności sportowej 

i rekreacyjnej, zapewniając na ten cel środki finansowe w budżecie. Wydatki bieżące na kulturę 

fizyczną w 2018 r. wynosiły 197 034,00 zł, tj. 0,55% budżetu gminy.  

 

Podstawowymi jednostkami realizującymi cele i zadania w zakresie kultury fizycznej i rekreacji są 

stowarzyszenia kultury fizycznej oraz Ośrodek Kultury Gminy Tomice w Tomicach, który zatrudnia 

koordynatora ds. sportu i rekreacji. 

 

Na terenie gminy Tomice w 2018 roku funkcjonowało 9 klubów sportowych, w tym 4 uczniowskie 

kluby sportowe: 

 LKS „Dąb” w Tomicach, 

 LKS „Skawa” w Witanowicach, 

 LKS „Orzeł w Radoczy, 

 LKS „Orkan” w Radoczy, 

 LKS „Wikliniarz” w Woźnikach, 

 LUKS „Tygrysek” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach, 

 UKS „Jaguar” przy Szkole Podstawowej w Woźnikach, 

 UKS „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Radoczy, 

 UKS „Cross” w Tomicach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. 

 

Główną formą pomocy, jaką Gmina Tomice udziela w ramach posiadanych środków w budżecie, 

służącą wsparciu rozwoju sportowego dzieci, młodzieży oraz dorosłych są dotacje celowe udzielane 

organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej. 

 

Urząd Gminy realizował projekty z zakresu kultury fizycznej „Umiem pływać” i „Szkolny Klub 

Sportowy”, opisane w „Informacji o realizacji polityk, programów i strategii” niniejszego Raportu. 

 

Ośrodek Kultury Gminy Tomice zorganizował w 2018 r. 25 imprez o charakterze sportowo-

rekreacyjnym. Były to wydarzenia cykliczne i okazjonalne zrealizowane zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

 styczeń – maj: Kontynuacja koordynacji działań Sekcji Tenisa stołowego, reprezentującej pod 

egidą OKGT tenisistów stołowych z Gminy Tomice, biorących udział w Amatorskiej Lidze 

w sezonie 2017/1018, 

 styczeń – lipiec:  Tomicka Amatorska Liga Piłkarska (TALP) sezony 2017/2018 i 2018/2019, 



Raport o stanie Gminy Tomice za 2018 rok 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
86 

Urząd Gminy Tomice 
ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice 

 marzec:  III Mistrzostwa Gminy Tomice w Piłce Siatkowej, Mistrzostwa Gminy Tomice dla uczniów 

klas IV-V szkół podstawowych w piłce nożnej halowej, Mistrzostwa Gminy Tomice dla uczniów 

klas VI-VIII w piłce nożnej halowej, 

 czerwiec: II Turniej Wsi Gminy Tomice, Dziecięcy bieg „O czyste powietrze”, 

 lipiec: XVIII Turniej piłki nożnej pięcioosobowej „Piłkarskie Wakacje”, Obchody 70-lecia LKS Orzeł 

Radocza, II Turniej piłkarski „O Puchar Wójta”, Obchody jubileuszu 70-lecia Orła Radocza – 

współorganizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci z kilku gmin, zorganizowanie i przygotowanie 

drużyny oldboyów Orła Radocza do meczu z obecną drużyną seniorską, 

 sierpień: Mecz piłkarski reprezentacji Polski oldbojów w piłce nożnej halowej z gminną drużyną 

oldbojów (35+), 

 wrzesień: VIII Rodzinny Rajd Rowerowy „Szlakiem tomickich stawów”, II Tomicki bieg jesienny dla 

uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz II i III klasy gimnazjum, I Tomicki bieg jesienny dla 

uczniów klas I – III szkół podstawowych, 

 listopad: Mistrzostwa Gminy Tomice seniorów w tenisie stołowym, Mistrzostwa Gminy Tomice 

dzieci ze szkół podstawowych w tenisie stołowym, I Dziecięce Igrzyska Sportowe dla uczniów klas 

I – III, 

 grudzień: IV Mistrzostwa Gminy Tomice w piłce siatkowej. 

 

5.6.4. Honorowy patronat Wójta Gminy Tomice 
 

Patronat Wójta Gminy Tomice podkreślał rangę wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych 

i innych oraz pozwalał dotrzeć do szerszego grona odbiorców. O patronat występowali organizatorzy 

wydarzeń, które miały szczególne znaczenie dla gminy i jej mieszkańców. W 2018 r. w ramach 

patronatu Wójt dofinansował 27 wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i innych.  

 

5.6.5. Działania informacyjno-promocyjne 
 

Proces informacji i promocji w sferze kultury, sportu i rekreacji jest zespołem środków 

i instrumentów, za pomocą których Urząd Gminy Tomice i gminne jednostki: 

 kreują na zewnątrz (w województwie, kraju czy za granicą) wizerunek Gminy Tomice, 

 oferują swoje zasoby rzeczowe, finansowe czy logistyczne potencjalnym użytkownikom, np. 

turystom czy zainteresowanym inwestorom. 

Wydatki na działania promocyjne w 2018 r. wynosiły 64 885,50 zł. 

 

W ramach działań informacyjnych i promocyjnych Urząd Gminy Tomice współpracował ze środkami 

masowego przekazu, w szczególności prasy i portali internetowych. Informacje publikowane były 

w formie artykułów w dziale "Aktualności" na stronie internetowej gminy, na portalach 

www.wadowiceonline.pl i www.powiatlive.pl, w czasopismach „Wiadomości Powiatowe”, „Carolus” 

i „Kurier Małopolski Zachodniej”, udzielano odpowiedzi na zapytania prasowe kierowane do Urzędu 

Gminy, zredagowano dodatek informacyjny do Gazety Krakowskiej pt. „Tomice – gmina przyjazna 

mieszkańcom”. Relacje z organizowanych wydarzeń pojawiały się dodatkowo w postaci m.in.: na 

stronach internetowych i mediach społecznościowych gminy i jednostek organizacyjnych. 

 



Raport o stanie Gminy Tomice za 2018 rok 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
87 

Urząd Gminy Tomice 
ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice 

W związku z realizacją działań promocyjnych Gmina Tomice okazjonalnie wydaje publikacje 

poświęcone gminie lub wydarzeniom jakie mają miejsce na jej obszarze. W 2018 r. Gmina Tomice 

wydała folder pt. „Patriotyczne Bałysowanie” i dodatkowy nakład albumu „Witanowice na starej 

fotografii”.  

 

Strona internetowa www.tomice.pl umożliwia dotarcie z informacją o działalności podejmowanej 

w Gminie Tomice do praktycznie nieograniczonego kręgu odbiorców. Ułatwia komunikację na linii 

klient - urząd, dostarcza wiedzy na temat wydarzeń kulturalnych, sportowych, atrakcji turystycznych 

i innych informacji na temat działań prowadzonych przez samorząd Gminy Tomice i jednostki gminy 

na rzecz społeczności lokalnej oraz działalności organizacji pozarządowych (m. in. klubów 

sportowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich). 

 

W 2018 r. opracowano i opublikowano na gminnej stronie internetowej 414 artykułów 

informacyjnych oraz zanotowano 307 878 unikalnych odsłon przez 35 855 użytkowników w trakcie 

ponad 126 362 sesji.  

 

 

5.7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomice, przyjęte 

uchwałą Nr 94/XIII/2000 Rady Gminy Tomice z dnia 24 marca 2000 r. było w niewielkim zakresie 

zmieniane 3 razy. W 2018 r. na podstawie uchwały Nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 

2 lutego 2018 r. przystąpiono do zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Tomice, która dotyczyła zmiany granic złoża kruszywa naturalnego „Radocza” 

oraz przeznaczenia części tego obszaru pod teren usług komercyjnych i rozwoju aktywności 

gospodarczej. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie gminy Tomice obowiązywały 3 miejscowe plany: 

1) miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Tomice, przyjęty uchwałą Nr 

XIX/115/2004 Rady Gminy Tomice z dnia 31 sierpnia 2004 r. (ze zmianami), który obejmował 

swym zasięgiem całą powierzchnię gminy, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, 

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza – obszar 3, przyjęty 

uchwałą Nr XXXVII/299/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 15 czerwca 2018 r., 

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza – obszar 1, przyjęty 

uchwałą Nr XL/336/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 28 września 2018 r. 

W roku 2018 prowadzono procedury planistyczne dotyczące uchwalenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Tomice, Radocza (obszar 2), Witanowice, 

Woźniki, Lgota i Zygodowice. 

  

W minionym roku nie dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectw Gminy Tomice, który był przyjęty uchwałą Nr XIX/115/2004 Rady Gminy Tomice z dnia 31 

sierpnia 2004 r. (ze zmianami). Uchwalono natomiast dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania 
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przestrzennego: dla obszaru nr 1 i dla obszaru nr 3 miejscowości Radocza. W ciągu 2018 r. wniesiono 

ogółem 108 wniosków o zmianę miejscowych planów. 

 

Zasięg i aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego decydują o stanie 

zabudowy mieszkaniowej. O liczbie budynków na dzień 31 grudnia 2018 r. informują poniższe 

wskaźniki. 

 liczba wszystkich budynków mieszkalnych z nadanym numerem porządkowym na terenie gminy – 

2057, 

 w tym liczba budynków mieszkalnych z nowo nadanym numerem porządkowym – 51. 

 

 

5.8. GOSPODARKA KOMUNALNA 
 

5.8.1. Infrastruktura drogowa 
 

W 2018 r. wykonane zostały remonty dróg gminnych we wszystkich sołectwach, jak również 

przebudowy mostków, czyszczenie rowów. Na bieżące remonty na drogach gminnych, zimowe 

utrzymanie dróg i na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych wydatkowano kwotę 

898 435,84 zł. Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowana została kwota 658 322,00 

zł, w tym 24 000,00 zł na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej – ul. Rzyczki w Tomicach 

wspólnie z Gminą Wadowice. Kwota dotacji zostanie przekazana  Gminie Wadowice po wykonaniu 

zadania. Wydatki inwestycyjne na realizację zadań na drogach gminnych wyniosły 568 600,32 zł. 

Zaplanowano też kwotę 117 100,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Wadowickiego na budowę 

chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Witanowice. Zgodnie z zawartym porozumieniem 

kwota dotacji została przekazana po wykonaniu zadania, w wysokości 117 050,61 zł. 

 

Infrastruktura drogowa w Gminie Tomice obejmowała na dzień 31 grudnia 2018 r. 94 km dróg 

gminnych. Drogi asfaltowe stanowiły w nich 57 km, drogi utwardzone 25 km, drogi gruntowe 12 km.  

 

W minionym roku wyremontowano łącznie 3 km dróg gminnych. Do najważniejszych prac 

wykonanych na drogach gminnych należy zaliczyć: 

 

Tomice 

1. Remont drogi gminnej ul. Krokusowa i Wiśniowa za kwotę 9 000,00 zł. 

2. Wykonanie odwodnienia rowu przydrożnego przy ul. Starowiejskiej za kwotę 40 000,00 zł. 

3. Remont przepustu na drodze gminnej ul. Podlesie za kwotę 5 800,00 zł. 

4. Remont drogi gminnej ul. Czarny Las w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia za 

kwotę 153 445,00 zł. 

5. Wymiana uszkodzonych korytek – odcinek drogi gminnej ul. Słoneczna za kwotę 3 321,00 zł. 

6. Remont przepustu wraz z odtworzeniem nakładki drogi ul. Podlesie za kwotę 32 496,60 zł. 

7. Remont drogi gminnej ul. Leśna w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia za 

kwotę 68 260,00 zł. 

8. Remont drogi gminnej kamieniem łamanym wraz z zawałowaniem ul. Długa za kwotę 53 671,38 

zł. 
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9. Remont drogi gminnej do przepompowni kostką brukową za kwotę 8 000,00 zł. 

10. Remont cząstkowy drogi gminnej ul. Cicha za kwotę 5 000,00 zł. 

11. Zakup i transport kamienia łamanego na drogę gminną ul. Podlesie k/ Kufla za kwotę 13 920,00 

zł. 

 

 

Radocza 

1. Modernizacja drogi gminnej w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia ul. Zielona 

o długości 420 m za kwotę 133 920,00 zł. 

2. Remont odcinka drogi gminnej ul. Jagiellońska k/Wspólnoty Poranka za kwotę 7 700,00 zł. 

3. Remont dróg gminnych ul. Łęgowa i Kolejowa za kwotę 5 000,00 zł. 

 

Witanowice 

1. Remont drogi gminnej ul. Nowy Świat masą mineralno-bitumiczną za kwotę 45 264,00 zł. 

2. Remont drogi gminnej kamieniem łamanym za kwotę 5 119,00 zł. 

3. Remont drogi gminnej ul. Widokowa kamieniem łamanym za kwotę 3 200,00 zł. 

4. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z projektem organizacji ruchu ul. 

Radwany za kwotę 7 749,00 zł. 

5. Udrożnienie odcinka rowu przydrożnego przy ul. Radwany za kwotę 3 444,00 zł. 

6. Wykonanie remontu przepustu przy ul. Leśnej za kwotę 4 700,00 zł. 

7. Remont drogi gminnej Do Mrowca za kwotę 3 684,00 zł. 

8. Remont poboczy odcinka drogi gminnej ul. Radwany w technologii podwójnego 

powierzchniowego utrwalenia za kwotę 15 500,00 zł. 

9. Remont drogi gminnej k/krzyża kamieniem łamanym za kwotę 4 503,00 zł. 

 

Woźniki 

1. Udrożnienie rowu przy ul. Grudki wraz z czyszczeniem przepustów za kwotę 23 950,00 zł. 

2. Remont drogi gminnej kamieniem łamanym wraz z profilowaniem i zawałowaniem za kwotę 

4 500,00 zł. 

3. Remont drogi gminnej ul. Górna za kwotę 3 440,00 zł. 

4. Remont przepustu ul. Kolejowa za kwotę 3 150,00 zł. 

5. Remont drogi gminnej ul. Krótka kamieniem łamanym wraz z częściowym odwodnieniem za 

kwotę 8 000,00 zł. 

6. Remont drogi gminnej ul. Szkolna  –  podwójne powierzchniowe utrwalenie (emulsja plus grys) za 

kwotę 9 000,00 zł. 

7. Remont drogi gminnej ul. Kolejowa – wzmocnienie podbudowy tłuczniem nakładka 

powierzchniowe utrwalenie, pobocza z kamienia łamanego wraz z zawałowaniem za kwotę 

145 000,00 zł. 

8. Remont drogi do boiska sportowego etap II w technologii powierzchniowego utrwalenia za kwotę 

25 000,00 zł. 

9. Wykonanie krat przejazdowych ul. Nadbrzeżna 2 kraty i ul. Szkolna 1 krata wraz z ułożeniem 

korytek betonowych za kwotę 8 500,00 zł. 

10. Wycinka skrajni drzew ul. Górna i ul. Przygórze za kwotę 12 000,00 zł. 
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Lgota 

1. Wykonanie remontu odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Św. Anny 8 500,00 zł. 

2. Wykonanie remontu przepustu na drodze gminnej ul. Podlas za kwotę 3 690,00 zł. 

3. Wybranie rowu wraz z wywozem ziemi na ul. Krzemionka za kwotę 10 000,00 zł. 

4. Wykonanie remontu drogi gminnej ul. Kamieniec za kwotę 89 721,43 zł 

 

Zygodowice 

1. Remont odcinka drogi gminnej ul. Leśna polegający na: ścinaniu poboczy, wycince zakrzaczeń 

i samosiejek wraz z wywozem, uzupełnienie poboczy kamieniem łamanym za kwotę 5 000,00 zł. 

2. Remont drogi gminnej ul. Lipowa poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia o gr 8 cm, nakładka - 

powierzchniowe utrwalenie, wykonanie poboczy z kamienia łamanego za kwotę 49 485,00 zł – 

długość 175 m.   

 

Gmina Tomice w 2018 r. udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu przy budowie 

chodnika w ciągu drogi powiatowej – ul. Jana Pawła II w Witanowicach w kwocie 117 050,61 zł, 

a także ze środków własnych zakupiła i zamontowała w ciągu dróg powiatowych wiaty przystankowe: 

 w Tomicach za kwotę 6 100,00 zł (1 szt.), 

 w Radoczy za kwotę 6 500,00 zł (1 szt.), 

 w Witanowicach za kwotę 10 480,00 zł (2 szt.). 

 

Na zakup energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych, projekty na budowę oświetlenia 

ulicznego i prace związane z budową oświetlenie dróg zaplanowano na rok 2018 wydatki w kwocie 

401 500,00 zł. Wykonanie wydatki bieżące związane z zakupem energii, zakupem materiałów 

i konserwacją urządzeń energetycznych wyniosły 221 827,51 zł, zaś wydatki inwestycyjne 165 365,34 

zł.  

 

W 2018 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia związane z oświetleniem dróg: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Osiedlowej w Tomicach za 

kwotę 7 000,00 zł. 

2. Budowa oświetlenia ulicznego Tomicach w technologii LED – ul. Osiedlowa w Tomicach za kwotę 

27 071,70 zł. 

3. Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii LED – ul. Dworska w Tomicach za kwotę 

21 447,00 zł. 

4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej linii oświetlenia ulicznego ul. Widów 

i Widokowa w Radoczy o długości 2,65 km za kwotę 23 000,00 zł. 

5. Wykonanie dokumentacji projektowej linii oświetlenia ulicznego ul. Kościelna w Radoczy 

o długości 250 m za kwotę 5 000,00 zł. 

6. Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia ulicznego do boiska sportowego 

w Witanowicach za kwotę 4 000,00 zł. 

7. Zakup i dostawa 14 sztuk opraw oświetlenia ulicznego za kwotę 13 259,40 zł na boisko sportowe 

w Witanowicach. 

8. Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii LED – ul. Słoneczna w Witanowicach za kwotę 

4 913,55 zł. 
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9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej linii oświetlenia ulicznego: ul. Lubań i Podlas 

w Lgocie o łącznej długości 1,4 km za kwotę 13.000,00 zł; ul. k/obelisku za kwotę 5 000,00 zł. 

10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę oświetlenia 

ul. Osiczyna w Zygodowicach za kwotę 9 900,00 zł – długość 830 m. 

 

W minionym roku wybudowano łącznie 1 km oświetlenia ulicznego. Dla poprawy organizacji ruchu 

drogowego Gmina Tomice sporządziła w 2018 r. projekt stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi ul. 

Radwany w Witanowicach oraz zamontowała 12 szt. znaków drogowych. 

 

W ramach działań organu zarządzającego ruchem drogowym na drogach gminnych w 2018 r. 

wydano: 

 9 warunków technicznych i decyzji na budowę zjazdu indywidualnego i publicznego,  

 2 postanowienia na udzielenie zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu 

osób - przewozy regularne. 

 

5.8.2 Zaopatrzenie w wodę 
 

Obsługą sieci wodociągowej na terenie gminy Tomice zajmują się: 

 Gminny Zakład Komunalny w Tomicach – na obszarze całej gminy, 

 Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wadowicach – na części 

miejscowości Tomice, 

 Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach – na części miejscowości Woźniki, 

 Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu – na części miejscowości Radocza. 

 

Gmina Tomice posiada we współwłasności z Gminą Brzeźnica stację uzdatniania wody 

w Witanowicach oraz sieć przesyłową wody. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie 

gminy Tomice długość sieci wodociągowej wynosiła 106,1 km, w tym stanowiącej własność lub 

pozostającej w zarządzie: 

 Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach - 75,0 km, 

 Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach – 0,01 km, 

 Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu – 0,57 km, 

 Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 30,5 km. 

 

Do sieci wodociągowej podłączonych jest ogółem 2168 obiektów, w tym do sieci zarządzanej przez: 

 Gminny Zakład Komunalny w Tomicach 1311 obiektów, 

 Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach – 5 obiektów, 

 Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu – 15 obiektów, 

 Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 837 obiektów. 

 

Zużycie wody na terenie gminy Tomice w minionym roku wyniosło ogółem 346,7 tys. m3, w tym 

dostarczonej przez: 

 Gminny Zakład Komunalny w Tomicach 141,9 tys. m3, 

 Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach – 0,7 tys. m3, 
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 Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu – 8,4 tys. m3, 

 Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 195,7 tys. m3. 

 

W 2018 r. Gminny Zakład Komunalny w Tomicach wyprodukował na stacjach uzdatniania wody: 

w Witanowicach 326,2 m3, tj. średnio 893,71 m3/dobę, w Woźnikach 35,1 m3, tj. 96,05/dobę, 

w Radoczy z dwóch ujęć łącznie 38,7 m3, tj. 105,92 m3/dobę.  

 

Stacja uzdatniania wody w Witanowicach oraz sieć przesyłowa wody jest we współwłasności z Gminą 

Brzeźnica. Gmina Tomice, za pośrednictwem Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach, sprzedaje 

Gminie Brzeźnica wyprodukowaną na stacji wodę po cenach hurtowych. W 2018 r. na 326,2 m3 

wyprodukowanej wody na stacji uzdatniania w Witanowicach – 235,0 m3, tj. 72,0% zostało 

sprzedanych Gminie Brzeźnica. 

 

W związku z okresowymi brakami wody na terenie miejscowości Radocza, połączono wodociąg 

Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z wodociągiem stanowiącym własność 

Gminy Tomice celem dokonywania awaryjnych zakupów wody w cenach hurtowych. W 2018 r. 

zakupiono w WPWIK 12,0 tys. m3 wody. W związku z brakami wody w Radoczy zakupiono również 

w cenach hurtowych 2,0 tys. m3 wody z Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu. 

 

Na sieci wodociągowej zainstalowanych jest 345 hydrantów przeciwpożarowych, które poddawane 

są kontrolom i konserwacji, w tym do sieci zarządzanej przez: 

 Gminny Zakład Komunalny w Tomicach 262 sztuki, 

 Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 83 sztuki. 

W 2018 r. zostały sprawdzone wszystkie hydranty na sieci zarządzanej przez Gminny Zakład 

Komunalny w Tomicach oraz Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

 

Zadania z zakresu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych wykonane w 2018 r. zostały 

omówione w sprawozdaniu z realizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach na lata 

2018-2021”, zamieszczonej w „Informacji o realizacji polityk, programów i strategii” niniejszego 

Raportu. 

 

5.8.3. Odprowadzanie ścieków 
 

Obsługą sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Tomice zajmują się: 

 Gminny Zakład Komunalny w Tomicach – na obszarze miejscowości Tomice i Radocza, 

 Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wadowicach – na terenie 

części miejscowości Tomice. 

 

W gminie Tomice jest ogółem 26,2 km sieci kanalizacyjnej, w tym własnej, zarządzanej przez Gminny 

Zakład Komunalny 25,3 km. Pozostała sieć, o długości 0,9 km, odprowadzająca ścieki z budynków 

zlokalizowanych przy ul. Rzyczki oraz z Zakładów Mięsnych „Brado-2” w Tomicach, stanowi własność 

Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach [WPWiK]. 
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Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych jest ogółem 612 obiektów, w tym 583 podłączonych do 

sieci kanalizacyjnej zarządzanej przez GZK, a 29 do sieci zarządzanej przez WPWiK w Wadowicach. 

 

Ścieki odprowadzane siecią kanalizacyjną zarządzaną przez Gminny Zakład Komunalny do gminnej 

oczyszczalni ścieków w Radoczy. Natomiast siecią kanalizacyjną Wadowickiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w Wadowicach. 

W 2018 r. odprowadzono na oczyszczalnie ścieków 89,7 tys. m3 ścieków, w tym do gminnej 

oczyszczalni w Radoczy 82,3 tys. m3. Ilość ścieków zafakturowanych przez Gminny Zakład Komunalny 

w 2018 r, dopływających systemem kanalizacji do oczyszczalni w Radoczy wynosiła 79,5 tys. m3. Ilość 

ścieków dowożonych na oczyszczalnię z szamb w 2018 r wynosiła 1,5 tys. m3. Oszacowana na tej 

podstawie ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych wynosiła około 1,6 %. 

 

Zadania z zakresu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych wykonane w 2018 r. zostały 

omówione w sprawozdaniu z realizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach na lata 

2018-2021”, zamieszczonej w „Informacji o realizacji polityk, programów i strategii” niniejszego 

Raportu. 

 

 

5.9. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 

W 2018 r. został opracowany projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-

2022 z perspektywą na lata 2023-2026 (uchwalony przez Radę Gminy Tomice dnia 29 marca 2019 r.). 

Program określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe oraz 

szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, które odnoszą się do aspektów 

środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. 

 

5.9.1. Ochrona wód 
 

Na jakość wód w gminie Tomice wpływa przede wszystkim infrastruktura kanalizacyjna opisana w pkt 

„Infrastruktura komunalna” niniejszego Raportu. W przypadku obszarów pozbawionych 

infrastruktury kanalizacyjnej mieszkańcy korzystają z przydomowych systemów do odprowadzania 

ścieków. Są to zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. W 2018 r. 

funkcjonowało w gminie 1816 zbiorników bezodpływowych oraz 140 przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

 

Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych oraz z przydomowych oczyszczalni ścieków były 

dostarczane do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Radoczy. W 2018 r. odebrano w ten sposób 

1 489,3 m3 nieczystości ciekłych. 

 

W celu ograniczenia ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych do 

wód, Gmina Tomice kontynuowała program dotacji dla osób fizycznych do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Dotacje udzielane są na obszarach, dla których budowa kanalizacji sanitarnej 



Raport o stanie Gminy Tomice za 2018 rok 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
94 

Urząd Gminy Tomice 
ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice 

sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Gmina udzieliła w 2018 r. ze środków 

własnych 99 686,30 zł dotacji do budowy 20 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

5.9.2. Ochrona powietrza 
 

Głównym źródła zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy jest niska emisja pyłów oraz gazów do 

atmosfery z kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych – związana ze spalaniem paliw na potrzeby 

ogrzewania. Z uwagi na występujące przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń substancji 

zanieczyszczających w powietrzu, tj. pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, Gmina 

Tomice została ujęta w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 

i podejmowała w 2018 r. działania naprawcze. Gmina posiada Program Ograniczenia Niskiej Emisji 

przyjęty uchwałą Nr IX/60/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015 r. (z późn. zm.) oraz 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty uchwałą Nr XXIII/170/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 

stycznia 2017 r. (z późn. zm.). 

 

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2018 r. w zakresie wymiany źródeł ciepła 

i zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw 

stałych w budynkach mieszkalnych była możliwa dzięki dotacjom do 30 ekologicznych kotłów 

grzewczych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Gmina Tomice złożyła wniosek do 

Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie 

wymiany nieefektywnych pieców węglowych na ekologiczne w kwocie 266.500,00 zł. Wartość 

otrzymanego dofinansowania wyniosła 133.250,00 zł. 

 

Na realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2018 r. przeznaczono ogółem: 876 059,40 zł, w tym: 

 utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń: modernizacja 2,92 km 

dróg gminnych (nakłady: 605 000,00 zł), 

 wymiana 19 kotłów węglowych na kotły węglowe spełniające wymagania ekoprojektu (nakłady: 

152 000,00 zł), 

 wymiana 7 kotłów węglowych na kotły gazowe kondensacyjne (nakłady: 82 500,00 zł), 

 wymiana 4 pieców węglowych na kotły na biomasę spełniające wymagania ekoprojektu (nakłady: 

32 000,00 zł), 

 organizacja akcji i kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza, zakres określa Projekt 

LIFE (nakłady: 4 559,40 zł). 

 

Efekty ekologiczne osiągnięte w 2018 r.: 

 w wyniku wszystkich działań określonych w PGN:  ograniczenie zużycia energii o 974.56 GJ/rok, 

 w wyniku wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania: redukcja emisji równoważnej do 

powietrza o 9630,38 kg/rok, ograniczenie zużycia energii o 725.44 GJ/rok. 

 

Ze względu na oczywisty efekt ekologiczny główną alternatywą dla indywidualnych palenisk 

węglowych na obszarze gminy Tomice powinno być podłączenie do sieci gazowej i wymiana kotła 

węglowego na gazowy. Długość czynnej średniociśnieniowej sieci gazowej na dzień 31 grudnia 2018 r. 

wynosiła 104,97 km, w tym wybudowanej w 2018 r. – 1,04 km, a liczba budynków podłączonych do 
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sieci 1575 (1 stycznia 2018 r. – 1551), w tym do budynków mieszkalnych 1540 (1 stycznia 2018 r. – 

1516). 

 

5.9.3. Utrzymanie czystości i porządku 
 

Na utrzymanie czystości i porządku w gminie wydatkowano kwotę 3 376,25 zł. W ramach opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Tomice, odpady odbierane były z terenu 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w Radoczy.  Odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

w 2018 r. oraz prowadzeniem PSZOK zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. 

z o.o. w Tylmanowej oraz podwykonawca KOMWAD Sp. z o.o. w Wadowicach. Gminny Zakład 

Komunalny w Tomicach zajmował się opróżnianiem koszy ulicznych i likwidacją dzikich wysypisk oraz 

zagospodarowaniem zebranych odpadów. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi objętych było 

1988 nieruchomości zamieszkałych przez 7507 osób (dane na podstawie złożonych deklaracji przez 

właścicieli nieruchomości). Selektywne zbieranie odpadów komunalnych zadeklarowało 1936 

właścicieli nieruchomości. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. 

dochody budżetu gminy wyniosły 689 681,18 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą  35 910,00 zł.  

 

W 2018 r. w gminie Tomice z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odebranych 

zostało 1546,7 Mg odpadów komunalnych, w tym: 756,6 Mg odpadów zmieszanych i 790,1 Mg 

odpadów segregowanych (394,0 Mg popiołu, 133,2 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, 73,8 Mg 

opakowań ze szkła, 70,6 Mg opakowań z papieru i tektury, 56,9 Mg odpadów wielkogabarytowych, 

35,7 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Dodatkowo w PSZOK zebrano 64,3 Mg odpadów 

segregowanych, w tym: 7,6 Mg zużytych opon, 16,8 Mg zmieszanych odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych, 39,9 Mg odpadów wielkogabarytowych, a w innych punktach zbierania odpadów 

146,0 Mg odpadów segregowanych, w tym: 115,5 Mg opakowań z papieru i tektury oraz 30,5 Mg 

opakowań z metali. Na jednego mieszkańca ilość odebranych z terenu nieruchomości i zebranych 

w PSZOK odpadów komunalnych wyniosła  215,5 kg. 

 

Łączna masa odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych recyklingowi wyniosła 272,4 Mg osiągając poziom 38%. Odebrane 

52,5 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 100% poddano recyklingowi, przygotowaniu do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami. 360,4 Mg odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazano do składowania, co oznaczało, że osiągnięty poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosił 96%. 

 

W ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomice do roku 

2032”, przyjętego uchwałą Nr XIX/150/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012 r., w roku 

2018 Gmina Tomice pokryła koszt odbioru i utylizacji 74,92 Mg odpadów azbestowych. 

 

Zgodnie z ustawą o utrzymanie czystości i porządku w gminach, Gmina Tomice zapobiega 

bezdomności zwierząt oraz zapewnia zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych 
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zwierząt. W 2018 r. wyłapano na terenie gminy 4 psy oraz zebrano 9 padłych zwierząt za kwotę 

11 430,00 zł. 

 

 

5.10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

5.10.1. Bezpieczeństwo publiczne 
 

W ramach obowiązków gminy związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem realizowane są 

następujące rodzaje zadań: 

 zadania związane z obronnością kraju, 

 zadania obrony cywilnej i powszechniej samoobrony, 

 zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

 zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

 zadania z zakresu zwalczania skutków klęsk żywiołowych, 

 inne zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.  

 

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2018 r. wydatkowano ogółem 

546 081,32 zł (tj. 66,11 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca), w tym na ochotnicze straże pożarne 

508 286,87 zł, na obronę cywilną: remont magazynu OC 37 250,00 zł i na zakup materiałów za kwotę 

400,00 zł, a na zarządzanie kryzysowe wydano 144,45 zł. 

 

W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gmina Tomice współpracuje z Policją. 

15 października 2018 r. Szkoła Podstawowa w Woźnikach, po przeprowadzeniu audytu, otrzymała 

przedłużenie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo na lata 2018-2023, w ramach realizacji 

projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” to 

prestiżowy dokument przyznawany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie za 

wielokierunkowe działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa. 

 

W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gmina Tomice współpracuje z Policją.  

15 października 2018 r. Szkoła Podstawowa w Woźnikach, po przeprowadzeniu audytu, otrzymała 

przedłużenie certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na lata 2018-2023, w ramach realizacji 

projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” to 

prestiżowy dokument przyznawany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie za 

wielokierunkowe działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa. 

 

W minionym roku na terenie gminy popełnionych zostało 77 przestępstw. W 7 głównych kategoriach 

odnotowano 5 przestępstw kradzieży z włamaniem, 7 przestępstw kradzieży oraz 1 przestępstwo 

uszkodzenia ciała. Wzrosła z 1 w 2017 r. do 16 liczba przestępstw narkotykowych. Policja podjęła 

łącznie 271 interwencji, z czego 61 to interwencje domowe. W ich trakcie sporządzono 10 tzw. 

Niebieskich Kart, tj. 4,98% w stosunku do liczby kart wydanych na terenie powiatu wadowickiego. 
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W ruchu drogowym miały miejsce łącznie 72 zdarzenia, w tym 60 kolizji  i 12 wypadków drogowych. 

Zginęła 1 osoba, a 23 osoby zostały ranne. Zatrzymano 14 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz  

2 kierujących po spożyciu alkoholu. W ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowano 

31 zgłoszeń: 5 z nich zweryfikowano pozytywnie, 11 wyeliminowano, a 15 nie potwierdzono. Wśród 

wszystkich zgłoszeń 20 dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, 3 – nieprawidłowego 

parkowania, 3 – niewłaściwej infrastruktury drogowej, a po 1: spożywanie alkoholu w miejscu 

niedozwolonym, dzikiego wysypiska śmieci, złej organizacji ruchu drogowego, aktu wandalizmu  

i bezdomności. 

 

5.10.2. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym gminy. Zadania związane z ochroną 

przeciwpożarową Gmina Tomice wypełnia poprzez wspieranie działalności statutowej Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 

 

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w każdym sołectwie. Dwie jednostki – w Witanowicach  

i Radoczy są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki OSP zrzeszone są 

w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i na szczeblu Gminy tworzą Oddział Gminny Związku 

OSP RP w Tomicach. Według stanu na koniec 2018 r. w strukturach OSP było 361 członków,  

w tym 312 zwyczajnych, 27 wspierających, 22 honorowych, 147 członków Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych. 

 

W celu podnoszenia swoich kwalifikacji członkowie OSP uczestniczą w różnych kursach i szkoleniach. 

Stan wyszkolenia strażaków-ratowników na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco: 

 szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP - 196 osób, 

 dowódcy OSP - 54 osoby, 

 naczelnicy OSP - 19 osób 

 konserwatorzy sprzętu ratowniczego - 58 osób, 

 szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego - 75 osób, 

 szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 93 osoby, 

 szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego - 14 osób, 

 szkolenie sterników motorowodnych - 20 osób, 

 szkolenie płetwonurków - 6 osób, 

 szkolenie nurków - 1 osoba, 

 szkolenie z zakresu współpracy z LPR - 6 osoba, 

 szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym - 31 osób, 

 kurs pilarzy do stali i betonu - 15 osób, 

 kurs pilarzy do drewna - 11 osób. 

 

W ramach działań ratowniczo-gaśniczych członkowie OSP przepracowali 1 570 godzin. Liczba zdarzeń 

odnotowanych na terenie gminy Tomice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., w których 

interweniowały jednostki OSP wyniosła 95, w tym pożary - 22, miejscowe zagrożenia - 70, alarmy 

fałszywe - 3. Wśród pożarów najczęstszą przyczyną ich wystąpienia były wady i nieprawidłowa 

eksploatacja urządzeń grzewczych - 8. Przyczyną 5 pożarów było prawdopodobne podpalenie. 
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Pozostałe przyczyny to: nieostrożność dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym - 1 pożar, 

wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych - 1 pożar,  nieostrożność 

nieletnich - 1 pożar, pożar w następstwie innych miejscowych zagrożeń - 1. Pożarów powstałych 

z innych przyczyn, w tym będących w ustaleniu przez Policję było 5. 

 

Do wystąpienia innych miejscowych zagrożeń najczęściej przyczyniało się niezachowanie zasad 

bezpieczeństwa ruchu środków transportu - 29 zdarzeń, wystąpienie huraganów i silnych wiatrów - 

10 zdarzeń, nietypowe zachowanie zwierząt i owadów stwarzających zagrożenie - 10 zdarzeń, oraz 

wady środków transportu - 5 zdarzeń. Pozostałe przyczyny to: gwałtowne opady atmosferyczne – 

2 zdarzenia, nieprawidłowa eksploatacja środków transportu - 2 zdarzenia, celowe działanie 

człowieka - 1 zdarzenie, nieumyślne działanie człowieka 1 zdarzenie, uszkodzenia sieci instalacji 

przemysłowych doprowadzających i odprowadzających media komunalne i technologiczne – 

1 zdarzenie, wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych i elektrycznych – 

1 zdarzenie. 8 miejscowych zagrożeń powstało w wyniku innych przyczyn. 

 

Na utrzymanie jednostek OSP wydatkowano w 2018 r. kwotę 519 667,52 zł, tj. 1,46% w stosunku do 

ogółu wydatków budżetowych. Poniesione wydatki wykazano w poniższej tabeli. 

 
Tabela 37. Wydatki budżetu gminy na Ochotnicze Straże Pożarne w 2018 r. 

Lp. Nazwa jednostki 
Wydatki Urzędu 

Gminy [zł] 

Fundusz 

sołecki [zł] 
Dotacje [zł] Razem [zł] 

1 OSP Lgota 11 471,32 11 418,85 19 400,00 42 290,17 

2 OSP Radocza 10 459,43 5 350,000 21 200,00 37 009,43 

3 OSP Tomice 22 267,60 20 116,14 19 400,00 61 783,74 

4 OSP Witanowice 12 117,21 21 851,54 21 200,00 55 168,75 

5 OSP Woźniki 199 810,10 7 095,15 19 400,00 226 305,25 

6 OSP Zygodowice 10 085,81 14 317,93 19 400,00 49 803,74 

7 Zarząd Gminny OSP 47 306,44 0,00 0,00 47 306,44 

RAZEM 319 517,91 80 149,61 120 000,00 519 667,52 

Źródło: Dane UG Tomice 

 

W ramach wymienionych w tabeli wydatków Urzędy Gminy pokryto m.in. koszty wynagrodzeń 

konserwatorów sprzętu pożarniczego i Komendanta Oddziału Gminnego ZOSP RP, ubezpieczenia 

samochodów, ubezpieczenia innego mienia, ubezpieczenia członków OSP, badań lekarskich, paliwa, 

przeglądów i badań okresowych samochodów, organizacji kursów, szkoleń, ćwiczeń i zawodów.  

W wyżej wymienionych wydatkach Urzędu wydano kwotę 183 617,64 zł na zadanie „Remont  

i docieplenie budynku OSP w Woźnikach”, tj. na wykonanie inwentaryzacji i kosztorysu 

inwestorskiego, wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego oraz przeprowadzenie I etapu 

remontu i docieplenia budynku OSP. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano przedsięwzięcia 

opisane w „Informacji o realizacji funduszu sołeckiego” niniejszego Raportu. Udzielone dotacje 

przeznaczono na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania strażackiego, remonty samochodów 

i sprzętu pożarniczego, zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu i samochodów pożarniczych 
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oraz utrzymanie remiz strażackich (woda, gaz, prąd, abonamenty telekomunikacyjne, wyposażenie, 

remonty pomieszczeń).   

 

Środki z budżetu gminny przeznaczone na działalność Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 

w Tomicach w 2018 roku wydatkowane zostały m.in. na realizację kursów i szkoleń - 19 944,79 zł 

(Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym), 

organizację turniejów, zawodów pożarniczych i ćwiczeń - 4 382,67 zł, propagowanie działalności 

i kultury pożarniczej - 3 388,00 zł (targi pożarnicze, pielgrzymka strażacka), oraz bieżące 

funkcjonowanie Zarządu - 1 830,80 zł. (organizacja posiedzeń, materiały biurowe). Ponadto ze 

środków tych wypłacono wynagrodzenie dla Komendanta Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tomicach 

w wysokości 3 794,04 zł, opłacono ubezpieczenie strażaków i mienia jednostek OSP w łącznej kwocie 

11 006,00 zł, oraz pokryto rachunki za przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich 

w wysokości 2 400,00 zł. Ogólna suma wydatków związanych z działalnością Zarządu Oddziału 

Gminnego ZOSP RP w Tomicach w 2018 r. wyniosła 47 306,44 zł.   

 

Gmina Tomice zrealizowała w 2018 r. dwa projekty z udziałem środków zewnętrznych: projekt pt. 

Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego [OSP 

Tomice] w ramach Programu „Bezpieczna Małopolska 2018” (dofinansowanie Województwa 

Małopolskiego w kwocie 7 143,00 zł ) oraz projekt pt. Zakup odzieży specjalnej i sprzętu ratunkowego 

dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Tomice [OSP Woźniki] w ramach 

konkursu „Bezpieczny Strażak 2018” (dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 4 000,00 zł). 

 

Ponadto w roku 2018 r. ze środków urzędu wsparcie uzyskały: XXI Powiatowy Turniej Halowy 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu 

Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, rozegrany w ZSP w Witanowicach oraz 

projekt edukacyjny OSP Woźniki pn. Akademia młodych Strażaków. 

 

5.11. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. funkcjonowało w gminie około 30 organizacji 

pozarządowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Krajowym Rejestrze Kół 

Gospodyń Wiejskich, ewidencji stowarzyszeń zwykłych i sportowych Starosty Wadowickiego. Wśród 

nich jest 6 ochotniczych straży pożarnych, 6 kół gospodyń wiejskich, 5 ludowych klubów sportowych, 

5 szkolnych klubów sportowych. 

 

Zasady, zakres i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. określał Program 

współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok, który został przyjęty uchwałą Nr XXX/239/2017 Rady 

Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. Program określał również zakres zadań przewidzianych 

do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Zgodnie z Programem, 

współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy jak i pozafinansowy. Gmina 

Tomice wspierała w 2018 r. realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez 
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przekazywanie dofinansowania – po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i podpisaniu 

stosownych umów. 

 

W 2018 r. ogłoszono dwa konkursy na realizację zadań publicznych w wyniku których podpisano 28 

umów z 12 podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 144 220,00 

zł. 

 

Pierwszy konkurs ofert, jego szczegółowe warunki, rodzaje zadań publicznych oraz przewidywane 

kwoty przeznaczone na realizację zadań zostały podane do wiadomości publicznej w formie 

zarządzenia Nr 1/2018 Wójta Gminy Tomice z dnia 3 stycznia 2018 r. i dotyczył następujących zadań: 

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

a) wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – w okresie nie 

wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 30 czerwca 2018 r., 

b) wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych w dziedzinie piłki nożnej – 

w okresie do dnia 30 listopada 2018 r; 

2) w zakresie kultury: 

a) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej i edukacji muzycznej – w okresie do dnia 

30 listopada 2018 r., 

b) wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury i integracji w środowisku kobiet 

wiejskich w Gminie Tomice – w okresie do dnia 30 listopada 2018 r.; 

3) w zakresie turystyki i krajoznawstwa: wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania 

turystyki na terenie gminy Tomice poprzez organizację imprez turystycznych i rozwój 

infrastruktury turystycznej – w okresie do dnia 30 listopada 2018 r. 

Ogłoszenie o konkursie ofert zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Urzędu oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 

W celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert składanych w otwartych konkursach na 

realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2018 roku zarządzeniami Nr 12/2018 Wójta 

Gminy Tomice z dnia 26 stycznia 2018 r. została powołana komisja konkursowa, która dokonała 

oceny złożonych ofert oraz przedłożyła Wójtowi propozycje dotyczące wyboru ofert i wysokości 

dotacji. Zarządzeniem Nr 15/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu ofert, 

zgodnie z którym zostały wybrane oferty i przyznano środki publiczne następującym oferentom: 

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej kultury fizycznej: 

a) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży: 

 LUKS „Tygrysek” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach – 2.000,00 zł, 

 LKS „Wikliniarz” w Woźnikach, zad. 1  –1.350,00 zł, 

 UKS „Jaguar” przy Szkole Podstawowej w Woźnikach – 2.000,00 zł, 

 UKS „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Radoczy – 2.000,00 zł, 

 UKS „Cross” w Tomicach – 5.000,00 zł, 

 LKS „Wikliniarz” w Woźnikach, zad. 2  –1.350,00 zł, 

 Stowarzyszenie „Blisko Skawy” w Witanowicach, zad. 1  – 1.500,00 zł, 

 Stowarzyszenie „Blisko Skawy” w Witanowicach, zad. 2  – 1.500,00 zł, 

 LKS „Orzeł” w Radoczy, zad. 1  – 1.500,00 zł, 

 LKS „Orzeł” w Radoczy, zad. 2  – 2.000,00 zł, 
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  LKS „Dąb” w Tomicach – 2.000,00 zł; 

b) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych w dziedzinie piłki nożnej: 

 LKS „Orzeł” w Radoczy – 12.500,00 zł, 

 LKS „Dąb” w Tomicach – 16.500,00 zł, 

 LKS „Skawa” w Witanowicach – 15.000,00 zł, 

 LKS „Wikliniarz” w Woźnikach – 15.000,00 zł, 

 Stowarzyszenie „Blisko Skawy” w Witanowicach – 12.500,00 zł; 

2) w zakresie kultury:  

a) Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej i edukacji muzycznej: 

 Stowarzyszenie p.n. Orkiestra Dęta Zygodowice – 15.000,00 zł; 

b) Wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury i integracji w środowisku kobiet 

wiejskich w Gminie Tomice: 

 Stowarzyszenie „Wioski Naszych Marzeń” w Tomicach – 10.000,00 zł; 

3) w zakresie turystyki: 

a) Wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie gminy Tomice 

poprzez organizację imprez turystycznych i rozwój infrastruktury turystycznej: 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej w Tomicach – 1.000,00 zł. 

 

Drugi konkurs został ogłoszony zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Tomice z dnia 21 czerwca 

2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Tomice w 2018 roku i dotyczył realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2018 r: 

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, z realizacją do dnia 

31 grudnia 2018 r. Zarządzeniem Nr 76/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. została powołana komisja 

konkursowa do oceny złożonych ofert. Wyniki prac komisji zostały zatwierdzone zarządzeniem Nr 

79/2018 Wójta Gminy Tomice z dnia 25 lipca 2018 r. Dotacje otrzymały: 

 LUKS „Tygrysek” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach – 2 000,00 zł, 

 LKS „Wikliniarz” w Woźnikach  –2 450,00 zł, 

 UKS „Jaguar” przy Szkole Podstawowej w Woźnikach – 2 200,00 zł, 

 UKS „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Radoczy – 2 000,00 zł, 

 UKS „Cross” w Tomicach – 5 900,00 zł, 

 LKS „Wikliniarz” w Woźnikach  – 2 450,00 zł, 

 Stowarzyszenie „Blisko Skawy” w Witanowicach  – 2 200,00 zł, 

 LKS „Dąb” w Tomicach, zad. 1 – 2.000,00 zł, 

 LKS „Dąb” w Tomicach, zad. 2 – 3 320,00 zł, 

Zgodnie z Programem współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działalności pożytku publicznego na 2018 rok, współpraca Gminy Tomice z organizacjami 

pozarządowymi polegała również na: 

1) wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności;  

2) konsultowaniu z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

3) zawieraniu umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

4) udostępnianiu lokali na spotkania i szkolenia; 
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5) obejmowaniu patronatem wójta przedsięwzięć realizowanych przez organizacje prowadzące 

działalność pożytku publicznego, np.: 

a) luty 208 – Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Biskupa Józefa Guzdka (LKS Dąb Tomice), 

b) marzec 2018 – Finał Gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

zapobiega pożarom” (Zarząd Oddziału  Gminnego OSP RP w Tomicach), 

c) kwiecień 2018 – Sprzątanie rzeki Skawy (Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej), 

d) maj 2018 – Majowe Bałysowanie (Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń), 

e) maj 2018 – Ogólnopolski Spływ Kajakowy Skawa-Wisła (Stowarzyszenie Śląski Klub Turystyki 

Kajakowej Neptun), 

f) sierpień 2018 – Piknik Rodzinny w Lgocie (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota), 

g) listopad 2018 – Mistrzostwa Małopolski Zachodniej i Gminy Tomice w badmintonie (UKS 

Cross Tomice), 

h) grudzień 2018  – Gwiazdkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt (UKS Cross Tomice); 

6) promocji działalności organizacji poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek 

zainteresowanych organizacji informacji dotyczących nowych inicjatyw na stronach 

internetowych Urzędu Gminy oraz w mediach lokalnych; w ramach polityki informacyjnej na 

stronie internetowej Urzędu był dostępne podstrony dotyczące organizacji pozarządowych, na 

których zamieszczano najważniejsze informacje o ich działalności, ogłaszanych konkursach oraz 

informacje o szkoleniach organizowanych dla członków organizacji pozarządowych; 

7) współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy; 

8) współorganizowaniu szkoleń dla organizacji pozarządowych. 

 

 

5.12. FUNKCJONOWANIE GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
 

W celu wykonywania zadań gmina może, zgodnie z art. 9 ustawy o samorządzie gminnym, tworzyć 

jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami 

pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą 

wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach 

określonych w odrębnej ustawie. 

 

Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze 

użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu 

ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 

Wg art. 10 wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między 

jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego 

udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. 

 

W strukturze Gminy Tomice w 2018 r. funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne: 

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach, ul. Floriańska 16, 

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach, ul. Jana Pawła II 107, 

3) Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury w Radoczy, ul. Dębowa 49, 
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4) Szkoła Podstawowa w Woźnikach, ul. Wadowicka 130, 

5) Żłobek Gminny w Tomicach, ul. Floriańska 16, 

6) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomicach, ul. Wadowicka 49, 

7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, ul. Wadowicka 49, 

8) Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, ul. Dworska 9, 

9) Gminny Zakład Komunalny w Tomicach, ul. Wadowicka 51, 

10) Urząd Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51. 

 

Strukturę organizacyjną jednostek organizacyjnych Gminy Tomice oraz przeciętną liczbę 

zatrudnionych i wysokość wynagrodzeń brutto w tych jednostkach według danych i sprawozdań Z-06 

o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 38. Struktura organizacyjna, liczba zatrudnionych i wysokość wynagrodzeń w jednostkach 
organizacyjnych Gminy Tomice w 2018 r. 

 

Jednostki organizacyjne Gminy Tomice 

 

 

Struktura organizacyjna 

Przeciętna 

liczba 

zatrudnionych 

Wysokość 

wynagrodzeń 

brutto [zł] 

1 2 3 

 

1 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach 

 

 

Zespołem kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora. W skład Zespołu 

wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tomicach 

z oddziałami gimnazjalnymi klas III oraz Przedszkole Samorządowe 

w Tomicach. Zespół mieści się w dwóch budynkach: przedszkole i klasy I- III 

szkoły podstawowej przy ul. Floriańskiej 16, klasy IV-VIII szkoły podstawowej 

i oddziały gimnazjalne  przy ul. Dworskiej 9a. W Zespole funkcjonuje biblioteka 

szkolna, dwie świetlice szkolne,  stołówka szkolno-przedszkolna. W Zespole 

zatrudnieni są nauczyciele (w tym dyrektor i wicedyrektor) oraz pracownicy 

samorządowi na stanowiskach pomocniczych i obsługi.  Status prawny 

pracowników Szkoły normuje Karta Nauczyciela i ustawa z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych. 

 

 

66,4 

 

3 572 200,00 

 

2 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach 

 

Zespołem kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora. W skład Zespołu 

 

32,0 

 

1 577 000,00 
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wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach oraz 

Przedszkole Publiczne w Witanowicach. Zespół mieści się w jednym budynku. 

W Zespole funkcjonuje biblioteka szkolna, świetlica szkolna,  stołówka 

szkolno-przedszkolna. W Zespole zatrudnieni są nauczyciele (w tym dyrektor 

i wicedyrektor) oraz pracownicy samorządowi na stanowiskach pomocniczych 

i obsługi. Status prawny pracowników Szkoły normuje Karta Nauczyciela 

i ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

 

 

3 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury w Radoczy 

 

Szkołą kieruje dyrektor przy pomocy społecznego zastępcy. Szkoła mieści się 

w dwóch budynkach. Strukturę organizacyjną tworzą oddziały szkolne 

i przedszkolne (w drugim budynku). W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, 

świetlica szkolna, stołówka szkolna. W szkole zatrudnieni są nauczyciele 

(w tym dyrektor) oraz pracownicy samorządowi na stanowiskach 

pomocniczych i obsługi. Status prawny pracowników Szkoły normuje Karta 

Nauczyciela i ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych. 

 

 

21,7 

 

1 118 700,00 

 

4 

 

 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach 

 

Szkołą kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora. Szkoła mieści się 

w jednym budynku. Strukturę organizacyjną tworzą oddziały szkolne 

i przedszkolne. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, świetlica szkolna oraz 

stołówka szkolna. W szkole zatrudnieni są nauczyciele (w tym dyrektor 

i wicedyrektor) oraz pracownicy samorządowi na stanowiskach pomocniczych 

i obsługi. Status prawny pracowników Szkoły normuje Karta Nauczyciela 

i ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

 

 

28,2 

 

1 441 600,00 

 

5 

 

 

Żłobek Gminny w Tomicach 

 

Żłobkiem kieruje dyrektor. Żłobek mieści się w budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego. W Żłobku zatrudnionych jest 5 pracowników 

samorządowych: 3 w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 w niepełnym wymiarze 

(łącznie 3,75 etatu przeliczeniowego). Struktura organizacyjna: dyrektor 

Żłobka (0,25 etatu), opiekunki dziecięce (3,25 etatu).  

Status prawny pracowników Żłobka normuje ustawa z dnia 21 listopada 2008 

 

5,0 

 

138 618,61 
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r. o pracownikach samorządowych. 

 

 

6 

 

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomicach 

 

Zespołem kieruje kierownik. Ponadto w Zespole zatrudnieni są pracownicy na 

stanowiskach: główny księgowy, st. specjalista do spraw księgowych oraz st. 

specjalista  ds. oświatowych. Status prawny pracowników Zespołu normuje 

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

 

 

4,0 

 

278 700,00 

 

 

 

 

7 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach 

 

 

Ośrodkiem kieruje kierownik. Ponadto w Ośrodku zatrudnieni są pracownicy 

z podziałem na stanowiska pracy: główny księgowy, pracownicy socjalni 

w rejonach opiekuńczych, referent ds. świadczeń rodzinnych, referent ds. 

świadczenia wychowawczego, asystent rodziny. Status prawny pracowników 

Ośrodka normuje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych. 

 

 

8,5 

 

493 500,00 

 

8 

 

Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach 

 

 

Ośrodkiem kieruje dyrektor. Struktura organizacyjna Ośrodka przedstawia się 

następująco 

1) Dyrektor; 

2) Dział finansowo – gospodarczy: 

 główny księgowy, 

 sprzątaczka; 

3) Dział kultury: 

 kierownik ds. kultury, 

 instruktor, 

 koordynator ds. sportu i rekreacji, 

 instruktorzy (na umowy zlecenia); 

4) Biblioteka Publiczna w Tomicach wraz z filiami w Radoczy, Witanowicach i 

Woźnikach: 

 starszy bibliotekarz, 

 starszy bibliotekarz, 

 bibliotekarz. 

Status prawny pracowników zatrudnionych w Ośrodku normuje ustawa z dnia 

 

7,0 

 

346 500,00 
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25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej. 

 

 

9 

 

 

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach 

 

Zakładem kieruje kierownik. W skład struktury organizacyjnej Zakładu 

wchodzą: 

1) Dyrektor; 

2) Dział finansowo-administracyjny (główny księgowy, st. inspektor 

księgowości); 

3) Dział eksploatacyjno-sprzętowy (inkasent, pracownik sieci wodociągowej, 

pracownicy Stacji Uzdatniania Wody, pracownicy Oczyszczalni Ścieków). 

Status prawny pracowników Zakładu normuje ustawa z dnia 21 listopada 2008 

r. o pracownikach samorządowych. 

 

 

11,0 

 

624 900,00 

 

10 

 

 

Urząd Gminy w Tomicach 

 

 

Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy. 

W Urzędzie funkcjonuje struktura samodzielnych stanowisk urzędniczych, 

tworzących zespoły: 

1) Kierownictwo Urzędu: 

 Wójt, 

 Sekretarz, 

 Skarbnik; 

2) Zespół Organizacyjny i Spraw Społecznych: 

 Stanowisko ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy, 

 Stanowisko ds. Organizacyjnych i Promocji; 

3) Zespół Finansowo-Budżetowy: 

 Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej, 

 Stanowisko ds. Płac, 

 Stanowisko ds. Podatków i Opłat Lokalnych, 

 Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej, 

 Stanowisko ds. Obsługi Kasowej, 

 Stanowisko ds. Dotacji i Zamówień Publicznych; 

4) Zespół Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego: 

 Stanowisko ds. Infrastruktury Komunalnej, 

 Stanowisko ds. Mienia i Planowania Przestrzennego, 

 Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

 Stanowisko – Eko-doradca, 

 

19,9 

 

1 206 800,00 
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 Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami; 

5) Zespół Ochrony: 

 Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, 

 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

 Kancelaria Dokumentów Niejawnych, 

 Archiwum Zakładowe; 

6) Urząd Stanu Cywilnego: 

 Stanowisko Kierownika USC, 

 Stanowisko Zastępcy Kierownika USC. 

W strukturze organizacyjnej Urzędu występują też 3 stanowiska pomocnicze i 

obsługi. Status prawny pracowników Urzędu normuje ustawa z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

 

Źródło: Dane i sprawozdania Z-06 jednostek organizacyjnych Gminy Tomice o pracujących, wynagrodzeniach 

i czasie pracy za 2018 r.  
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ZAŁĄCZNIK: 
 

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 

2016-2025 
Prezentowany dokument zawiera informację o realizacji zadań określonych w Strategii Rozwoju 

Gminy Tomice na lata 2016-2025, przyjętej uchwałą Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 22 

lipca 2016 r.  

 
Strategia Rozwoju Gminy Tomice wskazuje kierunki działania, które bezpośrednio odnoszą się do 
konkretnych obszarów tematycznych, tzw. domen planowania strategicznego, które zostały uznane 
za rzeczywiście istotne z punktu widzenia samorządu rozumianego jako wspólnota mieszkańców. 
 
Informacja obejmuje następujące obszary tematyczne, tzw. domeny planowania strategicznego, 
które zostały uznane za rzeczywiście istotne z punktu widzenia samorządu: 
 Środowisko naturalne i gospodarka wodna 

 Infrastruktura techniczna i ład przestrzenny 
 Integracja społeczna 
 Gospodarka i rynek pracy 
 Wspólnota lokalna i aktywni mieszkańcy 

 Usługi publiczne, w tym e-usługi 
 
Do konkretnych obszarów tematycznych odnoszą się wskazane w Strategii kierunki działania, tzw. 
cele strategiczne. Wyznaczone cele strategiczne zostały skonkretyzowane poprzez cele operacyjne 
obejmujące wyodrębnione zadania, które zostaną zrealizowane w Gminie Tomice do roku 2025.   
  
Niniejsza informacja obejmuje 6 tabel zawierających zadania zrealizowane do dnia 31 grudnia 2018 r. 
w ramach wyznaczonych celów strategicznych i skonkretyzowanych celów operacyjnych. 
 
Tabela 1. Zadania w ramach celu strategicznego 1 

Cel strategiczny 1  

Poprawa stanu środowiska naturalnego, zachowanie jakości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz 

zrównoważona gospodarka wodna 

1.1 Poprawa jakości zasobów wody i gleby 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej na obszarze całej 
gminy 

Nie podjęto działań dotyczących budowy 
kanalizacji w innych niż Tomice i Radocza 
miejscowościach. 

Nie podjęto działań dotyczących budowy kanalizacji 
w innych niż Tomice i Radocza miejscowościach. 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 
Radocza – ul. Jana Pawła II 

Wykonano dokumentację techniczną 
i dobudowano odcinek kanalizacji sanitarnej 
w ciągu ul. Spacerowej w Radoczy o dł. 0,15 
km zamiast przy ul. Jana Pawła II 

1. Budowa kanalizacji w Radoczy przy ul. Spacerowej: 
Ø 200mm, długość 162 m. 

2. Budowa kanalizacji w Radoczy przy ul. Jagiellońskiej 
i Zielonej: Ø 200mm, długość 180 m. 
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Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 
Tomice – ul. Floriańska, ul. 
Wspólna 

Budowa kanalizacji przy ul. Floriańskiej 
w tracie realizacji (termin wykonania 
kanalizacji przy ul. Wspólnej: 2019 r.) 

1. Budowa kanalizacji w Tomicach na odcinku ul. 
Floriańska – ul. Wspólna (z ulicami przyległymi) 
w ramach PROW 2014-2020. Długość sieci: 
grawitacyjna Ø 200 PVC - 4,636 km, tłoczna Ø110 PE 
– 1,2375 km, Ø40 PE – 0,1485 km. 

2. Rozpoczęcie rozbudowy kanalizacji sanitarnej 
w Tomicach, ul. Cicha i Floriańska – Etap II: Ø 200 
PVC, długość 210 m. 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 
Tomice – ul. Rzyczki 

W 2016 r. wykonano etap I – 0,84 km 
W 2017 r. wykonano etap II – 1,06 km 

 
Zadanie zrealizowane 

Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Radocza 

Opracowano dokumentację pn. „Koncepcja 
techniczno-technologiczna oczyszczalni 
ścieków w Radoczy” 

 
Nie podjęto dalszych działań 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenach 
gdzie kanalizacja sieciowa jest 
nieuzasadniona ekonomicznie 

Wybudowano 58 przydomowych oczyszczalni 
ścieków  
 

 
Wybudowano 20 przydomowych oczyszczalni ścieków  
 

Uporządkowanie gospodarki 
wodnej w zakresie 
odprowadzania wód opadowych 
(kanalizacja deszczowa, rowy 
melioracyjne) 

Wykonano remont kanalizacji deszczowej 
w ciągu ul. Różanej i ul. Starowiejskiej 
w Tomicach o długości 60 m 

Wykonano przepusty i udrożnienia rowów 
przydrożnych odprowadzających wody opadowe na 13 
odcinkach dróg gminnych. 

Systematyczne działania 
edukacyjne na rzecz ochrony wód 
i gleby przed zanieczyszczeniami  

 
- 

W Szkole Podstawowej w Woźnikach odbyła się 
kolejna, V Ekologiczna Olimpiada Kreatywności na 
temat „Deficyt wody na Ziemi”. 

Modernizacja systemów 
zaopatrzenia w wodę – 
zapewnienie stałego dostępu do 
wody pitnej dla mieszkańców 
Gminy Tomice i Gminy Brzeźnica 

1) Zawarto porozumienie z Gminą Brzeźnica 
w sprawie opracowania dokumentacji 
projektowej i budowy rurociągu zasilającego 
w wodę SUW w Witanowicach, 
2) Zawarto umowę z Gminą Brzeźnica 
i WPWiK w Wadowicach w sprawie budowy 
drugiego odcinka sieci wodociągowej 
zasilającego w wodę do SUW 
w Witanowicach, 
3) Zlecono wykonanie dokumentacji 
projektowej dla budowy rurociągu 
zasilającego w wodę SUW w Witanowicach, 
4) Zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowej sieci wodociągowej na ul. 
Widokowej i ul. Lipowej w Radoczy. 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 
rurociągu zasilającego w wodę SUW w Witanowicach 
– w trakcie realizacji. Planowany termin uzyskania 
pozwolenia na budowę – 2019 r. Planowany termin 
realizacji zadania – 2020 r. 

2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 
sieci wodociągowej o długości 870 m w Radoczy przy 
ul. Widokowej i ul. Lipowej. Planowany termin 
realizacji inwestycji – 2020 r. 

3. Oddanie do użytku sieci wodociągowej w Woźnikach 
przy ul. Grudki i ul. Na Wzgórzach: Ø 110, długość 
2 590 m. 

4. Budowa sieci wodociągowej w Radoczy przy ul. 
Piastowskiej: Ø 110, długość 330 m. 

5. Budowa sieci wodociągowej w Witanowicach przy ul. 
Krakowskiej: Ø 110, długość 120 m. 

Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w Witanowicach 

Zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowej modernizacji SUW 
w Witanowicach 

Wykonano dokumentację projektową modernizacji 
SUW w Witanowicach. 

Stałe podnoszenie jakości 
infrastruktury liniowej w zakresie 
dostępu do wody i kanalizacji  

Prowadzono wymianę wodomierzy i remonty 
sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, 
polegające m.in. wymianie rur stalowych na 
rury z tworzyw sztucznych.  

Prowadzono wymianę wodomierzy oraz remonty sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, polegające m.in. 
na wymianie rur stalowych na rury z tworzyw 
sztucznych, wymianie i uszczelnieniu studzienek 
kanalizacyjnych. 

Rozbudowa ujęcia wody dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
Gminy Tomice i Gminy Brzeźnica 

Wykonano dokumentację projektową 
rozbudowy ujęcia wody. Postępowanie 
o wydanie decyzji na eksploatację ujęcia 
w toku. 

Postępowanie o wydanie decyzji na eksploatację ujęcia 
w toku. 

Budowa systemu zasilania 
w wodę sieci wodociągowej 
w Radoczy z wodociągu WPWiK 
w Wadowicach 

Opracowano dokumentację projektową 
budowy sieci wodociągowej (planowany 
termin realizacji 2018 r.) 

Oddano do użytku awaryjne połączenie sieci 
wodociągowej WPWiK w Wadowicach z siecią 
wodociągową w Gminnego Zakładu Komunalnego 
w miejscowości Radocza: Ø 110, długość 412 m. 

Budowa systemu zasilania 
w wodę sieci wodociągowej 
w Radoczy ze stacji uzdatniania 

 
- 

Nie podjęto działań ze względu na zmianę koncepcji 
zasilania w wodę sieci wodociągowej w Radoczy 
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wody w Witanowicach  

Budowa zbiornika wody pitnej 
w Woźnikach 

- Nie podjęto działań 

1.2 
Poprawa standardów utrzymania czystości i porządku, zwiększenie efektywności gospodarki odpadami, 
usuwanie azbestu z obiektów na terenie Gminy Tomice 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Utworzenie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 

Utworzono Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych przy oczyszczalni 
ścieków w Radoczy 

Prowadzono działania modernizacyjne w Punkcie 
Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest zgodnie 
z Programem usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Tomice 

 
Usunięto 153 ton wyrobów zawierających 
azbest z 56 nieruchomości 

 
Usunięto z 25 nieruchomości ok. 75 ton wyrobów 
zawierających azbest.  

Rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów  

Wprowadzono kody kreskowe do oznaczania 
worków i pojemników przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów komunalnych oraz 
obowiązkową segregację popiołu i odpadów 
ulegających biodegradacji (kuchennych 
i spożywczych). Ustawiono nowe pojemniki 
na odzież używaną.  

Podjęto nowe uchwały związane z selektywnym 
zbieraniem odpadów komunalnych oraz uchwałę 
w sprawie odbierania od 2019 r. odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne. Stosowną informację wraz z deklaracją do 
ok.400 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 

Promocja segregacji odpadów 
w ramach realizowanych 
programów edukacyjnych 
i społecznych 

Rozpowszechniono wśród mieszkańców ulotki 
informujące o zasadach segregacji odpadów 
komunalnych. Zawiadomiono pisemnie 
właścicieli nieruchomości o sposobach, 
miejscach i punktach zbiórki odpadów na 
terenie gminy Tomice. Realizacja zajęć 
edukacyjnych w  szkołach o segregacji 
opadów komunalnych i organizacja zbiórek 
surowców wtórnych w szkołach. 

1. W szkołach realizowano zajęcia edukacyjne z zakresu 
segregacji opadów komunalnych, organizowane są 
zbiórki makulatury i zużytych baterii. 

2. Szkoła Podstawowa w Woźnikach włączyła się 
w akcję edukacyjną „Sprzątanie świata - Polska 
2018" pod hasłem „AKCJA-SEGREGACJA, 2x więcej, 
2x czyściej", której celem było budowanie 
świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki 
odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych 
oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. 

Rozszerzenie sieci koszy na śmieci 
przy przystankach, chodnikach 
i innych miejscach ruchu 
publicznego 

Zwiększono liczbę koszy na śmieci ze środków 
funduszu sołeckiego w sołectwie Tomice. 
Bieżące uzupełnianie przystanków 
komunikacyjnych w kosze na śmieci.  

Kontynuowano montaż koszy ulicznych na 
przystankach komunikacyjnych w sołectwach. 

1.3 Przeciwdziałanie niskiej emisji i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Nazwa zadania 
 
Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. 

 
Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez działania określone 
w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice 

 I. Organizacja akcji i kampanii edukacyjnych 
w zakresie ochrony powietrza: 1) akcja 
edukacyjna na temat wpływu 
zanieczyszczenia powietrza na zdrowie 
człowieka przeprowadzona w 4 szkołach 
podstawowych, 2) dwa pokazy kotłów na 
paliwo stałe, spełniających wymagania 
ekoprojektu w zakresie efektywności 
energetycznej i norm emisji, 3) spotkanie 
informacyjne dotyczące uzyskania wsparcia 
finansowego na wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii , 4) spotkanie informacyjne 
dotyczące realizacji PONE na terenie gminy 
Tomice w 2017 r., 5) zebrania wiejskie 
w sołectwach, podczas których 
przedstawione zostały przepisy uchwały 
antysmogowej dla Małopolski, 6) konkurs 

Zrealizowano działania planowane w GPN dla Gminy 
Tomice: 
1. Działanie I. 
Organizacja akcji i kampanii edukacyjnych w zakresie 
ochrony powietrza: 
1) Akcja „Oszczędzam energię” skierowana do rodzin 
wielodzietnych, będących w trudnej sytuacji 
materialnej, objętych pomocą Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej; 
2) akcja edukacyjna na temat smogu przeprowadzona 
w czterech szkołach podstawowych; 
3) akcja edukacyjna z okazji Green Week 
przeprowadzona w trzech szkołach podstawowych; 
4) stoisko Ekodoradcy podczas wydarzeń gminnych: 
„Dzień dziecka -postaw na rodzinę”, „Witanowice 
z karpiem w różnej odsłonie”; 
5) spotkanie informacyjne dotyczące realizacji 
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plastyczny pod hasłem „Czyste powietrze w 
Gminie Tomice”, 7) Dzień czystego powietrza, 
8) wydruk ulotek, broszur, plakatów, 
rollupów, tablic informacyjnych o tematyce 
ochrony powietrza.  
II. Wymiana 55 starych pieców węglowych na 
43 ekologiczne piece węglowe, 2 piece na 
biomasę i 10 pieców gazowych. 
III. Czyszczenie dróg po zimowym utrzymaniu. 
IV. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. 
Patria w Tomicach i przy ul. Jagiellońskiej 
w Radoczy, z zastosowaniem 
energooszczędnych opraw LED. 

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy 
Tomice; 
6) Warsztaty ekologiczne dla dzieci zorganizowane 
w sześciu sołectwach podczas wakacji oraz w trzech 
szkołach podstawowych; 
7) konkurs plastyczny pod hasłem „Czyste powietrze – 
szczęśliwa rodzina” skierowany do szkół 
podstawowych na terenie gminy; 
8) badania budynków mieszkalnych kamerą 
termowizyjną; 
9) pomiar jakości powietrza w dwóch miejscowościach; 
10) akcja oczyszczacze powietrza dla 5 placówek 
oświatowych; 
11) spotkanie informacyjne w ramach programu 
„Czyste powietrze; 
12) dystrybucja ulotek, broszur wśród mieszkańców; 
13) dystrybucja ulotek kart pracy wśród uczniów szkół 
podstawowych. 
2. Działanie II. 
Wymiana 30 starych pieców węglowych na 
19 ekologiczne piece węglowe, 4 piece na biomasę 
i 7 pieców gazowych. 
3. Działanie III. 
Czyszczenie dróg po zimowym utrzymaniu.  
4. Działanie IV. 
Modernizacja  2,92 km dróg gminnych. 

Promocja wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 
w budownictwie mieszkaniowym 
oraz w obiektach użyteczności 
publicznej 

Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w ramach realizacji Projektu 
zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu 
ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego – Małopolska w zdrowej 
atmosferze”. W ramach projektu został 
zatrudniony ekodoradca, który udziela 
mieszkańcom porad m. in. na temat 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w budownictwie mieszkaniowym. Organizacja 
w 2017 r. spotkania informacyjnego 
dotyczącego uzyskania wsparcia finansowego 
na instalację odnawialnych źródeł energii. 

Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w budownictwie mieszkaniowym podczas porad 
udzielanych mieszkańcom przez Ekodoradcę. 

Podejmowanie działań na rzecz 
ochrony przed emisją 
zanieczyszczeń drogowych  

Usunięto z dróg publicznych pozostałości po 
środkach stosowanych do usuwania śliskości 
w okresie zimowym 

Usunięto z dróg publicznych pozostałości po środkach 
stosowanych do usuwania śliskości w okresie zimowym 

Systematyczna promocja 
i edukacja w zakresie korzyści 
wynikających z wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

Zorganizowano spotkanie informacyjne dla 
mieszkańców  dotyczące uzyskania wsparcia 
finansowego na wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii w związku z zamiarem złożenia 
wniosku o pozyskanie dotacji na budowę 
instalacji OZE ze środków unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, Poddziałania 4.1.1 „Rozwój 
infrastruktury produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych”. W ramach planowanej 
realizacji projektu powołano również klaster 
energii o nazwie Klaster Energii Wisła. 
Porozumienie o ustanowieniu klastra energii 
zawarto 24.11.2017.r. pomiędzy Gminą 
Brzeźnica, Gminą Spytkowice, Gminą Tomice, 
DOEKO GROUP sp. z o.o. Po przeprowadzonej 
ankietyzacji i znikomym zainteresowaniu 
mieszkańców odstąpiono od realizacji w/w 

Edukacja w zakresie korzyści wynikających z 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii podczas 
zajęć, warsztatów prowadzonych przez Ekodoradcę 
w szkołach podstawowych na terenie gminy. 
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projektu. 

Termomodernizacja obiektów 
publicznych wraz z wymianą 
źródeł ciepła  

Wykonano: 
1) termomodernizację remizy strażackiej w 
Zygodowicach ze środków Województwa 
Małopolskiego w ramach projektu 
„Małopolskie Remizy” i środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
2) termomodernizację remizy strażackiej 
w Lgocie, 
3) częściową termomodernizację dawnej 
szkoły podstawowej w Lgocie. 

1. Wykonano częściową termomodernizację remizy 
strażackiej w Woźnikach poprzez dociepleniu stropu 
ze środków budżetu Gminy Tomice. 

2. Wykonano docieplenie budynku dawnej szkoły 
podstawowej w Lgocie w ramach środków funduszu 
sołeckiego. 

Wymiana nieefektywnego 
centralnego ogrzewania oraz 
instalacja paneli fotowoltaicznych  

1. Dokonano wymiany 55 starych kotłów 
węglowych w ramach Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji z dofinansowaniem środkami 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
oraz środkami finansowymi Gminy Tomice. 
2. Złożono 2 wnioski o dofinansowanie 
projektów w ramach RPO WM na wymianę 
starych źródeł ogrzewania na paliwa stałe 
i gazowe. W związku z nierzetelnym 
wykonaniem ocen energetycznych budynków, 
w których miała nastąpić wymiana źródeł 
ogrzewania, Gmina Tomice wstrzymała się od 
realizacji w/w projektów z uwagi na ryzyko 
nieosiągnięcia zakładanego efektu 
ekologicznego, a w efekcie zwrot udzielonego 
dofinansowania. 
3. Ze względu na znikome zainteresowanie 
zrezygnowano z realizacji projektu z zakresu 
instalacji paneli fotowoltaicznych. 

1. Złożono  wniosek o dofinansowanie wymiany starych 
źródeł ogrzewania na paliwa stałe i gazowe do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie 
województwa małopolskiego. 

2. W związku z pozyskaną dotacją z WFOŚiGW 
w Krakowie oraz środkami budżetu Gminy Tomice 
dokonano wymiany 30 starych kotłów węglowych. 
Zadanie polegało na zastąpieniu w budynkach 
mieszkalnych starych źródeł ciepła nowymi 
wysokosprawnymi i ekologicznymi poprzez montaż: 

1) 19 szt. ekologicznych kotłów na paliwo stałe opalane 
węglem wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., 
2) 4 kotów na biomasę  wraz z wewnętrzną instalacją 
c.o. i c.w.u., 
3) 7 szt. kotłów gazowych wraz z wewnętrzną instalacja 
c.o. i c.w.u.  
Nowe źródła ciepła spełniają normy określone 
w "Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie 
województwa małopolskiego". 

Stworzenie systemu zachęt do 
wymiany źródeł ciepła na 
ekologiczne, dotowanie 
odnawialnych źródeł energii, etc. 
(z wykorzystaniem zewnętrznych 
źródeł finansowania) 

Utrzymano zasady i podniesiono wysokość 
dotacji na realizację przedsięwzięć 
związanych ze zmianą dotychczasowego 
systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na ogrzewanie proekologiczne w 
ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
dla Gminy Tomice. Dotacje udzielane są ze 
środków Gminy Tomice i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie.  

Podniesiono wysokość dotacji udzielanej na realizację 
przedsięwzięcia związanego z wymianą 
dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na 
paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w 
ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Tomice. Dotacje udzielane są ze środków 
budżetu gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

1.4 Lokalne dziedzictwo przyrodnicze elementem wzmacniającym atrakcyjność zamieszkania   

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. 
 

Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Ochrona i wykorzystanie zasobów 
rzeki Skawy 

1. Zwiększono ochronę zasobów wodnych 
przed zanieczyszczeniem poprzez realizację 
zadań przyporządkowanych do celu 
operacyjnego 1.1 Poprawa jakości zasobów 
wody i gleby. 
2. Usunięto dzikie wysypisko w korycie Skawy 
i udzielono wsparcia przy akcji „Sprzątanie 
rzeki Skawy” zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej 
i firmę Kajaki-na-skawie.pl. 
3. Wykonano dokumentację projektową 
rozbudowy ujęcia wody dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę Gminy Tomice i Gminy 

1. Zrealizowano zadania z zakresu kanalizacji sanitarnej 
wykazane w działaniu 1.1. Poprawa jakości zasobów 
wody i gleby. 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej i firma 
Kajaki-na-skawie.pl z Tomic organizowało spływy 
kajakowe i akcje „Sprzątania rzeki Skawy”. 
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Brzeźnica w ramach zadania 
przyporządkowanego do celu operacyjnego 
1.1 Poprawa jakości zasobów wody i gleby. 
4. Sfinansowano spływ kajakowy z Witanowic 
do Podolsza zorganizowany przez Ośrodek 
Kultury Gminy Tomice. 

Podejmowanie działań w zakresie 
edukacji ekologicznej (konkursy, 
szkolenia itp.)  

1. W Szkole Podstawowej w Woźnikach: 
zorganizowano IV Ekologiczną Olimpiadę 
Kreatywności, której tematem była ochrona 
bioróżnorodności przyrodniczej Doliny Skawy, 
wybudowano ogród doświadczeń ze ścieżką 
sensoryczną. 
2. Realizowano zadanie: Przeciwdziałanie 
niskiej emisji i wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 
przyporządkowanego do celu operacyjnego 
1.3 Przeciwdziałanie niskiej emisji i wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
3. Uruchomiono podstrony na stronie 
internetowej  Urzędu Gminy: Ekodoradca 
w Gminie Tomice, Jakość powietrza – Tomice. 

1. W Szkole Podstawowej w Woźnikach odbyła się 
V Ekologiczna Olimpiada Kreatywności na temat 
„Deficyt wody na Ziemi”. 

2. Przeprowadzono akcje i kampanie edukacyjne 
określone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Tomice (wykazane w działaniu 
1.3 Przeciwdziałanie niskiej emisji i wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii). 

3.  Przeprowadzono konkursy w szkołach w ramach 
organizowanych zbiórek surowców wtórnych oraz 
konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej. 

4. Realizowano działania z zakresu edukacji 
ekologicznej w programach wychowawczo-
profilaktycznych szkół. 

Wytyczanie szlaków, tras 
wycieczkowych, wydawanie 
publikacji promocyjnych 
i podejmowanie innych działań 
dla zwiększenia efektywności 
wykorzystania zasobów 
dziedzictwa przyrodniczego   

1. Gmina Tomice złożyła deklarację 
uczestnictwa w projekcie Towarzystwa na 
rzecz Ziemi „Natura się o(d)płaca”,  
finansowanego ze środków Gminy Tomice 
i  Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 (termin realizacji projektu: 2018 r.). 
2. Gmina Tomice z pozostałymi gminami 
Doliny Karpia przystąpiła do projektu pn. 
„Szlak Doliny Karpia”, który będzie 
realizowany w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska – 
Słowacja 2014-2020 (umowa ze 
Stowarzyszeniem „Region Beskidy”). 
W ramach projektu zakłada się m.in. 
wyznaczenie i oznakowanie szlaku 
rowerowego, budowę infrastruktury 
wypoczynkowej dla rowerzystów, wydanie 
materiałów promocyjnych. 

1. W ramach projektu „Szlak Doliny Karpia” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Dolina Karpia 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 powstał 
przy budynku dawnego gimnazjum punkt 
wypoczynkowy dla rowerzystów, w skład którego 
wchodzą: altana, ławka, stół, kosz na śmieci, stojaki 
na rowery, tablica dotycząca projektu. 

2. Realizacja przedsięwzięcia pt. „Tomickie Ścieżki 
Nordic Walking” przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Tomickiej w Tomicach w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Tomice – w toku. 

3. Oznakowanie tabliczkami dwóch pomników przyrody 
w Witanowicach - dębów „Witan” i „Mikołaj” przez 
Szkołę Podstawową i Urząd Gminy. 

Wszechstronna współpraca 
w ramach Stowarzyszenia Dolina 
Karpia w zakresie promocji 
zasobów dziedzictwa 
przyrodniczego z punktu 
widzenia turystyki 

1. Współpraca przy wydaniu Mapy Doliny 
Karpia w 2017 r. 
2. Organizacja przez Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice wycieczki „Ekomuzeum Doliny 
Karpia”, prezentującej walory przyrodnicze 
Doliny Karpia. 
3. Gmina Tomice z pozostałymi gminami 
Doliny Karpia przystąpiła do projektu pn. 
„Szlak Doliny Karpia”, który będzie 
realizowany w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska – 
Słowacja 2014-2020 (umowa ze 
Stowarzyszeniem „Region Beskidy”). 

1. Realizacja projektu „Organizacja cyklu spotkań 
bazujących na obiektach znajdujących się 
w Ekomuzeum Doliny Karpia w ramach Klubu 
Ekomuzealnika Doliny Karpia na rzecz promocji 
obszaru” przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice. 
Projekt polegał na organizacji 9 spotkań dla dzieci 
oraz osób dorosłych: „Jak to z wikliną bywało”, 
„W królestwie pszczół”, Kulinarna przygoda w 
Dolinie Karpia”, Kulinarne oraz regionalne skarby 
Doliny Karpia”, „Tomickie spotkania ceramiczne” dla 
dzieci oraz dorosłych, Słodkości ze stolicy Doliny 
Karpia”, Regionalne rękodzieło – ozdoby z siana” dla 
dzieci oraz dorosłych. 

2. Współpraca ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia 
w zakresie opracowania mapy „Dolina Karpia 
i abokreky” wydanej w ramach projektu „Szlak 
Doliny Karpia” realizowanego przez Stowarzyszenie 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. 

3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia 
w zakresie opracowania projektu „Rowerem po 
Dolinie Karpia”, który będzie realizowany przez 
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Stowarzyszenie w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-
2020. 

4. Stosowanie plansz o tematyce przyrodniczej na 
zajęciach edukacyjnych w szkołach - plansze 
przekazane nieodpłatnie przez Stowarzyszenie 
Dolina Karpia. 

1.5 Zwiększenie efektywności zapobiegania i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i zmiany klimatu 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Budowa umocnień brzegowych 
koryta rzeki Skawy przy ujęciach 
wody w miejscowości Witanowice 

1. Pomimo opracowania dokumentacji 
projektowej budowy umocnień brzegowych 
koryta rzeki Skawy przy ujęciach wody 
w Witanowicach, realizacja zadania jest 
zagrożona z uwagi na likwidację Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 
i tworzenie od 01.01.2018 r. Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

2. Zbiornik Wodny Świnna Poręba, 
wybudowany dla ochrony przed powodzią 
terenów położonych poniżej zapory, w tym na 
obszarze gminy Tomice, może mieć wpływ na 
rezygnację lub zmianę zakresu planowanego do 
realizacji zadania. 

Nie podjęto dalszych działań 

Przebudowa wałów 
przeciwpowodziowych na Skawie 
w Tomicach i Radoczy  

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 18 
października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu 
zarządzania ryzykiem powodziowym dla 
obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1841) w ramach inwestycji strategicznych 
planowanych do realizacji w I okresie 
planistycznym, tj. w latach 2016-2021 oraz 
w działaniach strategicznych kontynuowanych 
w II cyklu planistycznym, tj. po 2021 r. 
uwzględniono przebudowę wałów 
przeciwpowodziowych na Skawie w Tomicach 
i Radoczy. Realizacja zadania w zakładanym 
terminie zagrożona ze względu na likwidację 
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych (MZMiUW) w Krakowie i utworzenie 
od 01.01.2018 r. Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie oraz oddanie do użytku 
Zbiornika Wodnego Świnna Poręba.    

Nie podjęto dalszych działań 

Rozbudowa wałów 
przeciwpowodziowych na 
Zygodówce w Woźnikach 

1. Wójt wystąpił do MZMiUW w Krakowie 
z ofertą współfinansowania opracowania 
dokumentacji technicznej budowy kanału ulgi 
na potoku Zygodówka oraz spotkał się w tej 
sprawie z marszałkiem woj. małopolskiego, 
a następnie otrzymał odmowę finansowania 
zadania ze względu na likwidację MZMiUW 
w Krakowie i utworzenie od 01.01.2018 r. 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. 

2. W rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 18 
października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu 
zarządzania ryzykiem powodziowym dla 
obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1841) w ramach inwestycji strategicznych 

Nie podjęto dalszych działań 
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planowanych do realizacji w I okresie 
planistycznym, tj. w latach 2016-2021 oraz 
w działaniach strategicznych kontynuowanych 
w II cyklu planistycznym, tj. po 2021 r. 
uwzględniono rozbudowę i modernizację 
wałów przeciwpowodziowych na Zygodówce 
w Woźnikach. Realizacja zadania w zakładanym 
terminie zagrożona ze względu na likwidację 
MZMiUW w Krakowie i utworzenie od 
01.01.2018 r. Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie.  

Przebudowa wałów 
przeciwpowodziowych na 
Radoczance w Radoczy 

W rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 18 
października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu 
zarządzania ryzykiem powodziowym dla 
obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1841) w ramach inwestycji strategicznych 
planowanych do realizacji w I okresie 
planistycznym, tj. w latach 2016-2021 
uwzględniono przebudowę wałów 
przeciwpowodziowych na potoku Radoczanka 
w Radoczy. Realizacja zadania w zakładanym 
terminie zagrożona ze względu na likwidację 
MZMiUW w Krakowie i utworzenie od 
01.01.2018 r. Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. 

Nie podjęto dalszych działań 

Wykonanie ewidencji urządzeń 
wałowych (klap, zasuw itp.) 

Sporządzono na podstawie danych MZMiUW 
w Krakowie zestawienie wałów 
przeciwpowodziowych wraz z budowlami i 
urządzeniami towarzyszącymi  

Wykonano w 2017 r. 

Regulacja koryt cieków wodnych 
oraz inne przedsięwzięcia wskazane 
w programu inwestycyjnym 
w zlewni Skawy 

Realizacja zadania zagrożona ze względu na 
likwidację MZMiUW i utworzenie od 
01.01.2018 r. Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. W związku z zaistniałą 
sytuacją Wójt zlecił: 

1) wykonanie umocnienia brzegu i dna Potoku 
Witanowickiego w rejonie boiska sportowego 
w Witanowicach, 

2) wykonanie umocnienia brzegu i dna 
bezimiennego dopływu potoku Radoczanka 
w Radoczy. 

Nie podjęto dalszych działań 

Likwidacja osuwiska na drodze 
powiatowej w miejscowości Tomice 

Zarząd Powiatu w Wadowicach przygotował 
dokumentację projektową (12.02.2018 r. 
ogłoszono przetarg na realizację zadania). 

Zlikwidowano osuwisko na drodze powiatowej – ul. 
Floriańskiej:  przebudowano przepust, wykonano  
kanalizację deszczową, konstrukcję oporową, 
położono nowy asfalt i 80m chodnika. 

Budowa i rozbudowa infrastruktury 
chroniącej przed skutkami suszy 

Realizacja zadania tożsama z realizacją zadań 
własnych przyporządkowanych do celu 
operacyjnego 1.1 Poprawa jakości zasobów 
wody i gleby: 1) Modernizacja systemów 
zaopatrzenia w wodę – zapewnienie stałego 
dostępu do wody pitnej dla mieszkańców 
Gminy Tomice i Gminy Brzeźnica, 2)  
Rozbudowa ujęcia wody dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę Gminy Tomice i Gminy 
Brzeźnica, 3) Budowa systemu zasilania w wodę 
sieci wodociągowej w Radoczy z wodociągu 

Nie podjęto dalszych działań 
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WPWiK w Wadowicach. 

Wsparcie służb ratunkowych 
poprzez doposażenie w sprzęt do 
prowadzenia akcji ratowniczych 
oraz usuwania skutków katastrof 
i klęsk żywiołowych  

1. Zakupiono 8 kompletów odzieży specjalnej 
dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z 
terenu gminy w ramach programu 
„Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja 
ich skutków dla środowiska – Bezpieczny 
strażak 2016” współfinansowanego ze środków 
WFOŚiGW w Krakowie. 
2. Zakupiono 1 komplet odzieży specjalnej dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach 
w ramach programu „Zapobieganie poważnym 
awariom i likwidacja ich skutków dla 
środowiska – Bezpieczny strażak 2017” 
współfinansowanego ze środków WFOŚiGW 
w Krakowie. 
3. Zakupiono 4 zestawy ratownictwa 
medycznego PSP-R1 wraz z deskami i szynami 
Kramera oraz 2 defibrylatory AED ze środków 
Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach 
zadania Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej).  

1. Zakupiono 3 komplety odzieży specjalnej dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach 
w ramach programu „Zapobieganie poważnym 
awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska 
- „Bezpieczny Strażak 2018”, 
współfinansowanego ze środków WFOŚiGW 
w Krakowie. 

2. Zakupiono 4 komplety odzieży ochronnej do 
działań bojowych oraz akumulatorowy maszt 
oświetleniowy LED dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tomicach w ramach konkursu pn. 
„Bezpieczna Małopolska 2018” na zapewnienie 
gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu województwa 
małopolskiego, współfinansowanego ze środków 
Samorządu Województwa Małopolskiego. 

3.   W ramach środków własnych Gminy Tomice 
zakupiono sprzęt ratowniczy i umundurowanie 
bojowe dla jednostek OSP Lgota (drabina 
ratownicza, mundury), OSP Radocza (ubranie 
ochronne na szerszenie, maski pyłowe, 
pulsoksymetr, naświetlacz LED, ubrania 
koszarowe, rozdzielacz), OSP Tomice (buty 
strażackie, rękawice), OSP Witanowice (buty 
specjalne, kominiarki, węże, latarki), OSP 
Woźniki (ubranie bojowe, obuwie strażackie), 
OSP Zygodowice (rozdzielacz, bosak, rękawice, 
buty strażackie). 

Kształtowanie i promocja postaw 
właściwych w odniesieniu do 
sytuacji kryzysowych 

1. Na terenie Gminy Tomice odbyły się: 

1) ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP 
dotyczące działań z zakresu ratownictwa 
technicznego i kwalifikowanej pierwszej 
pomocy podczas wypadków komunikacyjnych 
z udziałem motocyklistów, 

2) gminne zawody sportowo-pożarnicze, 

3) XIX Powiatowy Turniej Halowy 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha 
Piotra Galasa w Witanowicach, 

4) Finał Gminny Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem 
"Młodzież Zapobiega Pożarom" , 

5) Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych zorganizowany przez Komendę 
Powiatową Policji w Wadowicach, 

6) XII Turniej „I Ty możesz zostać ratownikiem” 
dla uczniów szkół gimnazjalnych zorganizowany 
przez Komendę Powiatową Policji w 
Wadowicach, 

7) ćwiczenie obronne „Czerwiec 2017” 
związane z uruchomieniem tzw. „Akcji 
Jodowej” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Witanowicach. 

2. Zakupiono tor przeszkód dla Młodzieżowej 

1. Na terenie Gminy Tomice odbyły się: 
1) ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP pk. 

„Radocza 2018” polegające na przeprowadzeniu 
działań ratowniczych wewnątrz obiektu, 
poszukiwaniu i ewakuacji osób, gaszeniu pożaru, 
oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy 
poszkodowanym, 

2)  gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP 
w Witanowicach w których uczestniczyło 18 
drużyn, 

3) XIX Powiatowy Turniej Halowy Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Witanowicach, 

4) eliminacje gminne XLI edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 
"Młodzież Zapobiega Pożarom" w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach, 

5) Klasa III Szkoły Podstawowej w Witanowicach 
wzięła udział w konkursie organizowanym przez 
Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej „Jestem 
mały wiem więcej”. Zakupiono mundury 
młodzieżowe dla uczniów (16 osób), 

6)  ćwiczenie obronne pk. „Czerwiec 2018” mające 
na celu podjęcie działań związanych 
z zagrożeniem powodziowym oraz 
zabezpieczeniem przyjęcia ewakuowanej 
ludności, 

7) trening systemu alarmowania i ostrzegania 
o zagrożeniach z powietrza, polegający na 
praktycznym uruchomieniu syren alarmowych 
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Drużyny Pożarniczej w Tomicach ze środków 
funduszu sołeckiego. 

3. W Szkole Podstawowej w Radoczy i w Szkole 
Podstawowej w Woźnikach zrealizowano 
projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa 
w Szkole, zakończony przyznaniem certyfikatu 
„Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.  

4. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji 
w Wadowicach zorganizowano akcję „Jestem 
mały, ale widoczny na drodze”, połączoną 
z rozdaniem dzieciom odblasków. 

5. W Szkole Podstawowej w Radoczy w ramach  
projektu „Odblaskowa Szkoła” odbyły się 
spotkania z przedstawicielem Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP w Wadowicach na temat 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
i obowiązku noszenia odblasków oraz 
happening połączony z przemarszem do ZSCKU 
uczniów i nauczycieli ubranych w kamizelki 
odblaskowe i wyposażonych w banery 
promujące zasadność noszenia odblasków 
i bezpiecznego zachowania się na drodze. 

6. Zorganizowano Kurs Podstawowy 
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 26 osób 
i Kursu Unifikacyjnego Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy dla 12 osób – członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

na terenie gminy Tomice - w ramach ćwiczenia 
taktyczno-specjalnego pk. „RENEGADE/SAREX-
18/II”. 

2. Zorganizowano Kurs Podstawowy Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy dla 11 osób i Kursu 
Recertyfikacyjny Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy dla 35 osób - członków OSP. 

3. We współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej 
przeprowadzono szkolenie w zakresie 
kierowania ruchem drogowym dla 31 osób - 
członków OSP. 

4. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 
przedłużyła na lata 2018-2023 Szkole 
Podstawowej w Woźnikach okres ważności 
obowiązywania certyfikatu „Szkoła Promująca 
Bezpieczeństwo”. 

5. Przy wsparciu parafii z terenu gminy przekazano 
mieszkańcom ponad 400 elementów 
odblaskowych w ramach akcji pn. „Świeć 
przykładem”, będącej wspólnym projektem  
Policji, Konferencji Episkopatu Polski oraz 
Polskiej Rady Ekumenicznej. 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach 
w ramach IX Edycji Małopolskiego Konkursu 
„Odblaskowa Szkoła” zorganizował akcje pod 
hasłem: 1) Kierowco zwolnij – od was zależy 
nasze bezpieczeństwo. Lizak czy cytryna?, 
2) Kierowco zwolnij – chcemy być bezpieczni na 
skrzyżowaniu dróg Plebańskiej i Kościelnej. 

7. Szkoła Podstawowa w Woźnikach włączyła się 
w kampanię społeczną Fundacji Narodowego 
Dnia Życia  pn. „Dobrze Cię Widzieć”, 
realizowaną w ramach projektu „Bezpieczna 
droga” (uczniowie z klas I – VIII otrzymali 
kamizelki odblaskowe). 

8. W szkołach organizowano spotkania 
z przedstawicielami Policji nt. cyberprzemocy, 
pokazy ratownictwa medycznego, realizowano 
programy profilaktyczne (Cukierki, Magiczne 
kryształy, Saper, Spójrz inaczej, Wędrując ku 
dorosłości), organizowano konkursy plastyczne 
o tematyce uzależnień. 

9. We współpracy z firmą De Heus w ramach 
funduszu pn. „Działamy i wspieramy” OSP 
Woźniki zrealizowała projekt „Akademia 
Młodego Strażaka”. Za pozyskane fundusze 
zakupiony został sprzęt szkoleniowy 
i umundurowanie dla Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, m.in.: zestaw fantomów do 
pierwszej pomocy, defibrylator treningowy, 
tablice informacyjne z pierwszej pomocy, 
umundurowanie do zawodów sportowo 
pożarniczych w tym hełmy, pasy i ubranie 
koszarowe oraz makieta płonącego domku. 
Ponadto przy wsparciu Urzędu Gminy Tomice 
wyremontowana została sala szkoleniowa. 
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Tabela 2. Zadania w ramach celu strategicznego 2 

Cel strategiczny 2 

Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej oraz utrzymanie ładu przestrzennego gminy na rzecz wzrostu 

atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej 

2.1 Wzmacnianie i efektywna promocja atrakcyjności osiedleńczej 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Stałe uzbrajanie terenów pod 
zabudowę mieszkaniową 
w infrastrukturę liniową (woda, 
kanalizacja, gaz) 

W 2017 r. przyjęto wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu 
Komunalnego na lata 2018-2020 

W 2018 r. wybudowano 7,1 km zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz 0,73 km sieci 
wodociągowej, umożliwiających przyłączenie do 
sieci nowej zabudowy mieszkaniowej.  
Wykonano dokumentację projektową dla 
rozbudowy sieci wodociągowej w Radoczy. 
 

Realizacja polityki przestrzennej, 
stwarzającej dogodne warunki dla 
budownictwa mieszkaniowego 

Wyznaczono nowe tereny pod budownictwo 
mieszkaniowe w projektach planów 
zagospodarowania przestrzennego 
poszczególnych sołectw Gminy Tomice 

1. Wyznaczono nowe tereny pod budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe w uchwalonym w 2018 
r. planie zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Radocza. 

2. Wyznaczono nowe tereny pod budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe w projektach 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla pozostałych miejscowości 
w gminie. 

Program zachęt i ulg dla osób 
prywatnych zamierzających 
zameldować się na terenie gminy 

 
- 

Nie podjęto działań 

Stałe wzbogacanie oferty czasu 
wolnego – promocja aktywnych 
form spędzania wolnego czasu przez 
mieszkańców 

Stan realizacji zadania wykazano przy 
zadaniach przyporządkowanych do celu 
operacyjnego 3.2 Rozwój nowoczesnych form 
wsparcia lokalnego kapitału ludzkiego 

Stan realizacji zadania wykazano przy zadaniach 
przyporządkowanych do celu operacyjnego 
3.2 Rozwój nowoczesnych form wsparcia 
lokalnego kapitału ludzkiego. 

2.2 Przebudowa i modernizacja lokalnego sytemu drogowego 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Remonty i budowa dróg gminnych 
(w tym wewnętrznych, 
przeznaczonych do transportu 
rolnego) 

1. Sporządzono kosztorysy inwestorskie 
i przedmiary robót dla 22 odcinków dróg 
gminnych. 
2. Wykonano: 
1) Remont ul. Krokusowej w Tomicach o 
długości 316 m -powierzchniowe utrwalenie, 
2) Remont ul. Wiśniowej w Tomicach o długości 
160 m – masa mineralno- bitumiczna, 
3) Remont łącznika ul. Wadowickiej i Dworskiej 
w Tomicach – masa bitumiczna, 
4) Remont ul. Dębowej  w Radoczy o długości 
140 m – powierzchniowe utrwalenie, 
5) Remont poboczy w ciągu ul. Radwany 
w Witanowicach  o długości 2,150 km – 
powierzchniowe utrwalenie, 
6) Remont drogi gminnej  k/Hopciasia  
w Witanowicach o długości 80 m – 

Tomice: 

12. Remont drogi gminnej ul. Krokusowa i 
Wiśniowa 

13. Remont drogi gminnej ul. Czarny Las. 

14. Remont drogi gminnej ul. Leśna. 

15. Remont drogi gminnej ul. Długa. 

16. Remont drogi gminnej do przepompowni. 

17. Remont cząstkowy drogi gminnej ul. Cicha. 

18. Zakup i transport kamienia łamanego na 
drogę gminną ul. Podlesie k/ Kufla. 

Radocza: 
4. Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona. 
5. Remont odcinka drogi gminnej ul. Jagiellońska 

k/Wspólnoty Poranka. 
6. Remont dróg gminnych ul. Łęgowa i Kolejowa. 
Witanowice: 
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powierzchniowe utrwalenie, 
7) Remont ul. Podlas w Lgocie o długości 250 m 
– masa mineralno-bitumiczna, 
8) Remont ul. Łęg w Tomicach – 
powierzchniowe utrwalenie, 
9) Remont ul. Wesołej w Tomicach – nakładka 
żwirowo – tłuczniowa, 
10) Remont ul. Kaniowskiej w Zygodowicach, 
11) Remont ul. Na Wzgórzach w Woźnikach - 
powierzchniowe utrwalenie, 
12) Remont drogi gminnej do boiska 
sportowego w Woźnikach, 
13) Modernizacja ul. Słonecznej w Woźnikach – 
masa bitumiczno-mineralna 
3. Zawarto porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Wadowice opracowania 
dokumentacji projektowej remontu ul. Rzyczki 
w Tomicach. 

10. Remont drogi gminnej ul. Nowy Świat. 
11. Remont drogi gminnej ul. Widokowa. 
12. Remont drogi gminnej „do Mrowca”. 
13. Remont poboczy odcinka drogi gminnej ul. 

Radwany. 
14. Remont drogi gminnej k/krzyża. 
Woźniki: 
11. Remont drogi gminnej ul. Górna. 
12. Remont drogi gminnej ul. Krótka. 
13. Remont drogi gminnej ul. Szkolna. 
14. Remont drogi gminnej ul. Kolejowa. 
15. Remont drogi do boiska sportowego. 
16. Wycinka skrajni drzew ul. Górna i ul. 

Przygórze. 
Lgota: 
5. Remont drogi gminnej ul. Kamieniec. 
Zygodowice: 
3. Remont odcinka drogi gminnej ul. Leśna. 
4. Remont drogi gminnej ul. Lipowa. 

Remonty i budowa odwodnienia 
dróg gminnych 

1) Remont rowów i poboczy przy ul. 
Podgórskiej  w Lgocie 
2) Odwodnienie ul. Sąsiedzkiej w Witanowicach 
3) Remont rowów przy ul.  Św. Anny i ul. Leśnej 
w Lgocie 
4) Remont przepustu wraz z częściowym 
odwodnieniem rowu przydrożnego przy ul. 
Górnej w Woźnikach 
5) Wykonanie remontu nawierzchni wraz 
z odwodnieniem  ul. Leśnej w Witanowicach 

Tomice: 

1) Wykonanie odwodnienia rowu przydrożnego 
przy ul. Starowiejskiej. 

2) Remont przepustu na drodze gminnej ul. 
Podlesie. 

3) Wymiana uszkodzonych korytek – odcinek drogi 
gminnej ul. Słoneczna. 

4) Remont przepustu wraz z odtworzeniem 
nakładki drogi ul. Podlesie. 

Radocza: 
1) Udrożnienie odcinka rowu przydrożnego przy ul. 

Radwany. 
2) Wykonanie remontu przepustu przy ul. Leśnej. 
Woźniki: 
1) Udrożnienie rowu przy ul. Grudki wraz 

z czyszczeniem przepustów. 
2) Remont przepustu ul. Kolejowa. 
3) Wykonanie krat przejazdowych na ul. 

Nadbrzeżnej i ul. Szkolnej. 
Lgota: 
1) Wykonanie remontu odwodnienia odcinka drogi 

gminnej ul. Św. Anny. 
2) Wykonanie remontu przepustu na drodze 

gminnej ul. Podlas. 
3) Wybranie rowu na ul. Krzemionka. 

Działania lobbingowe na rzecz 
budowy obwodnicy miejscowości 
Tomice i Radocza w miejsce 
istniejącej drogi krajowej nr 28 

Zadanie przewidziane do realizacji po 
wybudowaniu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej 
(BDI) – zgodnie z koncepcją budowy zjazdu 
z drogi krajowej nr 28 w m. Radocza w kierunku 
wjazdu na BDI w m. Chocznia 

Nie podjęto dalszych działań 

Dbałość o gminne drogi, ulice, 
mosty, place, parkingi oraz 
organizacja ruchu drogowego 

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych. 
2. Remonty cząstkowe - pozimowe remonty 
dróg gminnych. 
3. Koszenie poboczy dróg gminnych. 
4. Budowa instalacji oświetlenia drogowego 
przy ul. Pańskiej w Witanowicach. 
5. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy 
ul. Patria w Tomicach. 
6. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. 
Jagiellońskiej w Radoczy. 
7. Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji 
ruchu i montaż oznakowania pionowego w 

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych. 
2. Remonty cząstkowe - pozimowe remonty dróg 

gminnych. 
3. Koszenie poboczy dróg gminnych. 
4. W zakresie oświetlenia dróg: 
1) wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej i budowa oświetlenia ul. 
Osiedlowej w Tomicach, 

2) wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej 
w Tomicach, 

3) wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oświetlenia ul. Widów, ul. 
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rejonie skrzyżowania ul. Podstawie i ul. 
Dworskiej w Tomicach. 
8. Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji 
ruchu i montaż oznakowania pionowego w 
ciągu ul. Kościelnej w Woźnikach. 
9. Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji 
ruchu na ul. Starowiejskiej w Tomicach. 
10. Złożenie luster drogowych w celu poprawy 
warunków widoczności przy ul. Nadbrzeżnej 
w Woźnikach, ul. Św. Anny w Lgocie, ul. 
Azaliowej w Tomicach. 
11. Zamontowano 5 wiat przystankowych, ze 
środków funduszu sołeckiego zamontowano 
kosze na śmieci, odnowiono przystanki 
komunikacyjne w Tomicach i Radoczy.  
12. Wykonano nawierzchnię parkingu 
w centrum m. Woźniki (obok kościoła i domu 
pogrzebowego). 

Widokowej i ul. Kościelnej w Radoczy, 
4) oświetlenia ulicznego do boiska sportowego 

w Witanowicach, zakup i dostawa opraw 
oświetlenia na boisko, 

5) wykonanie oświetlenia ul. Słonecznej 
w Witanowicach, 

6) wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oświetlenia ul. Lubań, ul. Podlas 
i k/obelisku w Lgocie, 

7) wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oświetlenia  ul. Osiczyna 
w Zygodowicach. 

4. Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu 
dla odcinka drogi ul. Radwany w Witanowicach. 

5. Montaż 12 znaków drogowych. 
6. Wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych 

i przepustów, przeglądów rocznych 
i pięcioletnich, stanu technicznego dróg 
gminnych oraz fotorejestracji pasa drogowego. 

Regulowanie stanu prawnego dróg 
gminnych 

Uregulowano stan prawny 9 odcinków dróg 
gminnych 

1. Uregulowano stan prawny 5 odcinków dróg 
gminnych. 

2. Gmina powiększyła zasób mienia komunalnego 
stanowiącego drogi gminne o 0,59 ha, w tym 
nieruchomości nabyte z mocy prawa decyzją 
Wojewody Małopolskiego o powierzchni 0,28 
ha. 

Współpraca z zarządcami dróg 
publicznych (krajowej 
i powiatowych) w zakresie budowy 
ciągów pieszych, oświetlenia, 
poprawy bezpieczeństwa na 
drogach oraz ulepszania 
nawierzchni 

1) Powiat Wadowicki i Gmina Tomice 
wybudowały dwa odcinki chodnika w ciągu ul. 
Jana Pawła II w Witanowicach w k. 2016 (90 m) 
i w 2017 r. (350 m). 
2) Powiat Wadowicki i Gmina Tomice 
wybudowały 100 m odcinek chodnika w ciągu 
ul. Floriańskiej w Tomicach w k. 2016 r. 
2) Przy współpracy z GDDKiA Oddział w 
Krakowie dokonano zmiany organizacji ruchu 
i wybudowano łącznik ul. Wadowickiej z ul. 
Dworską w Tomicach.  

1. Zlecenie wykonania wspólnie z Gminą 
Wadowice projektu przebudowy ul. Rzyczki 
w Tomicach. 

2. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 
Wadowickiego na budowę chodnika w ciągu 
drogi powiatowej w Witanowicach. 

3. Zawarcie porozumienia z Powiatem 
Wadowickim w sprawie powierzenia Gminie 
Tomice opracowania dokumentacji projektowej 
na budowę chodnika oraz miejsc parkingowych 
w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Tomicach. 

4. Montaż 5 wiat przystankowych przy drogach 
powiatowych w Tomicach, Radoczy, 
Witanowicach. 

5. Wydzielenie ze strefy parkingowej k. Szkoły 
Podstawowej w Witanowicach ciągu pieszego 
w pasie drogi powiatowej dla przeprowadzania 
uczniów z przystanku komunikacyjnego do 
szkoły. 

2.3 Utrzymanie ładu przestrzennego gminy  

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Stałe porządkowanie i utrzymanie 
harmonii pomiędzy różnymi 
elementami składowymi przestrzeni 
i funkcjami struktury przestrzennej 
na terenie Gminy 

1.Powołano Gminną Komisję Urbanistyczno-
Architektoniczną do wydania opinii dla 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Lgota, Radocza, 
Tomice, Witanowice, Woźniki i Zygodowice 
oraz do wydania opinii dla zmiany nr 3 studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tomice. 
2. Opracowano i przekazano do opiniowania 
projekty planów zagospodarowania 
przestrzennego dla 6 sołectw (przewidywany 

1. Przeprowadzono procedury planistyczne 
projektów i uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Radocza – obszar 1 i 3. 

2. Kontynuowano procedury planistyczne 
projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla Tomic, 
Witanowic, Woźnik, Lgoty i Zygodowic. 

3. Przystąpiono do zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Tomice, dotyczącej zmiany granic złoża 
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termin uchwalenia: 2018 r.). 
3. Dokonano zmiany nr 3 studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tomice, dotyczącej 
przeznaczenia terenu pod usługi komercyjne 
i rozwój aktywności gospodarczej 
w miejscowości Witanowice. 

kruszywa naturalnego „Radocza” oraz 
przeznaczenia części tego obszaru pod teren 
usług komercyjnych i rozwoju aktywności 
gospodarczej. 

Ukształtowanie przestrzeni 
publicznej zgodnie z wymaganiami 
ładu przestrzennego 

1. Wskazano przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy 
Tomice na lata 2017-2025 związane z 
kształtowaniem przestrzeni publicznej 
2. Wykonano nawierzchnię parkingu obok 
kościoła w Woźnikach 
3. Wykonano ogrodzenie terenu sportowego 
w Zygodowicach 
4. Wykonano dokumentację projektowo-
kosztorysową dla zagospodarowania terenu 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Tomicach na cele sportowo-rekreacyjne 
poprzez m.in. budowę placu zabaw, 
modernizację boiska do gry w piłkę ręczną 
i nożną oraz boiska wielofunkcyjnego, budowę 
siłowni zewnętrznej i sceny letniej. 
5. Zlecono wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla 
zagospodarowania terenu w centrum m. 
Radocza na cele rekreacyjne poprzez m.in. 
budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni 
zewnętrznej, sceny letniej. 
6. Zagospodarowano otoczenie dawnej szkoły 
w Lgocie na cele rekreacyjno-sportowe. 
7. Zakupiono kontener socjalno-sanitarny na 
boisko sportowe LKS w Witanowicach ze 
środków funduszu sołeckiego. 

1. Realizacja przedsięwzięć wskazanych 
w Gminnym Programie Rewitalizacji: 

1) przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg i placów 
gminnych wiążących ważne dla mieszkańców 
przestrzenie publiczne” w następującym 
zakresie: wykonano dokumentację projektowo-
kosztorysową i wybudowano oświetlenie uliczne 
na ul. Osiedlowej oraz w ciągu ul. Dworskiej; 
wykonano odwodnienie rowu przydrożnego 
przy ul. Starowiejskiej, 

2) przedsięwzięcia pn. „Budowa placu zabaw dla 
dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Tomicach” – wykonano plac zabaw 
z miejscami parkingowymi. 

2. Przeprowadzono remont budynku dawnego 
przedszkola w Radoczy. 

3. Wykonano dokumentację projektowo-
kosztorysową dla zagospodarowania terenu 
w centrum m. Radocza na cele rekreacyjne 
poprzez m.in. budowę placu zabaw dla dzieci, 
siłowni zewnętrznej, widowni, obiektów małej 
architektury. 

4. Budowa z Powiatem Wadowickim chodnika 
w ciągu drogi powiatowej w Witanowicach. 

Tworzenie i utrzymanie miejsc 
zieleni gminnej i zadrzewień, 
wykorzystanie środowiska 
naturalnego, jako elementu 
tworzącego ład, estetykę i harmonię 
w przestrzeni publicznej  

1. Przeprowadzono pielęgnację drzew 
zagrażających zabytkom wpisanym do gminnej 
ewidencji zabytków (przy kaplicy św. Floriana w 
Tomicach, kaplicy w Zygodowicach, przy krzyżu 
na ul. Wiklinowej w Woźnikach). 
2. Zakupiono kosiarkę do trawy na potrzeby m. 
Woźniki ze środków funduszu sołeckiego. 

1. Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów 
ozdobnych na terenach zarządzanych przez 
jednostki organizacyjne gminy. 

2. Systematyczne koszenie trawników w otoczeniu 
obiektów gminnych. 

3. Koszenie poboczy skarp i przeciwskarp w ciągu 
dróg gminnych 

Zakończenie prac nad tworzeniem 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
dla Gminy Tomice  

Opracowano i przekazano do opiniowania 
projekty planów zagospodarowania 
przestrzennego dla 6 sołectw (przewidywany 
termin uchwalenia: 2018 r.). 

1. Przeprowadzono procedury planistyczne 
projektów i uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Radocza – obszar 1 i 3. 

2. Kontynuowano procedury planistyczne 
projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla Tomic, 
Witanowic, Woźnik, Lgoty i Zygodowic. 

Tworzenie i realizacja programów na 
rzecz ochrony zabytków i stała 
opieka nad zabytkami 

 
- 

Nie podjęto działań 

Odnawianie i poprawa stanu 
zabytkowych obiektów 
budowlanych dla zachowania 
dziedzictwa kulturowego, 
utrzymania ładu przestrzennego 
i podniesienia atrakcyjności 
turystycznej gminy 

1. Parafie w Radoczy i Woźnikach odnowiły 
elewację kościołów drewnianych, wpisanych do 
rejestru zabytków i gminnej ewidencji 
zabytków. 
2. Częściowo odnowiono elewację 
i wymieniono stolarkę okienną w budynku 
dawnej szkoły w Lgocie, wpisanym do gminnej 
ewidencji zabytków. 

Kontynuowanie remontu budynku dawnej szkoły 
w Lgocie, który jest wpisany do gminnej ewidencji 
zabytków – wymiana okien, docieplenie ścian 
w ramach funduszu sołeckiego. 
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2.4 Poprawa stanu wyposażenia i funkcjonalności ciągów komunikacyjnych 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Wytyczenie szlaków rowerowych 
zintegrowanych ze szlakiem 
VeloSkawa 

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jako 
organ właściwy nie dokonał ostatecznych 
ustaleń dotyczących rzeczywistego przebiegu 
szlaku VeloSkawa na terenie Małopolski 
Zachodniej. 
2. Ustalono przebiegu przez gminę Tomice 
„Szlaku Doliny Karpia”, zintegrowanego ze 
szlakiem VeloSkawa, który zostanie wytyczony 
w ramach  Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014-2020 (umowa ze Stowarzyszeniem 
„Region Beskidy”). 

Nie podjęto działań z uwagi na niewyznaczenie 
szlaku VeloSkawa.  

Budowa obiektów małej 
architektury na szlakach 
turystycznych 

Projekt pn. „Szlak Doliny Karpia”, który będzie 
realizowany w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014-2020 zakłada budowę obiektów małej 
architektury w m. Tomice i Radocza.  

W ramach projektu „Szlak Doliny Karpia” oddano 
do użytku wiatę rowerową przy budynku dawnego 
gimnazjum w Tomicach. 

Systematyczna budowa 
i modernizacja chodników 

1) Oddano do użytku dwa odcinki chodnika w 
ciągu ul. Jana Pawła II w Witanowicach 
wybudowane przez Powiat Wadowicki i Gminę 
Tomice w k. 2016 (90 m) i w 2017 r. (350 m). 
2) oddano do użytku 100 m odcinek chodnika 
w ciągu ul. Floriańskiej w Tomicach 
wybudowany przez Powiat Wadowicki i Gminę 
Tomice w k. 2016 r. 

1. Oddano do użytku odcinek chodnika w ciągu ul. 
Jana Pawła II w Witanowicach wybudowany 
przez Powiat Wadowicki i Gminę Tomice. 

2. Remont chodnika w Witanowicach - dojście do 
szkoły o długości 20 m, naprawa nawierzchni 
betonowej przed wejściem do przedszkola. 

3. Zawarcie porozumienia z Powiatem 
Wadowickim w sprawie powierzenia Gminie 
Tomice opracowania dokumentacji projektowej 
na budowę chodnika oraz miejsc parkingowych 
w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Tomicach. 

Stworzenie na terenie Gminy 
Tomice, w centrach miejscowości, 
miejsca/rynku/deptaka pełniącego 
funkcje rekreacyjno-integracyjne dla 
mieszkańców, podnoszący stopień 
integracji  

Został opracowany projekt zagospodarowania 
ogólnodostępnego terenu przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach 
obejmujący m.in. budowę placu zabaw, siłowni 
zewnętrznej, sceny letniej, miejsc postojowych, 
modernizację boisk sportowych.  Podobne 
miejsce, pełniące funkcje rekreacyjno-
integracyjne jest przygotowywane w sołectwie 
Radocza. 

1. Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. 

2. Wykonanie projektu zagospodarowania 
i budowy ogólnodostępnego terenu 
w miejscowości Radocza obejmującego budowę 
placu zabaw, siłowni zewnętrznej, widowni, 
obiektów małej architektury. 

Systematyczne przeglądy 
i uzupełnianie pionowego 
i poziomego oznakowania dróg 
gminnych 

W 2017 r. wykonano doroczny przegląd 
pionowego i poziomego oznakowania dróg 
gminnych, uzupełniono brakujące znaki 
drogowe i tablice z nazwami ulic. 

Wykonano przegląd pionowego i poziomego 
oznakowania dróg gminnych, zamontowano 12 
znaków drogowych, uzupełniono brakujące tablice 
z nazwami ulic. 

Zapewnienie wysokiej jakości 
(estetyka, trwałość) małej 
architektury w ramach ciągów 
pieszych 

Zamontowano przy ciągach pieszych kosze na 
śmieci, uzupełniono informację wizualną 
(oznakowanie) niektórych obiektów 
o znaczeniu turystycznym. 

Przeprowadzenie przeglądu obiektów małej 
architektury przy ciągach pieszych.  

 

Tabela 3. Zadania w ramach celu strategicznego 3 

Cel strategiczny 3 

Wszechstronny rozwój systemu usług opieki społecznej (zwłaszcza dla osób potrzebujących, defaworyzowanych), 

inicjowanie działań przyczyniających się do integracji mieszkańców oraz wzmacnianiu lokalnego kapitału społecznego 
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3.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Wykonanie monitoringu 
w miejscach publicznych, 
obiektach oświatowych i 
kulturalnych 

Wykonano modernizację systemu alarmowego 
i monitoringu wizualnego Urzędu Gminy, 
założono system monitoringu Żłobka Gminnego 
w Tomicach i Izby Regionalnej w kościele 
parafialnym w Witanowicach 

1. Zakup sprzętu i częściowe wykonanie instalacji 
monitoringu na terenie obiektu szkolnego 
w Tomicach. 

2. Rozbudowa monitoringu przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Tomicach. 

3. Montaż zamka elektronicznego w drzwiach 
wejściowych do budynku szkolnego 
w Witanowicach. 

4. Montaż systemu wideo-domofonowego z funkcją 
czytnika RFiD w drzwiach wejściowych do 
budynku szkolnego w Radoczy. 

5. Monitoring w OSP Tomice. 

Budowa, rozbudowa 
i podniesienie standardu 
infrastruktury służącej usługom 
ochrony zdrowia i opieki 
społecznej 

1. Przeprowadzono kompleksowy remont 
budynku Urzędu Gminy przy ul. Wadowickiej 
49, podniesiono standardu pomieszczeń obsługi 
klientów i warunków pracy w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej. 
2. Wyposażono dwa szkolne gabinety 
profilaktyki zdrowotnej (w Radoczy i Tomicach) 
w niezbędny sprzęt medyczny. 

Nie podjęto dalszych działań 

Budowa, modernizacja i remont 
infrastruktury służącej 
zapewnieniu miejsc integracji 
mieszkańców (Budowa 
wielofunkcyjnego budynku 
użyteczności publicznej 
w Tomicach), w tym dzieci 
i młodzieży poprzez tworzenie 
świetlic 

1. Zagospodarowano teren przy budynku 
dawnej szkoły w Lgocie na miejsce wspólnych 
spotkań integrujących  mieszkańców wsi. 
2. Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego 
namiot, ławy i ławki do remizy strażackiej 
w Radoczy oraz stoły i krzesła do remizy 
strażackiej w Tomicach i remizy strażackiej 
w Zygodowicach. 
3. Doposażono kuchnie w remizach strażackich 
w Witanowicach i  Zygodowicach w ramach 
funduszu sołeckiego. 
4. Sporządzono dokumentację projektową pod 
zagospodarowanie terenu przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach na cele 
rekreacyjno-sportowe i zlecono wykonanie 
podobnej dokumentacji dla m. Radocza. 

1. Sporządzono dokumentację projektową 
zagospodarowania na cele rekreacyjno-sportowe  
terenu w miejscowości Radocza. 

2. Dokonano częściowej modernizacji budynku 
dawnej szkoły w miejscowości Lgota, jako miejsca 
wspólnych spotkań mieszkańców. 

3. Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego ławki 
i stoły do remizy strażackiej w Tomicach 
i Zygodowicach. 

4. Doposażono kuchnie w remizach strażackich 
w Tomicach, Witanowicach, Woźnikach 
i Zygodowicach. 

5. Dokonano częściowego remontu budynku remizy 
strażackiej w Zygodowicach. 

6. Wykonano ogrodzenie budynku remizy 
strażackiej w Witanowicach. 

7. Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego garaże 
przy remizach strażackich w Tomicach i Radoczy. 

Rozwój inwestycji i oferty 
spędzania czasu wolnego 
(kulturalnej, sportowej 
i rekreacyjnej) integrujących 
mieszkańców 

1. Oddano do użytku i wyposażono w niezbędny 
sprzęt sportowy salę gimnastyczną przy Szkole 
Podstawowej w Radoczy. 
2. Uzupełniono place zabaw o nowe elementy 
wyposażenia. 
3. Opracowano dokumentację techniczną 
zagospodarowania na cele rekreacyjno-
sportowe  terenu przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Tomicach i zlecono 
wykonanie podobnej dokumentacji dla m. 
Radocza w centrum m. Radocza. Przystąpiono 
do realizacji zadania w Tomicach w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 poprzez przeprowadzenie 
przetargów na budowę ogólnodostępnego 
placu zabaw dla dzieci oraz miejsc postojowych. 

1. Wykonano plac zabaw dla dzieci przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. 

2. Opracowano dokumentację techniczną 
zagospodarowania na cele rekreacyjno-sportowe  
terenu w miejscowości Radocza i podpisano 
umowę z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego na dofinansowanie 
tej inwestycji. 
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4. Wykonano plac  zabaw w  Lgocie ze środków 
funduszu sołeckiego.  

Modernizacja, remont obiektów 
sportowych, rekreacyjnych 
dostosowanych do wymogów 
bezpiecznego użytkowania   

1. Opracowano dokumentacje techniczną 
zagospodarowania terenu przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach oraz 
zlecono wykonanie podobnej dokumentacji dla 
centrum m. Radocza. 
2. Przeprowadzono remont uszkodzonego 
boiska sportowego w Radoczy w ramach 
usuwania skutków klęsk żywiołowych. 
3. Wybudowano ogrodzenie boiska sportowego 
w Zygodowicach. 
4. Wykonano kontener socjalny wraz 
z balustradą schodową na boisku sportowym 
w Witanowicach. 

1. Wykonano kontener socjalny na boisku 
sportowym w Witanowicach. 

2. Wykonano częściowy remont infrastruktury 
boiska sportowego w Radoczy. 

3. Opracowano dokumentację techniczną budowy 
oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym ze 
sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Witanowicach. 

4. Remont części elementów dawnego placu zabaw 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. 

Budowa cmentarza komunalnego 
w Tomicach 

- Wyłączono obszar przeznaczony w studium pod 
cmentarz z projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Tomice. 

3.2 Rozwój nowoczesnych form wsparcia lokalnego kapitału ludzkiego 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Systematyczna realizacja miękkich 
projektów edukacyjnych, 
sportowych i kulturalnych 

1. Zorganizowano przez Gminę Tomice i jej 
jednostki organizacyjne oraz organizacje 
pozarządowe i inne podmioty: 
1) I Mistrzostwa Gminy Tomice w Tenisie 
Stołowym, 
2) I Gminny Turniej Piłkarski Drużyn Seniorskich 
o Puchar Wójta Gminy Tomice, 
3) 17 edycję gminnego turnieju “Piłkarskie 
Wakacje”, 
4) Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar 
Biskupa, 
5) VII Rodzinny Rajd Rowerowy “Szlakiem 
tomickich stawów”, 
6) Dzień Dziecka pn. „Postaw na rodzinę” 
w Tomicach, 
7) Majówka w z Galerią Sztuki „Bałysówka” 
w Tomicach 
8) pikniki rodzinne w sołectwach, 
9) dożynki gminne w Lgocie 
10) spływ kajakowy z Witanowic do Podolsza, 
11) Jesienny Bieg Wzdłuż rzeki Skawy, 
12)  Tomicką Amatorską Ligę Piłkarska (TALP), 
13) Mikołajkowy Rodzinny Turniej Siatkówki dla 
drużyn niezrzeszonych, 
14) wycieczki integrujące mieszkańców 
w sołectwach, wycieczki na szczeblu gminnym, 
grupowe wyjazdy na mecze piłkarskie 
i hokejowe, 
15) inne imprezy sportowo-rekreacyjne 
i kulturalne w sołectwach, szkołach, Ośrodku 
Kultury Gminy Tomice – wykazane m.in. 
w sprawozdaniu z działalności OKGT za 2017 
rok . 
2. Zrealizowano projekt pn. „Tomice z karpiem 
w tle czyli organizacja cyklu spotkań 
o charakterze artystyczno-rozrywkowo-
promocyjnym” w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwa i Morza” na lata 2014-

1. Zorganizowano przez Gminę Tomice i jej 
jednostki organizacyjne oraz organizacje 
pozarządowe i inne podmioty: 

1)rozgrywki Tomickiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej 
(TALP), 

2)III Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej, 
3)Mistrzostwa Gminy Tomice w Piłce Nożnej 

Halowej dla uczniów klas IV-V oraz VI-VIII, 
4)Dziecięcy Bieg o Czyste Powietrze, 
5)18 edycja gminnego turnieju „Piłkarskie Wakacje”, 
6)II Gminny Turniej Piłkarskich Drużyn Seniorskich 

o Puchar Wójta Gminy Tomice, 
7)Turniej Piłkarski dla Dzieci zorganizowany w 

ramach obchodów jubileuszu 70-lecia  Klubu 
Sportowego z Radoczy „Orzeł”, 

8)mecz piłkarski oldbojów w piłce nożnej pomiędzy 
reprezentacją Polski a drużyną gminną, 

9)Gminny Piknik Rowerowy, 
10)II Tomicki Bieg Jesienny, 
11)I dziecięce Igrzyska Sportowe dla uczniów klas I-

III, 
12)VIII Rodzinny rajd Rowerowy „Szlakiem 

tomickich Stawów”, 
13)Dzień Dziecka pn. „Postaw na Rodzinę”, 
14)Patriotyczne Bałysowanie, 
15)Święto Pieczonego Ziemniaka, 
16)dożynki gminne w Witanowicach, 
17)wycieczki integrujące mieszkańców 

w sołectwach, wycieczki na szczeblu gminnym, 
18)imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne 

w sołectwach, szkołach, Ośrodku Kultury Gminy 
Tomice – wykazane m. in. w sprawozdaniu 
z działalności Ośrodka Kultury za 2018 r., 

19)Impreza plenerowa pn. „Witanowice     
z karpiem w różnej odsłonie” zorganizowana 
w ramach operacji „Tomicki Raban – organizacja 
imprez i warsztatów promujących dziedzictwo 
kulturowe rybołówstwa Doliny Karpia”. 
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2020. 

Realizacja nowoczesnych form 
działania na rzecz włączenia 
społecznego 

- Kontynuacja realizacji projektu grantowego pn. 
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w 
Gminie Tomice” w ramach Programu Operacyjnego 
Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 

Działania na rzecz rozwoju 
systemu kształcenia ustawicznego 
(life long learning) 

 
- 

Kontynuacja realizacji projektu grantowego pn. 
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców 
w Gminie Tomice” w ramach Programu 
Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 

Tworzenie systemu dziennej opieki 
nad osobami starszymi (np. 
z wykorzystaniem programu 
Senior-Wigor), rozwinięcie oferty 
spędzania czasu wolnego przez 
seniorów oraz opieki stacjonarnej 
w miejscu zamieszkania osoby 
niemobilnej.  

1. Gmina Tomice złożyła deklarację udziału 
w projekcie Małopolski  e-Senior (realizacja od 
2018 r.). 
2. Zorganizowano XIX Dni Seniora w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach. 

a. Gmina Tomice podpisała List Intencyjny 
dotyczący przystąpienia do współpracy przy 
realizacji projektu pn. ”Małopolski Tele-Anioł”. 
Z Centrum Teleopieki – zapewniającego 
wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego 
przekazania informacji o potrzebie wezwania 
pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia 
lub bezpieczeństwa, w 2018 r. skorzystało 8 osób 
z terenu gmin Tomice. 

b. Zorganizowano Dzień Seniora w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Witanowicach dla rodzin 
uczniów szkoły. 

c. Zorganizowano V koncert dla seniorów „Z kolędą 
przez pokolenia” w Szkole Podstawowej 
w Woźnikach. 

Usprawnienie zarządzania 
obiektami i prowadzoną na ich 
terenie działalnością kulturalną, 
sportową i rekreacyjną, oraz 
pozyskiwania środków 
pozabudżetowych na tą 
działalność    

W Ośrodku Kultury Gminy Tomice zatrudniono 
koordynatora ds. sportu i rekreacji  

1. Wykonanie projektu oświetlenia boiska 
wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią 
w Witanowicach. 

2. Montaż monitoring na boisku sportowym przy 
ZSP Witanowice oraz w ZSP Tomice  

Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej 

Zrealizowano zadania wykazane  w dokumencie 
„Ewaluacja Programu Wspierania Rodziny dla 
Gminy Tomice za lata 2016-2017”, m.in.  
1) wzrosła z 15 do 18 liczba rodzin, które  
otrzymały wsparcie asystenta rodziny, 
2)  wzrosła liczba rodzin zastępczych z 6 do 7. 

1. Zrealizowano zadania wykazane  w dokumencie 
„Ewaluacja Programu Wspierania Rodziny dla 
Gminy Tomice za lata 2016-2018”, m.in. wsparcie 
asystenta rodziny otrzymało 12 rodzin, liczba 
rodzin zastępczych wynosi 6. 

2. Udział w pedagogów szkolnych i nauczycieli 
w pracach zespołów przy Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wadowicach. 

Wprowadzenie elementów polityki 
prorodzinnej w działaniach gminy 

1. Wprowadzono zwolnienie w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują rodziny wielodzietne. 
2. Zorganizowano Dzień Rodziny w Ośrodku 
Kultury Gminy Tomice. 
3. Zrealizowano zadania wykazane  
w dokumencie „Ewaluacja Programu 
Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice za lata 
2016-2017”. 

1. Zrealizowano zadania wykazane  w dokumencie 
„Ewaluacja Programu Wspierania Rodziny dla 
Gminy Tomice za lata 2016-2018”. 

2. Stosowanie ulgi w opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla dzieci objętych Kartą 
Dużej Rodziny. 

3. Organizacja Dnia Rodziny w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Witanowicach. 

 

3.3  Promocja gminy   

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Doskonalenie systemu 
identyfikacji wizualnej Gminy 
Tomice 

1. Zamontowano tablice informacyjne we 
wszystkich sołectwach. 
2. Wymieniono uszkodzone i zamontowano 
nowe tablice ulicowe i kierunkowe. 

W ramach współpracy 7 gmin w Stowarzyszeniu 
Dolina Karpia opracowano jednolitą księgę 
wizualizacji dla Gminy Tomice – stosowania znaków 
graficznych. 

Przebudowa i dostosowanie strony 
internetowej Urzędu Gminy 
Tomice do potrzeb osób 

Dostosowano  stronę www.tomice.pl do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

Zrealizowano w 2017 roku 
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niepełnosprawnych 

Budowa witaczy przy drogach 
wjazdowych do gminy  

- Przygotowano projekty graficzne witaczy 

Foldery, publikacje promocyjne 
kierowane zarówno do 
mieszkańców jak i osób 
odwiedzających gminę  

1. Wydano publikacje: „Witanowice na starej 
fotografii”, „Witanowice  - 700 lat wsi i parafii 
Witanowice”. 
2. Opublikowano artykuły własne Urzędu Gminy 
w prasie lokalnej (Wiadomości Powiatowe, 
Carolus). 

1. Wydano folder pt. „Patriotyczne Bałysowanie”. 
2. Zredagowano dodatek informacyjny do Gazety 

Krakowskiej pt. „Tomice – gmina przyjazna 
mieszkańcom”. 

3. Wykonano dodruk albumu „Witanowice na starej 
fotografii”. 

4. Publikowano artykuły na stronie internetowej 
gminy, na portalach społecznościowych: 
www.wadowiceonline.pl i www.powiatlive.pl, 
oraz w czasopismach: „Wiadomości Powiatowe”, 
„Carolus”, „Kurier Małopolski Zachodniej”. 

Organizacja cyklicznych imprez 
promujących Gminę Tomice 

Zorganizowano cykliczne imprezy:                                                                                               
1.Dzień Dziecka pn. „Postaw na rodzinę” 
w Tomicach w 2017 r. 
2. Gminny Turniej Wsi w Lgocie w 2017 r. 
3.Dożynki Gminne w Tomicach w 2016 r. 
4. Dożynki Gminne w Lgocie w 2017 r. 
5. Pokazy Potraw Wigilijnych i Wielkanocnych 
w latach 2016-2017. 
6. Majówka w z Galerią Sztuki „Bałysówka” 
w Tomicach w 2017 r. 

Zorganizowano cykliczne imprezy: 
1) Dzień Dziecka pn. „Postaw na rodzinę”  

w Tomicach, 
2) Gminny Turniej Wsi w Woźnikach, 
3) Dożynki Gminne w Witanowicach, 
4) Majówka z Galerią Sztuki „Bałysówka” pn. „ 

Patriotyczne Bałysowanie” w Tomicach, 
5) Turniej piłki nożnej – „Piłkarskie Wakacje” 

w Radoczy, 
6) Turniej piłkarski seniorów  „O Puchar Wójta”, 
7) Tomicka Amatorska Liga Piłkarska (TALP) – 

Tomice, 
8) Mistrzostwa Gminy Tomice w Piłce Siatkowej, 
9) Mistrzostwa Gminy Tomice w Tenisie Stołowym, 
10) Tomicki Bieg Jesienny, 
11) Święto Pieczonego Ziemniaka – Radocza, 
12) Konkurs wiedzy o Gminie Tomice. 

Promocja i polityka informacyjna 
poprzez media społecznościowe 

Utworzono profile w mediach 
społecznościowych (Facebook): Gmina Tomice, 
Sportowa Gmina Tomice 

Publikowano artykuły na portalach 
społecznościowych www.wadowiceonline.pl 
i www.powiatlive.pl, 

3.4  Spójne i wszechstronne działania na rzecz grup defaworyzowanych  

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Realizacja projektów / programów 
na rzecz osób niepełnosprawnych 

Zorganizowano Gminne Dniu Integracji 
z Osobami Niepełnosprawnymi w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach 

3. Zorganizowano Gminny Dzień Integracji 
z Osobami Niepełnosprawnymi w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach 
z przedstawieniem dla dzieci. 

4. W Urzędzie Gminy zatrudniono dwóch stażystów 
w ramach projektu „POMOST” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w 2018 roku. Staż odbywał się na podstawie 
umowy zawartej przez Spółdzielnię Socjalną „Kino 
Marzenie” z uczestnikami projektu oraz umowy 
z Urzędem Gminy Tomice.  

Realizacja projektów / programów 
na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

1. Gmina Tomice złożyła w 2017 r. deklarację 
udziału w projekcie Fundacji Instytutu Myśli 
Innowacyjnej pn. Małopolski e-Senior w ramach 
działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych osi 
priorytetowej Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 (termin realizacji: 
od 2018 r.). 
2. Zorganizowano XIX Dzień Seniora w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach. 

1. Zorganizowano Dzień Seniora w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Witanowicach dla rodzin 
uczniów szkoły. 

2. Zorganizowano V koncert dla seniorów „Z kolędą 
przez pokolenia” w Szkole Podstawowej 
w Woźnikach. 

3. Kontynuacja realizacji projektu grantowego pn. 
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców 
w Gminie Tomice” w ramach Programu 
Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. 
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Realizacja projektów / programów 
na rzecz osób bezrobotnych 

W Urzędzie Gminy zatrudniono trzech 
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych 
z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach – 
celem ułatwienia bezrobotnym powrotu na 
rynek pracy. 

W Urzędzie Gminy zatrudniono dwóch 
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych 
z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach – 
celem ułatwienia bezrobotnym powrotu na rynek 
pracy. 

Działanie w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym 

1. Wykonano zadania wykazane w dokumencie 
„Sprawozdanie  z Realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok2017”. 
2. Wykonano zadania wykazane w dokumencie 
„Ewaluacja Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Tomice  za lata 2016-2017”. 
3. Wykonano zadania wykazane w dokumencie 
„Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji zadań 
Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach 
Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Tomice na lata 2017 – 
2021. 

1. Wykonano zadania wykazane w dokumencie 
„Sprawozdanie  z Realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
za rok 2018”. 

2. Wykonano zadania wykazane w dokumencie 
„Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji zadań 
Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 
Tomice na lata 2017 – 2021. 

3. Wykonano zadania wykazane w dokumencie 
„Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji  zadań 
w ramach Programu Wspierania Rodziny za 2018 
r. 

Podejmowanie programów na 
rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

1. Zrealizowano przedsięwzięcia umożliwiające 
reintegrację zawodową kobiet mające na celu 
odbudowanie i podtrzymanie zdolności do 
samodzielnego świadczenia pracy na rynku 
pracy: 
1) założono Żłobek Gminny w Tomicach, 
2) zwiększono liczbę oddziałów przedszkolnych, 
3) zwiększono wymiar czasu pracy świetlic 
szkolnych. 
2. Ośrodek Kultury Gminy Tomice zorganizował 
wycieczkę pn. Ekomuzeum Doliny Karpia dla 
grupy defaworyzowanej z gminy Tomice (kobiet 
poniżej 35 roku życia oraz osób mających ponad 
50 lat). 
3. W Urzędzie Gminy zatrudniono trzech 
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych 
z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach – 
celem ułatwienia bezrobotnym powrotu na 
rynek pracy. 

Kontynuowano dotychczasowe działania 

Aktywizacja mieszkańców na polu 
działalności charytatywnej 
(pomocowej)  

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tomicach pozyskał meble, ubrania, zabawki, 
obuwie od darczyńców. 
2. Organizacja w szkołach zbiórek środków 
czystości i żywności dla Kuchni Św. Brata 
Alberta w Wadowicach. 
3. Organizacja w szkołach akcji charytatywnych, 
których celem były zbiórki funduszy na leczenie 
osób potrzebujących lub rehabilitację osób 
niepełnosprawnych. 
4. Organizacja w szkołach akcji „Góra grosza”. 
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
realizował: 
1) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 
2) Program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”.  

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach 
pozyskał meble, ubrania, zabawki, obuwie od 
darczyńców. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował: 
1) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 

2) Program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. 

3. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woźnikach pod 
opieką pedagoga przeprowadzili dla mieszkańców 
wsi happening pod hasłem: „Trzeźwa Matka – 
Dziecko Bez FAS”. 

4. W SP w Woźnikach zorganizowano akcje 
charytatywne Świąteczna kartka, Cegiełka 
Fundacji Pomóż i Ty. Dochód przeznaczono na 
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego 
podopiecznej fundacji. 
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5. Samorząd uczniowski zorganizował zbiórkę 
żywności i środków czystości  w okresie 
Wielkanocy i Bożego Narodzenia dla osób 
samotnych i chorych i starszych. 

Tworzenie i realizacja programów 
nakierowanych na promocję 
wolontariatu – angażowanie 
mieszkańców w pomoc 
potrzebującym. Tworzenie 
programów integracji 
międzypokoleniowej 

1. Udział uczniów  – wolontariuszy 
w Wadowickiej Gali Wolontariatu. 
2. Pogadanki w szkołach nt. wolontariatu 
i organizowanie w szkołach grup uczniów 
zaangażowanych w wolontariat. 
2. Z inicjatywy wolontariatu działającego w 
Szkole Podstawowej w Radoczy odbyła się akcja 
„Świąteczne Kartki Dobroczynne”. 
Zorganizowano zbiórkę zabawek, żywności, 
środków higieny oraz plastikowych zakrętek. 

1. Zorganizowano Gminny Dzień Integracji 
z Osobami Niepełnosprawnymi w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach 
z przedstawieniem dla dzieci. 

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach 
oraz w Witanowicach działają szkolne koła 
wolontariatu. 

3. Przedstawiciele szkolnych kół wolontariatu wzięli 
udział w III Wadowickiej Gali Wolontariatu 
w Wadowickim Centrum Kultury, zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 
Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ" 
w Wadowicach. 

4. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach 
zorganizowano: 

1) akcję „Pomóżmy Łukaszowi chodzić” – 
współpraca z Fundacją na rzecz Osób 
Niewidomych Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” 
w Gdyni, 

2) zbiórkę żywności na rzecz kuchni św. Brata 
Alberta w Wadowicach, 

3) Dzień Babci i Dziadka organizowanych w grupach 
przedszkolnych – 5 spotkań, 

4) Dzień rodziny – 1 impreza, 
5) Współpraca z kuchnią św. Brata Alberta 

w Wadowicach – 7 wolontariuszy z kl. VIII dyżury 
w kuchni co tydzień ( sobota). 

5. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Witanowicach zorganizowano: 

1) Zbiórkę baterii "Edukujemy - Pomagamy" – we 
współpracy z REBA Organizacją Odzysku, 

2) Podejmowane akcje z Polska Fundacją dla Afryki – 
„cegiełka na budowę szkoły, studni głębinowych, 
wsparcie edukacji, dożywianie…”, 

3) Rodacy-Bohaterom akcja we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Odra-Niemen zbiorki darów na 
święta  „Paczka dla polskiego kombatanta na 
Kresach”.  

4) „Szlachetna Paczka” dla 5-cio osobowej rodziny, 
5) Świąteczna Akcja zbiórki żywności, 
6) Rozprowadzanie świątecznych kartek 

dobroczynnych we współpracy ze 
Stowarzyszeniem SURSUM CORDA 

7) „Zakręcona akcja” – zbieramy nakrętki na wózki 
inwalidzkie dla Dawidka, Sebastiana i innych 
dzieci potrzebujących takiego wsparcia, 

8) Życzenia świąteczne dla Seniorów – 
przygotowanie świątecznych stroików i przybycie 
do domów z obłożnie chorymi, 

9) Włączanie się w akcję CARITAS Archidiecezji 
Krakowskiej poprzez zakup świec wigilijnych, 
Odkrywamy groby nieznane – akcja na 
parafialnym cmentarzu, 

10) Masz zbędne ubrania – wrzuć je do kontenera 
„Czerwony Krzyż”, który znajduje się przy szkolnym 
ogrodzeniu. 
6. Grupa wolontariatu działająca w Szkole 
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Podstawowej w Radoczy zorganizowała coroczną  
zbiórkę zabawek, żywności i środków higieny, które 
przekazano do Kuchni Brata Alberta w Wadowicach. 
Kontynuowano również zbiórkę plastikowych 
zakrętek przeznaczonych dla Lenki ze Stryszawy. 

Programy rozwoju asystentury 
osób starszych w Gminie 
 

Zrealizowano projekt pn. Rozszerzenie form 
wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych 
i niepełnosprawnych poprzez świadczenie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania”, 
współfinansowany ze środków budżetu 
państwa. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach 
realizował zadanie w formie świadczenie usług 
opiekuńczych dla osób starszych i 
niepełnosprawnych. W 2018 r. pomoc  otrzymało 
20 osób niesamodzielnych. 
 

 

Tabela 4. Zadania w ramach celu strategicznego 4 

Cel strategiczny 4 

Wzrost gospodarczy w oparciu o stymulowanie atrakcyjności inwestycyjnej, wspieranie rozwoju biznesu, promocji 

przedsiębiorczości oraz tworzenie stref inwestycyjnych  

4.1 Tworzenie dogodnych warunków dla inwestycji zewnętrznych i aktywności gospodarczej 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Wyznaczanie terenów 
przeznaczonych na inwestycje, 
w tym związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 

1. Przygotowano projekty planów 
zagospodarowania przestrzennego dla 
6 sołectw wyznaczające nowe tereny pod 
inwestycje, w tym związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 
2. Dokonano zmiany nr 3 studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tomice, dotyczącej 
przeznaczenia terenu pod usługi komercyjne 
i rozwój aktywności gospodarczej 
w miejscowości Witanowice. 

1. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Radocza w obszarze 
1 i 3. 

2. Opracowano projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla 
pozostałych 5 miejscowości. 

3. Na podstawie uchwały Nr XXXIV/268/2018 Rady 
Gminy Tomice z dnia 2 lutego 2018 r. 
przystąpiono do zmiany nr 4 studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tomice w zakresie zmiany 
granic złoża kruszywa naturalnego „Radocza” oraz 
przeznaczenia części tego obszaru pod teren usług 
komercyjnych i rozwoju aktywności gospodarczej. 

Realizacja polityki przestrzennej 
uwzględniająca tworzenie stref 
dedykowanych przedsiębiorczości 

 
- 

Przystąpiono do zmiany nr 4 studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tomice w zakresie zmiany granic złoża 
kruszywa naturalnego „Radocza” oraz przeznaczenia 
części tego obszaru pod teren usług komercyjnych 
i rozwoju aktywności gospodarczej. 

Rozwój infrastruktury technicznej 
i uzbrajanie terenów 
inwestycyjnych 

- Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego 
w Tomicach na lata 2018-2021 

Tworzenie warunków dla rozwoju 
biznesu – współpraca 
z regionalnymi instytucjami 
otoczenia biznesu 

Realizacja projektu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce II”  realizowanego 
w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim 
w Krakowie. Projekt skierowany jest do uczniów 
gimnazjum i ma pomóc młodym ludziom 
w budowaniu ścieżki kariery edukacyjno-
zawodowej. W ramach projektu uruchomiono 
Szkolny Punk Informacji i Kariery gdzie 
prowadzone są indywidualne i grupowe 
warsztaty mające na celu doradztwo zawodowe. 
W ramach Punktu organizowane są wycieczki do 

Dalsza realizacja projektu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce II”  realizowanego 
w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim 
w Krakowie. Projekt skierowany jest do uczniów 
gimnazjum i ma pomóc młodym ludziom 
w budowaniu ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. 
W ramach projektu uruchomiono Szkolny Punk 
Informacji i Kariery gdzie prowadzone są 
indywidualne i grupowe warsztaty mające na celu 
doradztwo zawodowe. W ramach działalności 
punktu uczniowie wzięli udział w Festiwalu Zawodów 
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zakładów pracy, instytucji publicznych oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. Wszystkie te działania 
maja pomóc uczniom w wyborze nowej szkoły 
a w przyszłości zawodu. 

w Krakowie , uczestniczyli w dniach otwartych 
prowadzonych przez szkoły ponadgimnazjalne jak 
również odwiedzili wielu przedsiębiorców. Działania 
te maja pomoc uczniom w wyborze szkoły 
a w przyszłości zawodu.  

Wsparcie administracyjne 
inwestorów oraz pomoc 
w relacjach z dostawcami 
mediów 

 
- 

Nie podjęto działań 

Wsparcie i organizacja szkoleń, 
warsztatów podnoszących 
umiejętności biznesowe 

W szkołach realizowano projekt pn. „Akademia 
kompetencji kluczowych w gminie Tomice” 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020,  którego celem jest rozwijanie 
u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz 
kompetencji informatycznych, a także rozwój 
kompetencji i umiejętności zawodowych 
nauczycieli w zakresie wykorzystania 
nowoczesnych narzędzi oraz technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania 
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i 
matematyki oraz pracy metodą eksperymentu. 

Rozwiązano umowę z Małopolskim Centrum 
Przedsiębiorczości w Krakowie na realizację projektu 
pn. „Akademia kompetencji kluczowych w gminie 
Tomice” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. Przyczyną rozwiązania w/w umowy był 
brak możliwości zrealizowania wskaźników 
zawartych w umowie spowodowany likwidacją 
gimnazjum w Tomicach. 

Promocja zatrudnienia 
i aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy 

W Urzędzie Gminy zatrudniono trzech 
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych 
z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach – 
celem ułatwienia bezrobotnym powrotu na 
rynek pracy 

W Urzędzie Gminy zatrudniono: 
1) dwóch bezrobotnych w ramach robót publicznych 
z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach – 
celem ułatwienia bezrobotnym powrotu na rynek 
pracy, 
2) dwóch stażystów w ramach projektu „POMOST” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż 
odbywał się na podstawie umowy zawartej przez 
Spółdzielnię Socjalną „Kino Marzenie” 
z uczestnikami projektu oraz umowy z Urzędem 
Gminy Tomice. Celem stażu było zdobycie 
doświadczenia zawodowego oraz praktycznych 
umiejętności w zakresie wykonywania zawodu 
wymaganych przez pracodawców. 

Podejmowanie działalności 
wspomagającej rozwój techniki, 
wynalazczości i innowacyjności 
oraz rozpowszechnianie 
i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce 
gospodarczej 

Gmina Tomice przystąpiła w partnerstwie 
z innymi gminami do projektu realizowanego 
przez firmę F5 Konsulting w Poznaniu, 
finansowanego z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach 
działania 2.18 Wysokiej jakości usługi 
administracyjne, który przewiduje wdrożenie 
w Urzędzie Gminy Tomice rozwiązań 
poprawiających efektywność zarządzania 
usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych 
dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

Zrezygnowano z udziału w projekcie pn. „Przyjazny 
e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie 
podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 
nieruchomościami w 8 gminach: Chełmek, 
Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka 
Wielka, Oświęcim i Kęty” z uwagi na wycofanie się 
Lidera projektu - firmy F5 Konsulting z Poznania. 

4.2 Tworzenie warunków dla sprzedaży produktów dla lokalnych producentów, przetwórców   

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Organizacja wyjazdów na targi 
i imprezy wystawiennicze 

- Nie podjęto działań 

Promocja oferty lokalnych 
producentów 

- Promocja wyrobów wiklinowych z Woźnik oraz 
produktów tradycyjnych wpisanych na Listę 
Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  „Kładzionek 
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ziemniaczanych” KGW  z Witanowic i „Jabłecznika 
radoczańskiego” z Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego z Radoczy.  

Wspieranie działań na rzecz 
tworzenia warunków, miejsc do 
sprzedaży i promocji produktów 
lokalnych 

 
- 

Nie podjęto działań 

Wspieranie działań na rzecz 
tworzenia infrastruktury wsparcia 
dla lokalnych wytwórców 
(zapewnienie urządzeń do 
produkcji lokalnych produktów – 
inkubator kuchenny)   

Stowarzyszenie Dolina Karpia ogłosiło nabór 
wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie 
lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
produktów rolnych, w których jest wykonywana 
działalność w zakresie produkcji, przetwarzania 
lub dystrybucji żywności pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania 
tej żywności na rynek, przy czym podstawą 
działalności wykonywanej w tym inkubatorze 
jest przetwarzanie żywności (06.03.2018 r. 
gminy z obszaru Doliny Karpia zawarły 
porozumienie o współpracy w zakresie podjęcia 
działań przyczyniających się do rozwoju 
przetwórstwa lokalnego, komercjalizacji 
produktów lokalnych oraz dystrybucji i rozwoju 
rynków zbytu produktów lokalnych, 
w szczególności objętych marką lokalną Dolina 
Karpia. 

Nie podjęto dalszych działań 

Zacieśnienie współpracy 
z regionalnymi instytucjami 
i organizacjami gospodarczymi  

- Urząd Gminy Tomice współpracuje z Małopolskim 
Centrum Przedsiębiorczości wdrażającym fundusze 
europejskie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 w zakresie Osi 9 i 10 wspierających 
włączenie społeczne oraz rozwój edukacji, 
finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

4.3 Pozyskiwanie inwestorów  

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Tworzenie warunków 
sprzyjających inwestowaniu 
w Gminie Tomice 

1. Opracowano projekty planów 
zagospodarowania przestrzennego dla 
6 sołectw wyznaczające nowe tereny pod 
prowadzenie działalności gospodarczej.  
2. Utrzymanie niższych stawek podatkowych od 
budynków, budowli i terenów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarcze oraz 
podatku od środków transportowych. 

1. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Radocza w obszarze 
1 i 3. 

2. Opracowano projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla 
pozostałych 5 miejscowości. 

3. Na podstawie uchwały Nr XXXIV/268/2018 Rady 
Gminy Tomice z dnia 2 lutego 2018 r. 
przystąpiono do zmiany nr 4 studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tomice w zakresie zmiany 
granic złoża kruszywa naturalnego „Radocza” oraz 
przeznaczenia części tego obszaru pod teren usług 
komercyjnych i rozwoju aktywności gospodarczej. 

4. Utrzymano niższe stawki podatkowe od 
budynków, budowli i terenów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarcze oraz 
podatku od środków transportowych. 

Stałe szkolenia dla pracowników 
Urzędu Gminy w zakresie 
umiejętności obsługi inwestora  

 
- 

Urząd Gminy zgłosił udział w projekcie „Standardy 
Obsługi inwestora w Małopolsce” w ramach 
konkursu organizowanego przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w ramach Działania 
2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
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(PO WER) Celem projektu jest zapewnienie 
szerokiego wsparcia dla gmin i powiatów w zakresie 
obsługi inwestora oraz wypracowanie i wdrożenie 
jednolitych standardów jego obsługi na szczeblu 
samorządowym. 

Tworzenie procedur obsługi 
inwestora w gminie 

Gmina Tomice przystąpiła w partnerstwie 
z innymi gminami do projektu realizowanego 
przez firmę F5 Konsulting w Poznaniu, 
finansowanego z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach 
działania 2.18 Wysokiej jakości usługi 
administracyjne, który przewiduje wdrożenie 
w Urzędzie Gminy Tomice rozwiązań 
poprawiających efektywność zarządzania 
usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych 
dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

Zrezygnowano z udziału w projekcie pn. „Przyjazny 
e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie 
podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 
nieruchomościami w 8 gminach: Chełmek, 
Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka 
Wielka, Oświęcim i Kęty” z uwagi na wycofanie się 
Lidera projektu - firmy F5 Konsulting z Poznania. 

 

Tabela 5. Zadania w ramach celu strategicznego 5 

Cel strategiczny 5 

Pobudzanie wszechstronnej aktywności mieszkańców, organizacji, instytucji przyczyniającej się do rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego  

5.1 Wzrost partycypacji organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Zwiększanie liczby, zakresu 
i wartości zadań publicznych 
zlecanych/ powierzanych 
organizacjom pozarządowym 

Wprowadzono nowe zadania zlecane 
organizacjom pozarządowym: 
1) zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, 
2) zadania z zakresu upowszechniania kultury 
i integracji w środowisku kobiet wiejskich. 

Zwiększono liczbę, zakres i wartości zadań 
publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym. 
Wprowadzono nowe zadanie zlecane organizacjom: 
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Poszerzenie wachlarza form 
współpracy z sektorem 
społecznym w oparciu 
o przepisy Ustawy o działalności 
pożytku publicznego 
i wolontariacie 

Wprowadzono nowe formy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi: 
1) współorganizowanie szkoleń dla organizacji 
pozarządowych, 
2) dofinansowanie wkładu własnego organizacji 
pozarządowych w projektach finansowanych ze 
środków zewnętrznych.  

Utrzymano dotychczasowe formy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 

5.2 Wzrost zaangażowania mieszkańców w ramach aktywnych działań na rzecz rozwoju lokalnego 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Wykonanie strategii opieki 
i nauki dziecka (żłobek, klubik, 
przedszkole, szkoła, gimnazjum, 
zajęcia pozalekcyjne) 

1. Otwarto Żłobek Gminny w Tomicach. 
2. Zwiększono liczbę oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. 
3. Wykonano remont  pomieszczeń przedszkola 
w Radoczy wraz z remontem pokrycia 
dachowego z obróbkami blacharskimi i 
ociepleniem ścian zewnętrznych. 
4. Realizacja w szkołach zajęć pozalekcyjnych 
w ramach projektów „Już pływam”, „Szkolny 
Klub Sportowy”. 

1. W roku 2018 zwiększono liczbę miejsc w żłobku do 
17 pozyskując dodatkowe środki na stworzenie 
ogródka zabaw, chodnika. Zakupiono dodatkowe 
wyposażenie niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania żłobka. 

2. Utrzymano zwiększoną liczbę oddziałów 
przedszkolnych w szkołach. 

3. Przeniesiono oddziały przedszkolne przy SP 
w Radoczy do wyremontowanego budynku 
przedszkola. 

4. Realizowano w szkołach zajęcia pozalekcyjne w 
ramach projektów „Umiem pływać”, „Szkolny Klub 
Sportowy”. 

5. Stworzono i rozpoczęto realizację Planu 
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wspomagania szkół w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w Gminie Tomice. 
Projektem objęto dwie szkoły SP Radocza i ZSP 
Witanowice. 

6. W SP w Wożnikach utworzono dodatkową salę 
lekcyjną, adaptując antresolę przy sali 
gimnastycznej na bibliotekę, która będzie również 
pełnić funkcję świetlicy szkolnej oraz umożliwi 
prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. 

Organizacja imprez kulturalnych 1. Zorganizowano imprezy kulturalne 
aktywizujące mieszkańców do działania: 
1) przez szkoły, m.in. Zespół Szkolno-
Przedszkolnym w Witanowicach z udziałem 
twórców ludowych z okazji 700 lat wsi i parafii 
Witanowice, 
2) przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice, 
3) przez organizacje pozarządowe, m. in. koła 
gospodyń wiejskich, Stowarzyszenie Wioski 
Naszych Marzeń, Orkiestrę Dętą w 
Zygodowicach. 
2. Organizowane imprezy kulturalne wykazano 
przy informacji o realizacji zadania: 
Systematyczna realizacja miękkich projektów 
edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, 
przyporządkowanego do celu operacyjnego 3.2 
Rozwój nowoczesnych form wsparcia lokalnego 
kapitału ludzkiego. 

1. Zorganizowano imprezy kulturalne aktywizujące 
mieszkańców: 

1) przez szkoły, np. w ZSP w Witanowicach Dzień 
Rodziny-Festyn Szkolny, Konkurs Gminny „Moja 
Mała Ojczyzna” z udziałem twórców ludowych, 
Dzień Seniora, 

2) przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice, 
3) przez organizacje pozarządowe, m. in. koła 

gospodyń wiejskich, Stowarzyszenie Wioski 
Naszych Marzeń, Orkiestrę Dętą w Zygodowicach. 

2. Organizowane imprezy kulturalne wykazano 
w punkcie 3.2 Rozwój nowoczesnych form 
wsparcia lokalnego kapitału ludzkiego przy 
informacji o realizacji zadania: Systematyczna 
realizacja miękkich projektów edukacyjnych, 
sportowych i kulturalnych. 

3. Organizacja Gminnych Obchodów 100-lecia 
Niepodległości Polski w hali sportowej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach, 
z przekazaniem nowego sztandaru dla Szkoły 
Podstawowej w Tomicach przez Radę Rodziców. 

Cykliczna organizacja jednej, 
sztandarowej imprezy lokalnej 
w Gminie Tomice (np. dni 
gminy)   

Organizacja cyklicznych, sztandarowych  imprez : 
1) Majówka z Galerią Sztuki „Bałysówka” w 
Tomicach 
2) Turniej Wsi Gminy Tomice, 
3) Dożynki Gminne. 

Organizacja imprez: 
1) Majówka z Galerią Sztuki „Bałysówka” w Tomicach, 
2) Turniej Wsi Gminy Tomice, 
3) Dożynki Gminne. 

Organizacja dożynek gminnych, 
parafialnych czy wiejskich 

Dożynki gminne w Tomicach w 2016 r. 
Dożynki gminne i parafialne w Lgocie w 2017 r. 

Dożynki Gminne w Witanowicach pn. „Witanowice 
z Karpiem w Różnej odsłonie” 

Realizacja projektów mających 
na celu integrację społeczną 
i aktywizację na poziomie gminy 
osób osiedlających się na 
terenie Gminy Tomice 

Organizowano ogólnodostępne spotkania i 
imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym, 
integrujące osoby osiedlające się na terenie 
Gminy Tomice, wykazanie m.in. przy informacji 
o realizacji zadania: Systematyczna realizacja 
miękkich projektów edukacyjnych, sportowych 
i kulturalnych, przyporządkowanego do celu 
operacyjnego 3.2 Rozwój nowoczesnych form 
wsparcia lokalnego kapitału ludzkiego. 

Organizowano ogólnodostępne spotkania i imprezy 
o charakterze kulturalnym i sportowym, integrujące 
osoby osiedlające się na terenie Gminy Tomice, 
wykazanie m.in. przy informacji o realizacji zadania: 
Systematyczna realizacja miękkich projektów 
edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, 
przyporządkowanego do celu operacyjnego 
3.2 Rozwój nowoczesnych form wsparcia lokalnego 
kapitału ludzkiego 

Wspieranie idei samorządności 
– promocja funduszu sołeckiego 
wśród mieszkańców 

Utrzymanie w budżecie gminy funduszu 
sołeckiego i popularyzacja funduszu sołeckiego 
na zebraniach wiejskich oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy. 

Utrzymanie w budżecie gminy funduszu sołeckiego 
i popularyzacja funduszu sołeckiego na zebraniach 
wiejskich oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej mieszkańców 
Gminy Tomice 

1. Urząd Gminy zaopatrzył szkoły w materiały 
związane ze Świętem 3 Maja i Świętem 
Niepodległości (śpiewniki, chorągiewki). 
2. Na cmentarzu w Radoczy z okazji  99.rocznicy 
odzyskania przez Polskę  niepodległości 
odsłonięto pomnik poległych i pomordowanych 
w czasie I i II wojny światowej. W miejscowej 
szkole odbyła się  uroczystość patriotyczna 
z okazji Święta Niepodległości. 
3. Ośrodek Kultury Gminy Tomice zorganizował: 
1) Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznych, 

a. Ośrodek Kultury Gminy Tomice zorganizował: 
1) Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej, 
2) pokazy tradycyjnych potraw wielkanocnych 
i wigilijnych, 
3) spotkanie pn. „Regionalne rękodzieło – ozdoby 
z siana” dla dzieci oraz dorosłych, 
4) spotkanie pn. ‘Kulinarne oraz regionalne skarby 
Doliny Karpia”, 
5) inne imprezy pielęgnujące rozwój świadomości 
kulturowej mieszkańców Gminy Tomice. 
b. Zorganizowano Turniej Wiedzy o Gminie Tomice 
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2) konkurs “Wiejskie Rękodzieło”, 
3) pokazy tradycyjnych potraw wigilijnych 
i wielkanocnych, 
4) Inne imprezy pielęgnujące rozwój 
świadomości kulturowej mieszkańców Gminy 
Tomice . 
4. Zorganizowano Turniej Wiedzy o Gminie 
Tomice w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Witanowicach. 
5. Urząd Gminy wydał dwie publikacje z okazji 
700.lecia wsi i parafii Witanowice oraz 
zorganizował z tej okazji uroczystą sesję Rady 
Gminy Tomice połączoną z odczytem nt. dziejów 
wsi Witanowice. 
6. Odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 70-
lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Woźnikach oraz 
30-lecia Zespołu Śpiewaczego „Woźniczanki”. 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach 
pn. „Gmina Tomice – Moja Mała Ojczyzna”. 

c. Zorganizowano Gminne Obchody 100-lecia 
Niepodległości Polski w hali sportowej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. Przemarsz 
uczestników ulicami Tomic. 

d. W Szkole Podstawowej w Woźnikach w listopadzie 
realizowany był projekt edukacyjny „Historia 
zamknięta w piosence”, odbyła się wieczornica 
patriotyczna poświęcona 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 1 grudnia odbył się 
Niepodległościowy – międzypokoleniowy turniej 
tenisa stołowego. 

e. W Szkole Podstawowej w Radoczy z okazji 100-
lecia Niepodległości Polski zorganizowano 
uroczysty apel, pod obeliskiem oddano hołd 
poległym w obu wojnach światowych 
mieszkańcom Radoczy. 

Tworzenie bogatej oferty 
edukacji nieformalnej zwłaszcza 
dla dzieci i młodzieży oraz osób 
starszych  

1. W ramach edukacji nieformalnej 
(pozaszkolnej) kontynuowano dla dzieci 
i młodzieży w czasie wolnym od nauki: naukę 
pływania w ramach projektu „Już pływam”, 
zajęcia pozaszkolne w Ośrodku Kultury Gminy 
Tomice pn.: 
1) Nauka gry na gitarze. Grupowe zajęcia gry na 
gitarze dla początkujących, 
2) Zespół Muzyczny Wiolinki. Nauka śpiewu oraz 
gry na gitarze dla zaawansowanych, 
3) Akademia Małego Plastyka. Zajęcia 
plastyczno-ceramiczne dla dzieci w wieku 5-8 lat, 
4) Zajęcia muzyczno- ruchowe dla dzieci w wieku 
3 – 10 lat, 
5) Teatrzyk Trele-Morele. Zajęcia dla uczniów 
szkół podstawowych, 
6) Warsztaty tańca współczesnego skierowane 
do dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej, 
7) Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Nauka gry na 
instrumentach muzycznych, udział w występach 
okolicznościowych, 
8) koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne 
w szkołach. 
2. W ramach edukacji nieformalnej zrealizowano 
dla dorosłych zajęcia pn.:  
1) Zumba – taniec i aerobik. Zajęcia dla 
dorosłych w Ośrodku Kultury Gminy Tomice 
i w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota 
2) Pilates – zajęcia dla dorosłych z zakresy 
ćwiczeń fizycznych.  

1. Zajęcia pozaszkolne organizowane przez Ośrodek 
Kultury Gminy Tomice: 

1) Galeria artystyczna – zajęcia dla dzieci w wieku 3-7 
lat:  relaksacyjne i wizualizacyjne, ruch przy muzyce, 
pedagogika zabawy, zabawa w teatr, rytmika; 
2) Zespół pieśni i tańca „Tomiczanie”- zajęcia 
ruchowo – wokalne dla dzieci, 
3) Teatrzyk „Trele-Morele” – zajęcia dla uczniów 
szkół podstawowych, zajęcia organizowane 
w Woźnikach; 
4) Akademia Małego Plastyka – zajęcia plastyczno-
ceramiczne dla dzieci w wieku 5-8 lat; 
5) Młodzieżowa Orkiestra Dęta – nauka gry na 
instrumentach muzycznych, zajęcia organizowane 
w Zygodowicach; 
6) Warsztaty tańca nowoczesnego skierowane do 
dzieci od IV klasy szkoły podstawowej; 
7) Robotyka –zajęcia edukacyjne dla dzieci od 6 lat; 
8) Laboratorium Małego Naukowca – zajęcia 
edukacyjne (eksperymenty, warsztaty 
konstruktorów) dla dzieci od 6 lat; 
9) Warsztaty teatralne – nauka teatru klasycznego 
oraz ruchu, zajęcia dla dzieci od 5 roku życia; 
10) Zumba – taniec i aerobik dla dorosłych. 
2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Witanowicach odbyły się: 

 zajęcia pozalekcyjne organizowane (prowadzenie 
zespołu wokalnego „Karmelki”, wyjazdy na basen 
dla uczniów, 

 zajęcia kół przedmiotowych (matematycznego, 
przyrodniczego, językowego, BRD, SKS, 
prowadzenie innowacyjnych zajęć z arteterapii). 

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach 
organizowano zbiórki żywności  i środków czystości 
dla osób potrzebujących, m.in. dla Kuchni św. 
Alberta w Wadowicach. Uczniowie  prowadzili 
w ramach wolontariatu zbiórki żywności w 
sklepach na terenie Wadowic. Zbiórki środków 
finansowych dla potrzebujących, m.in. w ramach 
akcji „Góra grosza”. 

5.3 Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy Tomice  
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Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Promocja samopomocy 
sąsiedzkiej – wykorzystywanie 
więzi funkcjonujących wśród 
mieszkańców 

 
- 

Nie podjęto działań 

Zbudowanie trwałych 
mechanizmów dialogu / 
wymiany informacji z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego 

Przeprowadzono konsultacje społeczne: 
1) projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
na terenie Gminy Tomice, 
2) projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Tomice na lata 2017- 2023, 
3) projektu uchwały w sprawie określenia zasad 
wyznaczania składu oraz zasad działania 
Komitetu Rewitalizacji, 
4) projektów Programów współpracy Gminy 
Tomice z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2017 i 2018 rok, 
5) projektu "Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2017 roku”. 

1. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu 
sołeckiego we wszystkich sołectwach. 

2. Realizacja programu współpracy Gminy Tomice 
z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2018 rok. 

3. Poddano konsultacjom projekty uchwał 
w sprawach: 

1) Programu współpracy Gminy Tomice 
z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2019 rok, 

2) Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Tomice w 2018 roku, 

3) Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice 
na lata 2019-2022. 

Tworzenie i realizacja 
programów nakierowanych na 
promocję wolontariatu 

W szkołach organizowano zbiórki żywności  
i środków czystości dla osób potrzebujących, 
m.in. dla Kuchni św. Alberta w Wadowicach. 
Uczniowie  szkół gminnych prowadzili w ramach 
wolontariatu zbiórki żywności w sklepach na 
terenie Wadowic. Szkoły organizują również 
zbiórki środków finansowych dla potrzebujących, 
m.in. w ramach akcji „Góra grosza”, której celem 
jest pomoc dzieciom wychowującym się poza 
swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach 
zastępczych. Pośrednim celem tych zbiórek 
i akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie 
najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka 
pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra 
potrzebujących. 

Jak w punkcie 3.4. Spójne i wszechstronne działania 
na rzecz grup defaworyzowanych. 

Współpraca ze społecznościami 
lokalnymi i regionalnymi innych 
państw (gminami partnerskimi) 

Nawiązanie współpracy przez Szkolę 
Podstawową w Woźnikach ze szkołą 
podstawową w Kecskemét na Węgrzech. 
Poszukiwanie partnerów Gminy Tomice na 
terenie Słowacji w ramach Stowarzyszenia 
„Region Beskidy”. Wymiana młodzieży pomiędzy 
Zespołem Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego z Radoczy a  
a partnerską szkołą Almende College w Silvolde 
z Holandii. 

Kontynuacja współpracy przez Szkołą Podstawową 
w Woźnikach ze szkołą podstawową w Kecskemét na 
Węgrzech. 

Wspieranie i upowszechniania 
idei samorządowej, w tym 
tworzenia warunków do 
działania i rozwoju jednostek 
pomocniczych i wdrażania 
programów pobudzania 
aktywności obywatelskiej 

Utrzymanie w budżecie gminy funduszu 
sołeckiego. Wspieranie funduszu sołeckiego 
dodatkowymi środkami z budżetu gminy. 

Utworzenie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 
i realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu we 
wszystkich sołectwach, wspieranych dodatkowymi 
środkami finansowymi. 

Wdrażanie programów promocji 
i pobudzania aktywności 
obywatelskiej dzieci i młodzieży, 
np. w oparciu o działania 
związane z zachowaniem 
i promocją dziedzictwa kultury, 

1. Realizacja zadań przez Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice w zakresie: 
– organizacji imprez artystycznych 
i rozrywkowych 
– organizacji konkursów, wystaw, spotkań 
i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji 

1. Realizacja przedsięwzięć wykazanych w punkcie  
5.2 Wzrost zaangażowania mieszkańców w ramach 
aktywnych działań na rzecz rozwoju lokalnego. 

2. Realizacja zadań przez Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice w zakresie: 

1) organizacji imprez artystycznych, rozrywkowych, 
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tradycji i dialogu dorobku kulturalnego środowiska, 
– organizacji wycieczek, 
– inspirowania oraz promowania działalności 
literackiej, artystycznej i innych form twórczości 
mieszkańców gminy Tomice, 
– podejmowania przedsięwzięć edukacyjnych 
i oświatowych 
– promocji Gminy Tomice. 
2. Realizacja przedsięwzięć wykazanych 
w zadaniu: Tworzenie bogatej oferty edukacji 
nieformalnej zwłaszcza dla dzieci i młodzieży 
oraz osób starszych, przyporządkowanego do 
celu operacyjnego 5.2 Wzrost zaangażowania 
mieszkańców w ramach aktywnych działań na 
rzecz rozwoju lokalnego. 
3. Wsparcie finansowe zadań realizowanych 
przez Orkiestrę Dętą w Zygodowicach, zespoły 
śpiewacze: Tradycja, Wesołe Gosposie, 
Radoczanki, Woźniczanki, oraz inne podmioty 
prowadzące działalność związaną 
z zachowaniem dziedzictwa kultury i tradycji 

rekreacyjno-sportowych; 
2) organizacji konkursów, wystaw, spotkań  i innych 

przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku 
kulturalnego środowiska; 

3) organizacji wycieczek; 
4) inspirowania oraz promowania działalności 

literackiej, artystycznej i innych form twórczości 
mieszkańców Gminy Tomice; 

5) podejmowania przedsięwzięć edukacyjnych, 
oświatowych, rekreacyjnych i sportowych; 

6) promocji Gminy Tomice 
3. Wsparcie finansowe zadań realizowanych przez: 
1) Orkiestrę Dętą w Zygodowicach; 
2) Zespoły śpiewacze: Biesiada, Wesołe Gosposie, 

Radoczanki, Woźniczanki; 
3)  inne podmioty prowadzące działalność związaną 

z zachowaniem i promocją dziedzictwa kultury 
i tradycji. 

 

Tabela 6. Zadania w ramach celu strategicznego 6 

Cel strategiczny 6 

Podnoszenie jakości i zakresu świadczonych usług publicznych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego obejmujący 

dostępność usług teleinformatycznych jak i kompetencji mieszkańców 

6.1 Rewitalizacja przestrzeni gminnej 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Rewitalizacja społeczna gminy 
Tomice w zakresie podejmowania 
programów na rzecz rozwoju 
społecznego i gospodarczego 

Realizacja zadań w ramach Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Tomice na lata 2016-2021 oraz Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 
2017-2023 

Realizacja zadań w ramach Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Tomice na lata 
2016-2021 oraz przedsięwzięć wymienionych 
w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Tomice 
na lata 2017-2023 

Rewitalizacja przestrzenna gminy 
Tomice obszarów w sposób 
szczególny dotkniętych 
problemami gospodarczymi, 
środowiskowymi, przestrzenno-
funkcjonalnymi i technicznymi    

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych 
i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tomice, 
przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Tomice na lata 2017-2023, który  zakłada 
realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na 
obszarze rewitalizacji Tomice-Wschód 

Realizacja przedsięwzięć wymienionych w Gminnym 
Programie Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-
2023. 

Stworzenie i utrzymanie świetlic 
wiejskich w poszczególnych 
sołectwach  

Podejmowano w poszczególnych sołectwach, 
pozainstytucjonalne (bez tworzenia świetlic 
wiejskich) działania w kierunku odnowienia 
i poprawy stanu remiz strażackich i siedzib 
organizacji pozarządowych. 

Dostosowano pomieszczenia dawnej szkoły 
w Lgocie na miejsce spełniające warunki dla 
utworzenia świetlicy wiejskiej.  

6.2 
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej lub jej 
adaptacja na inne cele 

 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Rewitalizacja budynku dawnej 
szkoły w Zygodowicach 

Budynek wynajęto podmiotowi zewnętrznemu Rezygnacja z najmu budynku. Nie podjęto dalszych 
działań. 

Rewitalizacja budynku dawnej 
szkoły w Woźnikach 

Zlecono wykonanie inwentaryzacji technicznej 
budynku 

Zlecono ekspertyzę techniczną pod katem 
przystosowania budynku pod przedszkole. 
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Rewitalizacja budynku dawnej 
szkoły i przedszkola w Radoczy 

Budynek został poddany gruntownej 
modernizacji pod potrzeby dwóch oddziałów 
przedszkolnych. 

W budynku dawnej szkoły, po dokonanej 
rewitalizacji, od marca 2018 r. funkcjonują dwa 
oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej. 

Rewitalizacja budynku dawnej 
szkoły w Lgocie, wpisanego do 
gminnej ewidencji zabytków 

Budynek jest stopniowo remontowany 
(odwodnienie, wymiana stolarki okiennej, 
ocieplenie, nowa elewacja). W budynku 
odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży 
i kobiet. W otoczenie budynku wykonano plac 
zabaw, dwa boiska sportowe, utwardzono 
parking i drogę dojazdową. 

Budynek jest stopniowo remontowany, zakończono 
termomodernizację. W budynku odbywają się 
zajęcia dla dzieci, młodzieży i kobiet. 

Rozbudowa oraz modernizacja 
przedszkoli, szkół i szkolnej 
infrastruktury sportowej (Budowa 
sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w 
Tomicach) 

1) Oddano do użytku salę gimnastyczną przy 
Szkole Podstawowej w Radoczy, 
2) Zmodernizowano budynek szkoły i dawnego 
przedszkola w Radoczy na potrzeby dwóch 
oddziałów przedszkolnych, zakupiono 
wyposażenie do sal, 
3) opracowano dokumentację techniczną na 
zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Tomicach, wszczęto 
procedury przetargowe 
4) uzupełniono wyposażenie placów zabaw przy 
szkołach 

1. W Szkole Podstawowej w Radoczy: 
1) modernizacja kotłowni gazowej, 
2) wykonano szafy w budynku z oddziałami 

przedszkolnymi, 
3) wydzielono salę na samodzielną pracownię 

komputerową, 
4) montaż rolet okiennych w przedszkolu oraz 

w pracowni komputerowej i w jednej sali 
lekcyjnej, 

5) malowanie sal lekcyjnych i korytarza na parterze, 
malowanie kuchni i jadalni (wymiana blatów), 

6) zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego 
w kuchni, 

7) wykonanie instalacji wentylacyjnej w kuchni, 
8) wymiana oświetlenia na ledowe (jadalnia, 

kuchnia, parter i toalety na I piętrze), 
9) montaż wideo-domofonu w drzwiach 

wejściowych. 
2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach 

przy ul. Floriańskiej: 
1) wykonanie placu zabaw wyremontowanie starych 

elementów placu, 
2) przygotowanie inwentaryzacji pomieszczeń 

i zaplecza kuchennego, 
3) remont i modernizacja wejścia do budynku 

szkoły. 
3. W Szkole Podstawowej w Woźnikach: 

przygotowanie dokumentacji i przeprowadzanie 
adaptacji antresoli  przy sali gimnastycznej na 
pomieszczenia biblioteki i świetlicy szkolnej. 

4. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Witanowicach: wymiana pokrycia dachowego 
i malowanie sali gimnastycznej. 

Systematyczne doposażenie 
pracowni dydaktycznych, np. 
pracowni językowych, 
komputerowych 

1) Zakupiono 13.stanowiskową pracownię 
komputerową do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Tomicach, 
2) Wszystkie szkoły wzięły udział w programie 
Aktywna Tablica w ramach którego zakupiono 
sprzęt komputerowy: ZSP Tomice – monitor 
dotykowy +laptop, SP Radocza- tablica 
multimedialne + projektor + laptop,  SP Woźniki- 
tablica multimedialna + monitor dotykowy + 
projektor, ZSP Witanowice – tablice 
multimedialne 2szt. +  projektor 2 szt. + laptop 

1. W Szkole Podstawowej w Radoczy: 
1) zakup wyposażenia do pracowni biologiczno-

chemiczno-fizycznej (m.in. pomoce i środki 
dydaktyczne, ekran multimedialny, laptop, ławki 
i krzesła uczniowskie), 

2) zakup laptopa do przedszkola, 
3) montaż tablicy multimedialnej w kolejnej klasie. 
2. Uzupełnienie wyposażenia i pomocy 

dydaktycznych dla wszystkich szkół w związku 
z nową podstawą programową, uzupełniono 
wyposażenia i pomoce. 

3. Montaż monitoring na boisku sportowym przy 
ZSP Witanowice oraz w ZSP Tomice. 

4. Przeprowadzono remonty w szkołach 
(malowanie). 

5. Zakupiono doposażenie kuchni w ZSP Tomice i SP 
Woźniki. 

6. Przeprowadzono pielęgnację i wycinkę drzew przy 



Raport o stanie Gminy Tomice za 2018 rok 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
139 

Urząd Gminy Tomice 
ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice 

ZSP Tomice i SP Radocza. 
7. Utworzenie pracowni przedmiotowych - 

modernizacja pomieszczeń, wykonanie zaplecza 
sali biologiczno-chemicznej w ZSP Witanowice. 

8. Systematyczna wymiana i naprawa sprzętu 
komputerowego w szkołach. 

9. Rozbudowa o 4 stanowiska pracowni 
komputerowej w SP w Woźnikach. 

Tworzenie infrastruktury opieki 
nad dziećmi (żłobki) lub innego 
systemu opieki na dziećmi do lat 3 

Zaadaptowano pomieszczenia w budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach na 
żłobek gminny.  

Zakupiono dodatkowe wyposażenie na potrzeby 
funkcjonalności żłobka tj. wózki spacerowe, dywan. 
Utworzono ogródek zabaw dla dzieci w żłobku oraz 
wykonano chodnik. 

6.3 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Modernizacja i rozbudowa siedzib 
bibliotek, w tym 
termomodernizacja 
i dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 
- 

1. Wykonano remont pokrycia dachowego budynku 
Ośrodka Kultury Gminy Tomice z Biblioteką 
Publiczną. 

2. Zorganizowano bibliotekę szkolną dla uczniów 
klas IV- VIII szkoły podstawowej w budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach przy 
ul. Dworskiej 9A.  

Adaptacja budynków na cele 
kulturalne 

- Nie podjęto działań 

Doposażenie bibliotek - 1. Księgozbiór Biblioteki Publicznej powiększył się 
o 1209 woluminów. 

2. Doposażono biblioteki szkolne w nowe książki 
z uwagi na zmianę lektur i podstawy 
programowej. 

Tworzenie przestrzeni pod 
działalność kulturalną 

W sołectwie Tomice i Radocza zaplanowano 
budowę scen letnich na terenach sportowo-
rekreacyjnych.  

Zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia pt. 
„Budowa nowego centrum rekreacyjnego w 
Radoczy” w ramach Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w którym 
przewidziano budowy sceny letniej. 

Budowa, rozbudowa 
i modernizacja lub wyposażanie 
budynków pełniących funkcje 
kulturalne, w tym świetlic 
i domów kultury 

Stopień realizacji zadania wykazano przy opisie 
realizacji zadania pn. Budowa, modernizacja 
i remont infrastruktury służącej zapewnieniu 
miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci 
i młodzieży poprzez tworzenie świetlic, 
przyporządkowanego do celu operacyjnego 3.1 
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
społecznej. 

1. Wykonano remont pokrycia dachowego budynku 
Ośrodka Kultury Gminy Tomice. 

2. Stopień realizacji zadania wykazano przy opisie 
realizacji zadania pn. Budowa, modernizacja 
i remont infrastruktury służącej zapewnieniu 
miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci 
i młodzieży poprzez tworzenie świetlic, 
przyporządkowanego do celu operacyjnego 
3.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
społecznej. 

6.4 Udostępnianie publicznych produktów cyfrowych 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Rozbudowa linii Internetu 
szerokopasmowego na terenie 
gminy 

Firma WadowiceNet wybudowała sieć 
światłowodową w miejscowościach: Tomice, 
Witanowice, Radocza, Woźniki, Zygodowice. 

Firma WadowiceNet wybudowała sieć 
światłowodową w miejscowości Lgota oraz 
rozbudowała sieć w pozostałych miejscowościach 
gminy. 

Podejmowanie działań w zakresie 
rozwoju e-administracji 
rozumianej jako aplikacje bądź 
technologie cyfrowe stosowane 
w administracji samorządowej 
Gminy Tomice 

1) Uruchomiono w Urzędzie Gminy płatności 
bezgotówkowe z użyciem terminali płatniczych 
POS w ramach pilotażowego Programu 
Ministerstwa Rozwoju we współpracy z Krajową 
Izbą Rozliczeniową S.A. pn. „Od papierowej do 
cyfrowej Polski”. 
2) Zawarto umowę z Ministerstwem Spraw 

1. Podpisano aneks do umowy o użyciu terminali 
płatniczych do płatności bezgotówkowych 
w ramach programu „Polska Bezgotówkowa” 
(przedłużenie terminu realizacji z 03.2020 do 
08.2021). 

2. Rezygnacja z projektu pn. „Przyjazny e-urząd – 
podniesienie jakości usług w zakresie podatków 
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Wewnętrznych i Administracji na realizację 
projektu pn. Przyjazny e-urząd – podniesienie 
jakości usług w zakresie podatków i opłat 
lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami 
w 8 gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, 
Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim 
i Kęty 

i opłat lokalnych oraz zarządzania 
nieruchomościami w 8 gminach: Chełmek, 
Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, 
Polanka Wielka, Oświęcim i Kęty” z uwagi na 
wycofanie się Lidera projektu - firmy F5 
Konsulting z Poznania. 

Podejmowanie działań w zakresie 
rozwoju e-edukacji rozumianej 
jako aplikacje bądź technologie 
cyfrowe służące edukacji i 
podnoszeniu kompetencji 

 
- 

Realizacja projektu grantowego pn. „Rozwijamy 
kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie 
Tomice” w ramach Programu Operacyjnego 
Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. 

6.5 Wsparcie mieszkańców w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Szkolenia z zakresu podnoszenia 
kompetencji informatycznych 
zwłaszcza dla osób 50+ oraz 
młodzieży 

1. Gmina Tomice złożyła w 2017 r. deklarację 
udziału w projekcie Fundacji Instytutu Myśli 
Innowacyjnej pn. Małopolski e-Senior w ramach 
działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych osi 
priorytetowej Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 (termin realizacji: od 
2018 r.). 
2. Gmina Tomice realizowała w szkołach projekt 
pn. „Akademia kompetencji kluczowych 
w gminie Tomice” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020,  którego 
celem jest rozwijanie u dzieci i młodzieży 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych 
i matematyki oraz kompetencji 
informatycznych, a także rozwój kompetencji 
i umiejętności zawodowych nauczycieli 
w zakresie wykorzystania nowoczesnych 
narzędzi oraz technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, nauczania w obszarze 
przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz 
pracy metodą eksperymentu. 

1. Kontynuacja realizacji projektu grantowego pn. 
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców 
w Gminie Tomice” w ramach Programu 
Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. 

2. Udział Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Witanowicach w projekcie 
„Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła 
Cyfrowa” w ramach Rządowego programu 
wspomagania w latach 2015−2018 organów 
prowadzących szkoły w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki w szkołach. Projekt z udziałem uczniów, 
nauczycieli i rodziców. 

Wzmocnienie kompetencji 
cyfrowych w ramach kadry 
instytucji samorządowych 

1. Prowadzono szkolenia stanowiskowe 
z zakresu obsługi nowych aplikacji w Urzędzie 
Gminy i w jednostkach organizacyjnych Gminy 
Tomice. 
2. Szkolenia rady pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej w Radoczy w zakresie technologii 
TiK i wprowadzenie dziennika elektronicznego 
w szkole. 

1. Szkolenia rady pedagogicznej szkoły podstawowej 
w Witanowicach w zakresie wykorzystania 
narzędzi multimedialnych do prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Wprowadzenie dziennika 
elektronicznego w szkole i przedszkolu. 

2. Kontynuowano szkolenia stanowiskowe z zakresu 
obsługi nowych aplikacji w Urzędzie Gminy 
i w jednostkach organizacyjnych Gminy Tomice. 

3. Urząd Gminy zgłosił udział w projekcie „Standardy 
Obsługi inwestora w Małopolsce” w ramach 
konkursu organizowanego przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach 
Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi 
administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER). 

Promocja korzystania 
z nowoczesnych usług, jakie 
oferowane są w sieciach 
szerokopasmowych wśród 
mieszkańców 

Mieszkańców pisemnie powiadomiono 
o możliwości założenia konta na platformie 
eUrząd, dzięki której można łatwo sprawdzić 
stan swoich zobowiązań wobec urzędu, zapłacić 
podatek, sprawdzić stan sprawy   

Realizacja projektu grantowego pn. „Rozwijamy 
kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie 
Tomice” w ramach Programu Operacyjnego 
Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. 
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6.6 Nowoczesne usługi publiczne  

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 

Zapewnienie sprawnego 
i funkcjonalnego transportu 
publicznego  

- Zawarcie umów z przewoźnikiem na świadczenie 
usług komunikacyjnych w czasie wakacji i ferii 
zimowych w ramach publicznego, regularnego 
przewozu osób na trasie Tomice – Radocza – 
Tomice celem zapewnienia ciągłości usług 
transportu publicznego. 

Zapewnienie wysokiej jakości 
edukacji  

1) zapewniono od 1 stycznia 2017 r. sprawną, 
zgodną z ustawą o samorządzie gminnym, 
wspólną obsługę administracyjną, finansową 
i organizacyjną jednostek oświatowych Gminy 
Tomice, 
 2) założono Przedszkole Publiczne i Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach,  
3) przekształcono dotychczasowe sześcioletnie 
szkoły podstawowe w szkoły ośmioletnie, 
4) dostosowano sieć szkół do nowego ustroju 
szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo 
oświatowe, 
5) zakupiono 13.stanowiskową pracownię 
komputerową do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Tomicach, 
6) wszystkie szkoły wzięły udział w programie 
Aktywna Tablica w ramach którego zakupiono 
sprzęt komputerowy: ZSP Tomice – monitor 
dotykowy +laptop, SP Radocza- tablica 
multimedialne + projektor + laptop,  SP Woźniki- 
tablica multimedialna + monitor dotykowy + 
projektor, ZSP Witanowice – tablice 
multimedialne 2szt. +  projektor 2 szt. + laptop, 
7) w szkołach realizowano innowacyjne projekty 
edukacyjne, 
8) szkoły na bieżąco uzupełniają zasoby pomocy 
dydaktycznych i bibliotek szkolnych.  

1. Stosowanie nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w szkołach. 

2. Realizacja innowacyjnych projektów 
edukacyjnych. 

3. Prowadzenie innowacyjnych zajęć metodą 
arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole 
w Witanowicach. 

4. Sukcesywne tworzenie pracowni dydaktycznych 
oraz uzupełnianie pomocy dydaktycznych 
i bibliotek szkolnych w związku z reformą systemu 
edukacji. 

5. Realizacja innych przedsięwzięć w szkołach 
wykazanych w pkt 6.2. Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury edukacyjnej lub jej adaptacja na 
inne cele. 

Oferta usług publicznych 
w dziedzinie kultury  

1. Zlecanie organizacjom pozarządowym 
realizacji zadań z zakresu upowszechniania 
kultury w ramach otwartego konkursu ofert. 
 2. Organizacja przez Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu 
kultury 

a. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji 
zadań z zakresu upowszechniania kultury 
w ramach otwartego konkursu ofert. 

b. Organizacja przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice 
innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu kultury: 
realizacja przedsięwzięcia pt. Organizacja cyklu 
spotkań bazujących na obiektach znajdujących się 
w Ekomuzeum Doliny Karpia w ramach Klubu 
Ekomuzealnika Doliny Karpia na rzecz promocji 
obszaru 

Oferta usług publicznych 
w dziedzinie sportu i rekreacji 

1. Zlecanie organizacjom pozarządowym 
realizacji zadań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu 
ofert. 
2. Organizacja przez Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu 
sportu i rekreacji.  

a. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji 
zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 
w ramach otwartego konkursu ofert. 

b. Organizacja przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice 
innowacyjnych z zakresu sportu i rekreacji. 

 

 


