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1. WSTĘP 
 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.  

Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Tomice co roku, do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Gminy 

Tomice raport o stanie Gminy Tomice w roku poprzednim. Raport podsumowuje działalność Wójta 

Gminy Tomice w roku 2020, w szczególności w zakresie realizacji: 

▪ polityk, programów i strategii, 

▪ uchwał Rady Gminy Tomice, 

▪ budżetu obywatelskiego realizowanego w formie funduszu sołeckiego. 

W części analitycznej raport zawiera informacje na temat stanu mienia komunalnego oraz sytuacji 

finansowej i społeczno-gospodarczej Gminy Tomice według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Zgromadzone w dokumencie informacje pozwalają na przewidywanie możliwości dalszego rozwoju 

Gminy, a także stanowią wskaźnik trendów rozwojowych w kolejnych latach. 

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. 

Raport opracował zespół pracowników Urzędu Gminy w Tomicach pod kierunkiem Sekretarza Gminy.  
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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 2020 roku.  

 

 
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 w roku 2020 została opisana w 

niniejszym Raporcie. 

 

 
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 2019 r. na podstawie uchwały Nr XIII/127/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 listopada 2019 r. 

przystąpiono do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tomice. W roku 2020 zrealizowane następujące etapy zmiany studium:  

• przyjmowanie wniosków do projektu (styczeń-luty) – przyjęto 306 wniosków; 

• rozpatrzenie wniosków (marzec-kwiecień); 

• opracowanie projektu (czerwiec-lipiec); 

• przesłanie projektu Studium do opiniowania i uzgadniania do innych instytucji. 

 

 
3 
 

 
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 2020 r. obowiązywały następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla 

poszczególnych sołectw: 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice – obszar 1: 

▪ uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice – obszar 1. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lgota: 

▪ uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lgota. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zygodowice: 

▪ uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zygodowice 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witanowice – obszar 1: 

▪ uchwała Nr VI/68/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witanowice – obszar 1. 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Woźniki: 

▪ uchwała NR VII/76/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Woźniki. 

Na podstawie ww. planów wydano 205 zaświadczeń z mpzp oraz 49 decyzji podziałowych. 

 
4 

 
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 2019-2027 został przyjęty uchwałą  

Nr XXI/210/2020 Rady Gminy Tomice z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego 

w Tomicach na lata 2019–2027” zmieniony  uchwałą Nr XXVI/237/2020 Rady Gminy Tomice z dnia 29 

grudnia 2020 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 2020 r. zostały zrealizowane 

następujące zadania: 
 

▪ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witanowice/Babica w rejonie skrzyżowania ulic: 

Kościelnej i Dębina – Etap I, z rur o średnicy Ø 110-90 mm  PE100 RC SDR 11 i długości 0,291km.  

Wartość inwestycji: 54 390,00 zł., 

▪ Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zbiornika 

żelbetowego - konstrukcyjnego 2 x 530 m3 na stacji uzdatniania wody w Witanowicach o 

wartości 41 056,17 zł, wartość inwestycji 1 517 336,00 zł., 

▪ Podpisana została umowa Nr 00064-65150-UM0600196/19 o przyznanie pomocy na budowę 

sieci wodociągowej Tomice - Witanowice z rur o średnicy Ø 180 PE100 RC SDR 17 i długości 

2,560 km w ramach PROW 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodna – ściekowa”, 

poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii”. Wysokość kwoty pomocy wynosi 971 643,00 zł, a wartość inwestycji  

1 942 195,47 zł. Planowany termin budowy wodociągu to 2021 r. 

 

W zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w 2020 r. zostały zrealizowane 

następujące zadania: 

▪ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Beskidzkiej i Podgórskiej w Tomicach 

z rur  Ø 200 PVC o długości 0,062 km. Wartość inwestycji: 28 100,00 zł. 

▪ Złożono wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego (jst) dla inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radoczy do 

przepustowości 600 m3/d i obciążenia 5500 RLM ze zmianą procesu technologicznego. 

Wartość inwestycji to 5 537 793,87 zł, a wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 
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300 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone głównie na wykonanie dokumentacji projektowej 

niezbędnej do realizacji inwestycji. Planowany termin budowy to 2022 r. Inwestycja umożliwi 

dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Tomice, zapewni dostęp do zbiorowego 

systemu odprowadzenia ścieków mieszkańcom miejscowości dotychczas nieskanalizowanych, 

poprawi standard życia mieszkańców wsi, wpłynie na rozwój zabudowy mieszkalnej, zwiększy 

atrakcyjność terenów pod inwestycje oraz poprawi jakość środowiska naturalnego na obszarze 

gminy. 

 
5 
 

 
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 2020 r. i pochodzi od podmiotów odpowiedzialnych za 

ich wykonanie. 

 

I. PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE. 

1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa Ośrodka Kultury w Tomicach: 

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

b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia: w zależności od przyjętego wariantu wyposażenia od 

4,775 mln zł do 7,623 mln zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2020 r.: wykonano Program Funkcjonalno-

Użytkowy (PFU) wraz z koncepcją budowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Tomicach; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 12 000 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, 
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▪ 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 2020 r.: wykonano remont pokrycia 

dachowego, realizacja przedsięwzięcia zależy od realizacji przedsięwzięcia nr 1; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: zrealizowane w 

latach poprzednich za kwotę 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 2020 r.: przedsięwzięcie zrealizowane – 

wykonano plac zabaw o powierzchni 1 050,00 m2 wraz z przyległymi miejscami parkingowymi; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: zrealizowane w 

latach poprzednich za kwotę 316 424,03 zł; 

e) osiągnięte wskaźniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji: 

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

Przedszkolnym:  113 dzieci uczęszczających do przedszkola, ok. 80 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 2020 r.:  

W ramach operacji "Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego  

w Tomicach" wykonano w 2019 r. modernizację ogólnodostępnego boiska sportowego o 

wymiarach 42×22 m. polegającą na odczyszczeniu boiska sportowego, sfrezowaniu wysokich 

uszkodzeń, nierówności, wywierceniu otworów filtracyjnych, zagruntowaniu powierzchni i 

wyłożeniu nawierzchni, w tym właściwej nawierzchni z trawy sztucznej wielofunkcyjnej o 

wysokości włosia 15-17 mm. Na całości zostały wymalowane linie. Dodatkowo zostały 

zamontowane nowe bramki, piłkochwyty i odnowione trybuny.  

W roku 2020  wykonano modernizacja drugiego ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego 

w Tomicach. Prace polegały na położeniu nowej nawierzchni syntetycznej na podbudowie ET 

oraz zamontowaniu nowych elementów wyposażenia. Całość prac zamknęła się kwotą 

69.700,00 zł. Na ten cel została pozyskana dotacja w wysokości 48.510,00 zł. 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 69.700,00 zł; 

e) osiągnięte wskaźniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji: 
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▪ liczba osób z obszaru rewitalizacji korzystających z zagospodarowanego terenu przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym: 245. 

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 2020 r.:  

▪ zorganizowanie dyżurów osoby dorosłej, która pomaga przy przechodzeniu uczniów  

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

▪ Prelekcje konkursy itp. zaopatrzenie uczniów w elementy odblaskowe  pozyskane od firm 

ubezpieczeniowych; 

▪ Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przedłużyła na lata 2019-2024 Szkole 

Podstawowej w Radoczy okres ważności certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”; 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 2 370,00 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: 100, 

▪ 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 2020 r.: 

Operacja "Aktywny wypoczynek w Tomicach – budowa placu rekreacyjnego  

w Tomicach" zakładała budowę nowego ogólnodostępnego, nieodpłatnie udostępnianego 

obiektu infrastruktury rekreacyjnej przy Ośrodku Kultury Gminy Tomice w Tomicach.  

W ramach operacji wykonano siłownię zewnętrzną o powierzchni 80 m2 wyposażoną  

w elementy o funkcji: podciąganie, drabinka, wyciskanie siedząc, prasa nożna, twister  

i wahadło. Ponadto wymieniono 450 mb nawierzchni na nieużytkowanym obiekcie 

rekreacyjnym, który zyskała nową, bezpieczną nawierzchnię SBR+ERDM.  

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: zrealizowane w 

latach poprzednich za kwotę 152 875,50 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 2020 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; 
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b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia: 300 000,00 zł; 

a) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2020 r.:   

− Wykonano projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Starowiejskiej i Radosnej w 
Tomicach za kwotę 3 690,00 zł; 

− Wykonano projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1766K Tomice – Piekło poprzez 
budowę chodnika oraz miejsc parkingowych w rejonie Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w miejscowości Tomice za kwotę ; 

a) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 60 673,00 zł. 

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

gimnazjalnych w Tomicach:  

a) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Tomicach; 

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

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2020 r.:  

Rozpoczęto realizację wniosku w ramach Osi Priorytetowej 9. Region spójny społecznie, 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w 

regionie wniosek na realizację projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – UTWORZENIE TRZECH 

PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W GMINIE TOMICE”. Zadanie będzie 

realizowane na podstawie umowy dofinansowania nr RPMP.09.0.2.01-12-0691/19-00.   

Wartość projektu ogółem: 1 939 654,52 zł. Kwota dofinansowania: 1 722 374,52 zł.  

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego  

i ubóstwa oraz wspieranie rodziny. Szczegółowy zakres projektu przestawiono w opisie 

realizacji  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020. W roku 2020 utworzono 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze: 2 w Tomicach i 1 w 

Woźnikach. 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 161 351,04 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: 72 644,85 zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2019 r.:  usługami opiekuńczymi objęto 20 

osób, liczba zrealizowanych godzin: 3 687. 

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 72 644,85 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 2020 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; 
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b) szacunkowa wartość przedsięwzięcia:  w zależności od przyjętego wariantu wyposażenia od 

4,775 mln zł do 7,623 mln zł; 

c) stan realizacji przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2020 r.  wykonano Program Funkcjonalno-

Użytkowy (PFU) wraz z koncepcją budowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Tomicach. Patrz I.1   

d) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym: 12 000,00 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 2020 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: 0,00 zł. 

 

 
6 
 

 
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 2020r. wskaźnikach ich realizacji 

przedstawiają poniższe dane i tabele. 

 

▪ W obszarze Celu I „Zintegrowany system pomocy społecznej” dokonano re-diagnozy 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 
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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 

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 2019 - 2021. 
 

Tabela 1. Realizacja przedsięwzięć w ramach celu I Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2020 r. 

Przedsięwzięcie Nazwa wskaźnika 

Wartość wskaźnika 

PLAN 
2016-2021 

WYKONANIE 
2020 

% 

Monitorowanie problemów 
społecznych 

Liczba raportów z monitoringu 6 1 16,6 

Praca socjalna z bezrobotnymi 
beneficjentami Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

Liczba bezrobotnych rodzin 
objętych pracą socjalną 

450 116 25,8 

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 86 15,9 

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 

402 184 45,8 

Kontynuacja działań zespołu 
interdyscyplinarnego 

Liczba zespołów 
interdyscyplinarnych 

1 1 100 

Kontynuacja działań prowadzonych 
przez punkt konsultacyjny 

Liczba osób objęta wsparciem 
Punktu Wsparcia dla osób 

doznających przemocy 
30 23 76,7 

Zapewnienie specjalistycznego 
poradnictwa osobą z problemem 

alkoholowym 

Liczba osób z problemem 
alkoholowym i/lub z otoczenia 

osoby z problemem alkoholowym, 
którym udzielono porady. 

200 77 38,5 

Zacieśnianie współpracy z Ośrodkami 
Lecznictwa Odwykowego 

Liczba skierowanych wniosków o 
objęcie leczeniem odwykowym 

18 5 27,8 
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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 41 13,7 

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 4 66,7 

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 72 36 

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 63 31,5 

Stały monitoring sytuacji 
demograficznej gminy – analiza 

trendów demograficznych 

Coroczny raport z analizy trendów 
demograficznych 

6 1 16,7 

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 36 14,3 

Zacieśnianie współpracy z Domami 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób skierowanych do Domu 
Pomocy Społecznej 

42 1 2,4 

Zapewnienie dostępności do usług 
opiekuńczych dla osób starszych 

terenu gminy 

Liczba osób objęta usługami 
opiekuńczymi 

48 20 41,7 

Monitoring sytuacji dziecka i rodziny Liczba raportów 6 2 33,4 

Zapewnienie wsparcia materialnego 
dla rodzin przejawiających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych. 

Liczba rodzin objętych wsparciem 
GOPS z tytułu niewydolności 
opiekuńczo – wychowawczej 

390 14 3,6 

Zapewnienie dostępności do sytemu 
świadczeń rodzinnych. 

Liczba rodzin objęta wsparciem 
sytemu świadczeń rodzinnych. 

2800 549 19,6 

Zwiększenie dostępności specjalistów z 
zakresu pracy z rodziną niewydolną 

wychowawczo. 

Liczba osób objęta wsparciem 
asystenta rodziny 

75 57 76 

Realizacja przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w zakresie 

dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin 
ubogich oraz niewydolnych 

opiekuńczo – wychowawczych. 

Liczba osób objęta programem 1000 228 22,8 

Opracowanie i realizacja programu 
wspierania rodziny i sytemu pieczy 

zastępczej 
Liczba raportów z monitoringu. 3 2 66,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Tomicach 

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

określono zadania mające na celu umacnianie instytucji rodziny. W 2020 roku 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. 
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Tabela 2. Realizacja przedsięwzięć w ramach celu II Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2020 r. 

Przedsięwzięcie Nazwa wskaźnika 

Wartość wskaźnika 

Plan 
2016 - 2021 

Wykonanie 
2016-2020 

% 

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 

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 

666 606 91 

Realizacja Programów 
wsparcia materialnego rodzin 

np. Karta Dużej Rodziny 

Liczba rodzin objęta wsparciem w 
ramach Karty Dużej Rodziny 

400 664 166 

Liczba rodzin objęta wsparciem w 
ramach programu Rodzina 500+ 

3 560 3984 111,9 

Liczba rodzin objęta wsparciem w 
ramach Programu Za Życiem 

7 6 85,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 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 2020 r. 

Przedsięwzięcie Nazwa wskaźnika 

Wartość wskaźnika 

Plan  
2016 - 2021 

Wykonanie 
2016-2020 

% 

Bank danych o istniejących 
zasobach oraz zapotrzebowaniu na 

lokale socjalne 

Utworzenie bazy danych o 
istniejących zasobach oraz 
zapotrzebowaniu na lokale 

socjalne 

1 0 0 

Monitoring w zakresie zagrożeń 
eksmisją w zasobach własnych i 

poza zarządem gminy 
Liczba raportów z monitoringu 6 3 50 

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 

Utworzenie mieszkania 
chronionego 

Utworzenie mieszkania 
chronionego 

1 0 0 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Tomicach 
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▪ 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 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 2020r. 

Przedsięwzięcie Nazwa wskaźnika 

Wartość wskaźnika 

Plan 
 2016-2021 

Wykonanie 
2016-2020 

% 

Analiza potrzeb edukacyjnych w 
gminie 

Liczba przeprowadzonych analiz 
edukacyjnych 

6 3 50 

Dostosowanie oferty edukacyjnej do 
potrzeb społeczności lokalnej 

Opracowanie corocznych 
programów w zakresie polityki 

edukacyjnej 
6 3 50 

Realizacja projektów w obszarze 
edukacji ze środków zewnętrznych 

dostosowanych do przeprowadzonej 
analizy potrzeb 

Liczba zrealizowanych programów 3 48 1600 

Zapewnienie dostępu do świetlic 
szkolnych 

Liczba świetlic szkolnych 30 5 16,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Tomicach 
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Program Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice na lata 2019-2021 

 
 

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice na lata 2019-2021, realizowany przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Tomicach, został przyjęty uchwałą Nr VII/77/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 26 

kwietnia 2019r. 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 2020r. 

działań przewidzianych w Programie Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice na lata 2019-2021 

przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 5. Realizacja działań określonych w Programie Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice w 2020r 

Nazwa działania 
Wskaźnik/ Produkt  

pomiaru celu 

Wartość wskaźnika 

Plan  
2019-2021 

Wykonanie  
2020 

% 

Kierowanie  asystentów do pracy z 
rodziną, w której występują 

problemy opiekuńczo-
wychowawcze 

Liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta 

12 14 116,7 

Realizacja pracy socjalnej przez 
pracowników GOPS 

Liczba rodzin objętych pracą 
socjalną 

79 14 17,7 
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1Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jest programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 

14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Program obowiązywał  w latach 2014-2020. Od 

01.01.2019 roku zmienił on nazwę na „Posiłek w szkole i w domu” i został przyjęty na lata 2019-2023 

Organizacja festynów i pikników  
rodzinnych 

Liczba imprez 7 0 0 

Systematyczna praca asystentów z 
rodzinami wymagającymi wsparcia 
w pełnieniu funkcji opiekuńczo –

wychowawczych 

Liczba asystentów 1 1 100 

Realizacja sytemu stypendialnego 
dla dzieci i młodzieży 

Liczba dzieci objętych 
systemem stypendialnym 

116 75 64,7 

Realizacja Programu Rodzina 500+ 
Liczba rodzin objętych 

programem 
796 1011 127 

Realizacja Programu Karta Dużej 
Rodziny 

Liczba osób objętych 
programem 

204 69 33,8 

Realizacja Programu Posiłek w 
Szkole i w domu1 

Liczba osób objętych 
programem 

231 228 98,7 

Realizacja Programu Za Życiem 
Liczba rodzin objętych 

programem 
1 2 200 

Realizacja świadczeń rodzinnych 
Liczba rodzin objętych 

świadczeniami 
639 549 85,9 

Stałe rozwijanie współpracy z 
instytucjami i innymi 

organizacjami w celu lepszego 
rozeznania potrzeb i 

organizowania pomocy 
(Szlachetna Paczka, Caritas itp.) 

Liczba instytucji 
współpracujących 

1 2 200 

Organizacja wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży pochodzących z rodzin 
wymagających wsparcia /kolonie, 

obozy, akcja lato, akcja zima/ 

Liczba akcji 2 1 50 

Utworzenie placówki wsparcia 
dziennego 

Liczba placówek 0 3 300 

Dostępność poradnictwa 
psychologicznego dla rodzin 

Liczba rodzin objętych 
poradami 

56 52 92,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Tomicach 

 

 

Wobec rodziny, która przeżywała trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach zapewniał  pomoc poprzez: 

- wzmocnienie roli funkcji rodziny w życiu 

- rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców 

- pomoc w integracji rodziny  

- przeciwdziałanie marginalizacji oraz degradacji społecznej rodziny 

- dążenie do reintegracji rodziny. 

 

Wspieranie rodziny jako zespół zaplanowanych działań ma na celu przywrócenie w rodzinie 

prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez:  
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 - pracę z rodziną m.in. konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, pomoc prawną, przydzielenie 

asystenta rodziny 

- pomocy w opiece i wychowaniu dzieci poprzez placówki wsparcia dziennego  oraz rodziny wspierające 

i może odbywać się przy udziale lokalnych instytucji, organizacji działających na potrzebę rodziny i 

dziecka. 

Pomoc rodzinie ma charakter czasowy z wykorzystaniem potencjału rodziny oraz ich zasobów 

własnych.  

Od marca 2020 roku działania asystenta rodziny były utrudnione ze względu na rozprzestrzeniającą się 

epidemię COVID-19. Ograniczone zostały wizyty w środowisku rodziny. Asystent rodziny kontaktował 

się  z rodzinami telefonicznie, udzielał wsparcia oraz informował o możliwościach skorzystania z 

dostępnych usług specjalistów. Asystent realizował pracę w oparciu 

o wytyczne/rekomendacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tym zakresie. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny 

we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Pomoc i 

wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli rodziny wspierającej. Zadaniem 

rodziny wspierającej nie jest wyręczanie ale aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudności 

z którymi rodzina boryka się. Preferowane są różne formy pomocy w zależności od potrzeby np. 

wskazówki, rady, organizacja czasu rodziny, racjonalne prowadzenie budżetu czy też gospodarstwa 

domowego. 

Do obecnej chwili Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach nie otrzymał żadnych zgłoszeń 

rodzin chętnych wypełniać role rodziny wspierającej.  

 

GOPS w Tomicach  od 01.06.2020r. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

pod nazwą „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych 

w Gminie Tomice”. Typ projektu – usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 

01.06.2020 do 31.05.2023r.Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia 

społecznemu i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane 

i kompleksowe wsparcie 120 dzieci i młodzieży do 18 roku życia (na podstawie numeru PESEL), oraz ich 

rodziców (tj. 60 os.), poprzez utworzenie trzech placówek wsparcia dziennego w gminie Tomice tj. dwie 

placówki w Tomicach oraz jedną w Woźnikach, organizację zajęć dostosowanych do zdiagnozowanych 

potrzeb dzieci oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych. Celem nadrzędnym jest wspieranie rodzin w 

prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu pozwoli na 

stworzenie skutecznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, sprzyjający prawidłowemu jej 

rozwojowi. 

Głównymi zadaniami projektu jest utworzenie i działanie 3 placówek wsparcia dziennego: 

1) Placówki specjalistycznej w Tomicach ul. Floriańska 16  

2) Placówki opiekuńczej w Tomicach ul. Dworska 9a  

3) Placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Woźnikach, ul. Wadowicka 133 

Uchwałą nr XXIII/218/2020 RADY GMINY TOMICE z dnia 2 października 2020 r. zostały utworzone na 

terenie Gminy Tomice trzy placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  

i połączone z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomicach. 

Całkowita wartość projektu:1.939 654,52zł 
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Kwota dofinansowania ze środków UE: 1. 722 374,52zł  

Wkład własny Gminy Tomice (rzeczowy): 217 280,00zł. 

W 2020r. wydatkowano kwotę 161 351,04 zł, wykonano remonty i adaptację pomieszczeń 

przeznaczonych na PWD oraz zakupiono wyposażenie (meble, sprzęty, pomoce dydaktyczne). Z uwagi 

na pandemię COVID-19 nie prowadzono zajęć opiekuńczo-specjalistycznych (decyzją Wojewody 

Małopolskiego zajęcia w PWD były zawieszone). 
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Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Tomice na lata 2016-2021 
 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Tomice na 

lata 2016-2021, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, został 

ustanowiony uchwałą Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 26 lutego 2016 r. Celem nadrzędnym 

Programu jest ograniczenie problemu przemocy w rodzinie i skutków stosowania przemocy. 

W  2020 roku na działania na rzecz walki z przemocą określone przez Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Tomice na lata 2016 – 2021 

wydatkowano kwotę 48 270, 00  zł. 

Środki wydatkowano głównie na zakup plakatów i ulotek, udział w spotkaniach szkoleniowych 

(delegacje), realizację kampanii społecznych „Postaw na rodzinę”, funkcjonowanie Punktu Wsparcia 

i Pomocy  dla osób dotkniętych przemocą   w rodzinie (zakup usług telekomunikacyjnych, artykułów 

biurowych, itp. oraz wynagrodzenie Koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

1. W ramach działań określonych przez Program Przeciwdziałania Przemocy  

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

w  przyjętym regulaminie Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 roku realizowano następujące 

zadania: 

2. Rozwijanie społecznej świadomości i empatii wobec zjawiska przemocy. 

 

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia w kraju w związku z SARS-COV-19 działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego zostały bardzo zawężone i ograniczone.  

 

3. Rozwijanie profilaktyki przemocy w rodzinie adresowanej do różnych grup społecznych, poprzez  

programy profilaktyczne, zajęcia zintegrowane, prelekcje i inne. 

 
Tabela 6 Programy profilaktyczne realizowane w jednostkach oświatowych w 2020 r. 

 ZSP Tomice ZSP Witanowice SP Radocza SP Woźniki 

Programy 
profilaktyczne: 
 

Edukacja w szkołach 
prowadzona była w 
formie zdalnej.  

Program MEN „Spójrz 
inaczej”. 

Edukacja w szkołach 
prowadzona była w 
formie zdalnej. 

Edukacja w szkołach 
prowadzona była w 
formie zdalnej.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Tomicach 
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Tabela 7 Zajęcia zintegrowane o tematyce przemocy i agresji rówieśniczej 

 ZSP Tomice ZSP Witanowice SP Radocza SP Woźniki 

Zajęcia 
zintegrowa
ne o 
tematyce 
przemocy i 
agresji 
rówieśnicze
j: 

„Co to znaczy być 
odpowiedzialnym?”, 
„Czy złość jest zła?”, 
„Tolerancja”, 
„Sposoby radzenia 
sobie ze złością?”, 
„Nie rób drugiemu, co 
tobie nie miłe”, klasa 
V- 16 uczniów. 

„Co buduje relacje w 
klasie?” , 
„Cyberprzemoc. 
Empatia”. klasa VIII- - 
18 uczniów. 
 
„Jak pomagać 
innym?”, „Kto może 
mi pomóc, gdy źle się 
czuję w szkole?”, klasa 
VI- 39 uczniów. 
 
„Komunikacja kluczem 
dobrych relacji”, 
„Radzenie sobie z 
własną i cudzą 
agresją”, „ Trudne 
chwile- jak sobie 
radzić?”- klasa VII- 33 
uczniów, klasa VIII- 18 
uczniów.  
 
„Czy jesteśmy 
zgranym zespołem 
klasowym?” 
Rozmawiamy  
o granicach 
solidarności klasowej  
i granicach 
kompromisu- klasa 
VIII- 17 uczniów. 
„Wprowadzenie 
dziecka w świat 
tolerancji. 
Uświadomienie 
dzieciom, że każdy ma 
prawa”, 
„Uświadomienie 
konieczności 
właściwego 
zachowania w różnych 
sytuacjach 
społecznych”, 
„Swobodne 
wypowiedzi dzieci na 
temat tolerancji i 
pomocy kolegom w 

„Dbanie o zdrowie”- Co 
mogę zrobić by być 
silnym i zdrowym. klasa 
I, 25 uczniów. 
„Dbanie o zdrowie” Jak 
się zachować żeby być 
zdrowym? klasa I- 21 
uczniów. 
Uczestnictwo w grupie. 
W rodzinie wzajemnie 
sobie pomagamy. klasa 
II- 23 uczniów. 
„Dbanie o zdrowie”-
Dobre i złe 
samopoczucie. Co to 
jest komputeromania? 
klasa II- 23 uczniów. 
„Jak wyrażać złość?”- 
rozmowy o 
przeżywanych 
emocjach. klasa VII- 15 
uczniów. 
„Postrzeganie siebie i 
rozumienie swoich 
uczuć. Klasa IV-20 
uczniów. 
„Postrzeganie siebie i 
swoich mocnych stron. 
Kim jestem? klasa V- 15 
uczniów. 
„Postrzeganie siebie i 
swoich mocnych stron. 
Moje mocne strony. 
Klasa V-15 uczniów.  
Postrzeganie siebie i 
rozumienie swoich 
uczuć. Moje sukcesy”. 
Klasa IV-20 uczniów. 
 

„Na tropie informacji”. 
Klasa IV, 
„Jak zadbać o swój 
wizerunek w sieci?’. Klasa 
VII. 
„Jak się komunikować?” 
klasa IV. 
 

Udział uczniów w 
konkursach w ramach 
kampanii „Zachowaj 
trzeźwy umysł”- 82 
uczniów, klasy I-VII. 
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różnych sytuacjach. 
Klasa II- 35 uczniów.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Tomicach 

 
Tabela 8 Prelekcje pedagogów i przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach dla uczniów, wychowawców, 
rodziców 

 ZSP Tomice ZSP Witanowice SP Radocza  SP Woźniki 

Prelekcje 
pedagogów i 
przedstawicie
li Komendy 
Powiatowej 
Policji dla 
uczniów, 
wychowawcó
w, rodziców: 
 

Zaplanowane 
prelekcje odbędą 
się po powrocie 
uczniów do trybu 
nauki 
stacjonarnej w 
szkołach. 

„Wolontariat- dzielimy się 
dobrem”. Klasa V, 15 
uczniów. 
„Moje uczucia-
rozmawiamy o złości”. 
Klasa V. 
„Jak radzić sobie z językiem 
nienawiści”. Klasa V-15 
uczniów. 
„Trening pewności siebie. 
Test”. Klasa- 15 uczniów. 
„Szkodliwość palenia e-
papierosów”. Klasa VIII- 15 
uczniów. 
„Co to jest nałóg?” Klasa 
VII- 16 uczniów. 
„Negocjacje i mediacje- 
konflikt pokoleń”. Klasa VII- 
16 uczniów. 
„Komunikacja werbalna i 
niewerbalna”. Test. Klasa 
VII- 16 uczniów. 
„Wszyscy jesteśmy 
wyjątkowi- o tolerancji 
słów kilka”. Klasa VII- 15 
uczniów. 
„Tworzymy własne 
autoportrety na podstawie 
karty pracy”. Klasa VII- 15 
uczniów. 
Szanujemy siebie 
nawzajem. Klasa VI- 30 
uczniów. 
„Trening pewności siebie”. 
Klasa VI- 30 uczniów. 
„Co to jest przyjaźń?”.Klasa 
IV- 20 uczniów. 
 

Skierowanie rodziny do 
GOPS Tomice w celu 
udzielenia wsparcia w 
formie asystenta 
rodziny.(rodzeństwo w 
kl.I,II,III) 
Zakup programu 
edukacyjnego” Problemy 
wychowawcze” 
(eduterapeuta). 

Zaplanowane 
prelekcje odbędą się 
po powrocie uczniów 
do trybu nauki 
stacjonarnej w 
szkołach. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Tomicach 

 

  

Tabela 9 Inne działania profilaktyczne przeciw przemocy 

 ZSP Tomice ZSP Witanowice SP 

Radocza 

SP Woźniki 
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Inne 

działania  

Szkolenie on line dla uczniów: 
„Cyber przemoc i  cyber 
uzależnieni. Bezpieczni w sieci”- 1 
uczeń.  
Szkolenie Rady Pedagogicznej dot. 
Procedury Niebieskiej Karty- 30 os. 
Konkurs plastyczny „ tolerancja. 
Każdy inny, wszyscy równi”.  
Konkurs w ramach kampanii 
społecznej Zachowaj Trzeźwy 
Umysł.  
Skrzynka zaufania dla dzieci.  
Udział Pedagoga szkolonego w 
spotkaniach Zespołu 
Interdyscyplinarnego.  
Udostępnianie na platformie Teams 
następujących materiałów (filmy, 
prezentacje itp.): Międzynarodowy 
Dzień  Praw Człowieka, 
Międzynarodowy dzień osób 
niepełnosprawnych, 
Międzynarodowy dzień tolerancji, 
Światowy Dzień życzliwości.   

Świąteczna zbiorka 

żywności  

i środków czystości 

dla seniorów.  

 Na stronie internetowej szkoły 

https://spwozniki.edupage.org/  

informator profilaktyczny  

„Profilaktyka na kwarantannie” 

o tematyce „Konwencja Praw 

Dziecka”, „Hejt- przemoc 

werbalna w sieci”. 

Z informatora skorzystało ok.80 

uczniów i ok. 80 rodziców.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Tomicach 

 

4. Systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych 

stykających się z problematyką przemocy: 

 
Szkolenia członków ZI: 
 
5. Szkolenie „Panowanie nad stresem oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”- Kier 

Profilaktyka, 28.02.2020r. – 7 osób  (osobisty udział w szkoleniu); 

 

6. Szkolenie ROPS „Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie 

z wytycznymi ministra do spraw zabezpieczenia społecznego - szkolenie 

wprowadzające”18.11.20r., 22.10.20r., 23.11.2020r.- (1 osoba)- z uwagi na wprowadzone 

obostrzenia szkolenie odbyło się w formie zdalnej. 

 

7. Spotkanie szkoleniowe w trybie on-line dla osób zaangażowanych zawodowo w realizację wsparcia 

na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc  -10.12.2020 r.(1osoba), ROPS Kraków. 

 

8. Zwiększenie dostępności i efektywności pomocy niesionej osobom uwikłanym w przemoc  

w rodzinie w zależności od ich sytuacji i potrzeb poprzez wsparcie socjalne, pracę socjalną, 

poradnictwo socjalne, interwencję kryzysową: 

 

W GOPS Tomice funkcjonuje Punkt Wsparcia i Informacji dla osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie. Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

dyżury pełnią pracownicy socjalni, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zakres pomocy: praca socjalna (praca z rodziną: 

rozmowy, spotkania, porady), pomoc w kontaktach z instytucjami. 
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W ramach działań Punktu Wsparcia i prac prowadzonych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

i grupy robocze wsparciem objęto 23 rodziny.  Z pomocy w formie pracy socjalnej (np. rozmowy, 

spotkania dotyczące ofert pracy w okolicy, opieki nad dziećmi, codziennego funkcjonowania rodziny, 

kontaktu z instytucjami pomocowymi) skorzystało 61 osób. 3 rodziny otrzymało wsparcie z ośrodka 

pomocy w formie finansowej i  2 w formie niefinansowej. Udzielono 186 porad w ramach prowadzonej 

procedury „Niebieskiej Karty”, z czego 124 porad udzielono  

w Punkcie Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą  w rodzinie.  

W związku z przemocą w rodzinach skierowano 4 wnioski do GKRPA o podjęcie działań celem 

zmotywowania do podjęcia leczenia alkoholowego, nie złożono żadnego zawiadomienie do 

prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Ofiary i sprawcy przemocy informowani są o możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy 

psychologicznej, prawnej, pedagogicznej  oraz o możliwości uczestnictwa w programie korekcyjno-

edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej w Feniks Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy.  

W  2020 r. ze wsparcia specjalistycznego OIK skorzystało 41 osób z terenu Gminy Tomice.    

W tym 52 konsultacje psychologiczne, 53 konsultacje pedagogiczne, 18 konsultacji  rodzinnych, 6 

konsultacji prawnych. 

Szkoły z terenu Gminy Tomice, współpracowały z OIK w sprawie realizacji programów profilaktycznych. 

W 2020 roku, 1 osoba uczestniczyła w grupie wsparcia  dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 

oraz 1 osoba ukończyła program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  

 
9. Rozwój zintegrowanego, interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

służącego zwiększeniu skuteczności i dostępności pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą w 

rodzinie i ochronie ofiar przemocy w rodzinie realizowany poprzez Zespół Interdyscyplinarny: 

• W 2020r. w gminie Tomice prowadzonych było 23 NK. 

•  Założonych zostało 8 NK. ( 6 NK założonych przez GOPS Tomice, 2 NK przez KPP Wadowice).  

• Zakończonych zostało 11 NK. 

• Zostało wypełnionych 5 formularzy Niebieska Karta C, z kolei formularzy NK D- 8. 

• W 2 rodzinach była to kolejna założona Niebieska Karta. 

• Sprawcami w większości byli mężczyźni (19), a  kobiety w 4 kartach zostały wskazane jako 

domniemani sprawcy przemocy.  

• Ofiarami 21 kobiet, 3 mężczyzn,  3 razy ofiarami osoby starsze kobiety w wieku 65+, w 7 kartach 

ofiarami dzieci.  

• W 2021r. kontynuowanych będzie 12 NK. 

W 2020r. na terenie gminy Tomice prowadzonych zostało łącznie 23 NK w poszczególnych 

sołectwach:  Witanowice:1, Zygodowice: 1, Lgota: 2, Woźniki: 3, Radocza: 3, Tomice: 13 
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Rysunek 1 Liczba prowadzonych Niebieskich Kart na terenie gminy Tomice w 2020 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Tomicach 

 

 

W 2020r. na terenie gminy Tomice w poszczególnych sołectwach zakończonych zostało łącznie 

11 NK w poszczególnych sołectwach:  

Zygodowice: 0, Tomice: 6, Woźniki: 2, Lgota: 2, Radocza: 1, Witanowice: 0. 

 
Rysunek 2 Liczba zakończonych Niebieskich Kart na terenie gminy Tomice w 2020 r.  

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Tomicach 

 
Liczba Kwartalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w 2020 r. : 5  

07.02.2020r.- osobiste posiedzenie, 

06.05.2020r. - posiedzenie zdalne z uwagi na brak możliwości organizowania spotkania  

w związku z COVID-19. 

09.06.2020r.-  osobiste posiedzenie członków ZI z zachowaniem reżimu sanitarnego 

06.09.2020r.-  osobiste posiedzenie członków ZI z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

09.12.2020r. - posiedzenie zdalne z uwagi na brak możliwości organizowania spotkania  

w związku z COVID-19. 

Liczba posiedzeń grup roboczych w 2020r.: wynosiła 29 spotkań, osobistych 21 oraz 8 zdalnych. 

 
W okresie od stycznia 2017r. do grudnia 2020r. na terenie gminy Tomice założonych zostało 

łącznie 88 Niebieskich Kart. W roku 2020 nieznacznie zmniejszyła się liczba wszczętych procedur. 
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Rysunek 3 Liczba prowadzonych Niebieskich kart w latach 2017 -2020 na terenie gminy Tomice 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Tomicach 

 

Dokonując analizy działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie należy stwierdzić, że Kierownik GOPS, członkowie ZI, pracownicy socjalni oraz powołany 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, realizowali czynności i przedsięwzięcia zaplanowane 

w Programie Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Tomice na 

lata 2016-2021 oraz wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i regulaminu Zespołu 

Interdyscyplinarnego.  

Podstawa prawna prowadzonej procedury nie ulega zmianie, należy jednak zwrócić uwagę, że 

członkowie Zespołu oraz Grup roboczych wykonują pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w ramach swoich obowiązków służbowych, a więc również w zgodzie z obowiązującymi 

w danej funkcji obostrzeniami (np. zmiany organizacji pracy, sposobu kontaktowania się z osobami 

objętymi procedurą NK. Ograniczenie kontaktu osobistego wprowadziło nowy sposób realizacji 

procedury w formie zdalnej. Po zakończeniu epidemii ZI zapewni możliwość wzięcia udziału 

w posiedzeniu Grupy Roboczej celem osobistego zapoznania osób stosujących przemoc oraz osób 

doznających przemocy z propozycjami wsparcia. 

 
 

 
9 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tomice na rok 2019 
 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Tomice na rok 2020, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Tomicach, został przyjęty uchwałą Nr XV/150/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia  

2019 r. Program określa gminną strategię  w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód 

społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Podstawowym 

założeniem programu 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 
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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 2020 roku na realizację zadań zaplanowano kwotę 87.000,00 zł. Program realizowano w następujący 

sposób: 

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

alkoholu. 

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych  oraz 

ofiar przemocy wydatkowano na:   

▪ Usługi terapeutyczne: 2 160,00 zł; 

▪ Pozostałe koszty działalności punktu (m.in.: poczta, zakup materiałów i wyposażenia, literatury 

fachowej): 803,96 zł. 

Do Punktu Konsultacyjnego w 2020 roku zgłosiły się 28 osoby. Zadaniem Punktu Konsultacyjnego było: 

▪ pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, udzielanie informacji w zakresie możliwości 

podjęcia detoksykacji stacjonarnej, leczenia długoterminowego i innych działań mających na 

celu zerwanie z uzależnieniem; 

▪ pomoc osobom współuzależnionym, prowadzenie rozmów informacyjnych dotyczących zasad 

postępowania wobec uzależnionych, metod interwencji i przepisów prawnych dotyczących 

problemu alkoholizmu. 

2. W ramach działań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2020 roku w poszczególnych podkomisjach, członkowie Komisji obradowali 9 

razy, w tym: 

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

przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w 2020 roku Komisja pozytywnie 

zaopiniowała 5wniosków w przedmiocie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych,  przeprowadziła 11 kontroli w punktach sprzedaży napoi alkoholowych. 

Zakresem kontroli było: 

− posiadanie odpowiedniego zezwolenia na sprzedaż/podawanie alkoholu oraz 

wniesienia stosownych opłat w terminie; 

− zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców 

posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową napoi alkoholowych; 

− posiadanie wywieszek ustawowo wymaganych; 

− nie sprzedawanie alkoholu osobom niepełnoletnim, nietrzeźwym na kredyt lub pod 

zastaw; 

− nie spożywanie alkoholu na terenie sklepu i jego obrębie . 

Przeprowadzone kontrole nie wykazały uchybień w zakresie wymienionym powyżej. 

▪ W ramach Zespołu ds. podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 

w placówce leczenia uzależnień, do GKRPA w 2020r. wpłynęło 9 wniosków o objęcie 

procedurą leczenia odwykowego. Wnioski kierowane były przez: pracowników socjalnych (2 

wnioski), kuratora (1 wniosek) oraz rodzinę (6 wniosków). Komisja wszczęła postępowanie w 

stosunku do zgłoszonych osób.  



 
Raport o stanie Gminy Tomice za 2020 rok 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
27 

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

▪ Zgodnie z art. 24 i art. 25 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi Komisja skierowała 7 osób na badanie w przedmiocie uzależnienia  

od alkoholu. W stosunku do 5 osób złożono wnioski do Sądu Rejonowego w Wadowicach  

o zobowiązanie do poddania się leczeniu w Zakładzie Leczenia Odwykowego Alkoholowego. 

Spośród złożonych  przez Komisję w 2019r. i 2020 r. wniosków sąd wydał postanowienia  

w sprawie leczenia alkoholowego zgłoszonych osób:  wobec 4 osób postanowiono 

o leczeniu w trybie stacjonarnym, a w stosunku do 3 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: 500,00 zł; 

− refundację kosztów związanych z wydawaniem opinii w przedmiocie uzależnienia                      

od alkoholu przez biegłego psychologa i psychiatrę: 1 262,00 zł; 

− wynagrodzenia dla członków GKRPA: 7 410,00zł; 

− wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:31 221,00 zł. 

3. Udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występuje problem alkoholowy oraz 

ochrona przed przemocą w rodzinie. 

▪ W zakresie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi 

w 2020r. dofinansowano Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta 

„VICTORIA”  w kwocie1 800,00 zł. 

Liczba mieszkańców Gminy Tomice biorących udział w organizowanych przez Wadowickie 

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „VICTORIA” grupach terapeutycznych, 

grupach samopomocowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych (grupy wsparcia 

dla kobiet i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym) wyniosła około 22 osoby. 

▪ Gmina Tomice na mocy umowy nr ROR.032.1.2020.PP z dnia 24.02.2020r. zawartej z 

Miastem Bielsko-Biała współpracowała z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom 

Alkoholowym  w Bielsku – Białej.  

Do Ośrodka w 2020r. doprowadzono 5 osób z terenu naszej gminy. W tym z powodu: 

− interwencji domowych – 2 osoby; 

− interwencji publicznych – 3 osoby. 

Z pacjentami zostały przeprowadzone rozmowy profilaktyczno-wychowawcze, udzielono 

informacji o działaniu Poradni Leczenia Uzależnień i klubach AA. 

▪ GKRPA wspierała działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. W celu możliwości udzielania szybkiej  

i skutecznej pomocy rodzinom, współpracowano również z kuratorami sądowymi, 

asystentem rodzin, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radoczy, Policją oraz placówkami 

leczniczymi. 

• Doskonalono wiedzę i kompetencje członków GKRPA, Pełnomocnika ds. Profilaktyki poprzez 

udział w szkoleniach (koszt szkoleń: 858,00 zł):  

- „Panowanie nad stresem oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”, 

- „Uzależnienia behawioralne, cyber świat – profilaktyka, zagrożenia, trudny czas pandemii”. 
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4. 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, tu m.in. : 

− XIII Międzypokoleniowego Turnieju Piłki Siatkowej: 600,00 zł; 

− XX Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego, Biegu i Rajdu Rowerowego na Groń Jana  Pawła 

II : 600,00 zł. 

▪ Prowadzono edukację publiczną poprzez: 

-  Przeprowadzenie kampanii społecznej pt. „Ubezpieczeni przez Rodziców”. W ramach 

kampanii przy współpracy Ośrodka Kultury Gminy Tomice zorganizowano konkurs 

plastyczny o tematyce: „ Z mamą i tatą czuję się bezpiecznie” oraz „Stop używkom”, 

rozdystrybuowano plakaty i ulotki. Wydatkowano kwotę: 2 110,84 zł 

- Włączono się do Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampanię 

realizowano w szkołach podstawowych z terenu Gminy Tomice. Uczniowie szkół wzięli 

udział w konkursach profilaktycznych: „Wehikuł czasu”, „Tymek i Tola na ekologicznej 

ścieżce”, „Sport to zdrowie – pocztówka dla przyjaciela”. Pedagodzy z każdej ze szkół 

wzięli udział w kursie internetowym pt. „Cyberprzemoc-Cyberuzależnienia”, uzyskali 

certyfikaty z kursu, otrzymali scenariusze zajęć profilaktycznych, karty pracy dla uczniów, 

plakaty i ulotki. Wszystkie materiały zostały udostępnione w formie papierowej oraz 

elektronicznej. Zakupiono materiały do realizacji Kampanii ZTU 

w 2021r.. Wydatkowano kwotę: 3 321,00 zł 

-Prowadzono program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”. W programie uczestniczyło 127 

uczniów szkół podstawowych. Wydatkowano kwotę: 500,00 zł. 

- Zakupiono profilaktyczne pakiety o tematyce: „Problemy emocjonalne”, „Problemy 

wychowawcze. Uzależnienia”, „Problemy wychowawcze. Przemoc i agresja” oraz art. 

papierniczych do prowadzenia zajęć, programów oraz konkursów profilaktycznych 

w szkołach. Wydatkowano kwotę: 7 228,59 zł 

5. 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 w ramach programu 

pod nazwą: „Przez sport do abstynencji”. Pozalekcyjne zajęcia sportowe miały na celu 

oprócz rozwijania zainteresowań i umiejętności sportowych, propagowanie zdrowego stylu 

życia „prawdziwy sportowiec nie pije nie pali, nie zażywa żadnych używek”.  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. 

Środki wydatkowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku wyniosły łącznie 67 275,39 zł, z tego: 

− przeciwdziałanie narkomanii :  2 848,83 zł 
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− przeciwdziałanie alkoholizmowi :  64 426,56 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 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 Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz Uchwałą  

Nr II/10/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustanowienia Gminnego 

Programu Osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tomicach realizuje element polityki 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 2020 r. programem zostało objętych 228 osób. Dotacja z budżetu państwa na realizacje Programu 

wyniosła 104 601,36zł, z budżetu gminy 26 150,34zł.  
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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.  

Od 01 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przyznawane jest na pierwsze i kolejne dziecko 

niezależnie od dochodu rodziny. 

Okres zasiłkowy trwa od lipca 2019r. do 31.05.2021r. 

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 2019 zostało złożonych 1 195 

wniosków. Wypłacono 17 253 świadczeń. Liczba rodzin, którym zostało wypłacone świadczenie „500 

+” 2019r. wyniosła 826,a świadczeniem zostało objętych 1 821 dzieci. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. zostało złożonych 115  wniosków o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego. Wydano 116 decyzji, w tym 24 wydane przez Wojewodę.  W okresie 1 

stycznia do 31 grudnia 2020r. tą formą pomocy objętych zostało 1011 rodziny, świadczenie 
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wychowawcze otrzymało 1 772 dzieci. Na realizację zadania gmina otrzymała 10 664 600,00zł z tego 

na wypłatę świadczenia wydano kwotę  10 664 551,79zł. z kosztami obsługi. 
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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 przedszkolne 

w przedszkolu lub w szkole oraz studentów. Od 2019 r. program mógł obejmować również uczniów 

szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych do 20-ego roku życia. 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 2020 zostało 

złożonych 836 wniosków, dla 816 rodzin, wypłacono 1225 świadczeń na łączną kwotę 367 500,00 zł.  

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 379 750,00 zł wykorzystano kwotę 379 750,00 zł. Koszty 

obsługi programu wyniosły 12 250,00 zł. Spośród 1225 dzieci, którym przysługiwało świadczenie  

818 było uczniami szkół podstawowych, 401 uczniami szkół ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych, 6 wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. 
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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 
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z pomocy społecznej, które zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach. W 2020r. 

jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł wypłacono dla dwóch rodzin. 

 

Asystent rodziny GOPS Tomice od września 2020 roku współpracuje z jedną rodziną w ramach ustawy 

„Za życiem”, w której urodziło się dziecko niepełnosprawne. Matka otrzymała w czasie ciąży informację 

od lekarza, że dziecko urodzi się z ciężką chorobą zagrażającą jego życiu. Dziecko posiada zaświadczenie 

od lekarza zgodne z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem” potwierdzające, że cierpi na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 

w czasie porodu. Wymaga ono całodobowej opieki. Rodzina korzysta z pomocy Działu Świadczeń 

Rodzinnych GOPS Tomice, skorzystano z świadczenia z ustawy „Za życiem”, zasiłku pielęgnacyjnego 

oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Matka zwróciła z prośbą do tut. GOPS o objęcie jej rodziny 

wsparciem asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem”. Problemy w opiece i wychowaniu dziecka wynikają z jego 

niepełnosprawności. Wsparcie asystenta rodziny w powyższej rodzinie jest skupione  na pomocy 

w poszukiwaniu specjalistów oraz organizacji dostępu do świadczeń, rehabilitacji i pomocy innych 

instytucji. 
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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 2020 roku złożono 38 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 17 dla nowej rodziny 

wielodzietnej i 21 dla rodziny wielodzietnej składającej się wyłącznie z rodziców. Wydano 166 karty dla 

69 rodzin. Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny wyniosły 401,97 zł. 
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Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” 
 

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent rodziny na rok 2020”. Program był 

wprowadzony w lipcu 2020r. Podstawą prawną „Programu asystent rodziny na rok 2020”, był art. 247 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r,. poz. 
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821), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 

2019 r. poz. 473) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869, z póżn. zm.).  

Celem Programu było wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji 

przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin „Za życiem”. Asystenci rodziny to grupa profesjonalistów, która w znaczący sposób i w znacznej 

liczbie aktywnie wspierali rodziny z dziećmi w tak trudnym czasie epidemii choroby COVID–19. 

W sytuacji funkcjonowania kraju w warunkach epidemii Covid-19, zauważając wkład pracy asystentów 

rodziny w wykonywanie swoich zadań w warunkach szczególnie trudnych, obarczonych również 

zwiększonym ryzykiem zachorowania, celem Programu ministra właściwego ds. rodziny jest docenienie 

pracy asystentów rodziny poprzez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia. Program był 

realizowany do dnia 31 grudnia 2020r. Program zakładał dofinansowanie w formie dodatku do 

wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości jednorazowej 1 700 zł na każdego zatrudnionego 

asystenta rodziny w gminie (podstawa zatrudnienia zarówno umowa o pracę, jak 

i umowa - zlecenie), proporcjonalnie do wymiaru etatu, spełniającego warunki opisane w pkt 4 

Programu. Dodatek powinien stanowić maksymalnie do 80 % kosztów łącznych wynagrodzenia wraz 

dodatkiem (podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien zabezpieczyć udział własny (wygrodzenie) 

w wysokości minimum 20 %. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach pozyskał powyższe środki z Funduszu Pracy w 2020 

roku w wysokości 1700,00 zł (dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie), które 

zostały przeznaczone na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny z tytułu pracy w okresie epidemii 

COVID-19. 

 

Asystent rodziny jest zatrudniony przez GOPS w Tomicach na podstawie umowy na czas określony 

w ramach zadaniowego systemu pracy.   

Wynagrodzenie plus pochodne wyniosło za rok 2020 47 836,85 zł. Ponadto GOPS pokrył wydatki 

rzeczowe w wysokości 5 562,58 zł  (m. in. ryczałt samochodowy, fundusz świadczeń socjalnych, 

szkolenia, ekwiwalent). Z budżetu Gminy nie zostały przyznane środki na inne wydatki rzeczowe np. 

zakup materiałów biurowych. Całkowity koszt zatrudnienia asystenta rodziny od stycznia 2020r. do 

grudnia 2020 został sfinansowany ze środków własnych i wyniósł 53 399,43 zł.  

 

Asystent swoje zadania realizował na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 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 2020 roku wspierającymi, motywującymi  i pomocowymi 

działaniami asystenta zostało objętych 14 rodzin. 

 

Decyzje o przydzieleniu asystenta rodzinie podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tomicach na podstawie wniosku pracownika socjalnego lub na podstawie postanowienia sądu 

o przydzieleniu asystenta rodzinie.  

Do współpracy z asystentem rodziny w Gminie Tomice w związku z postanowieniem Sądu  Rejonowego  

w Wadowicach  w 2020 roku była zobligowana jedna rodzina. 
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Natomiast współpraca podjęta na podstawie wniosku pracownika socjalnego i decyzji Kierownika 

GOPS w 2020 roku realizowana była w 12 rodzinach. 

Jedna rodzina współpracuje z asystentem rodziny w ramach ustawy „Za życiem”. Rodzina ta złożyła 

prośbę o objęcie wsparciem asystenta w związku z urodzeniem się niepełnosprawnego dziecka.  

Łącznie w 2020 roku wsparciem asystenta objętych było 14 rodzin (ogółem 57 osób, w tym 27 dzieci 

do 18 roku życia). 

Asystent rodziny pracował z rodzinami na podstawie stworzonych indywidualnych planów pracy z 

rodziną, w których  określone zostały cele główne i szczegółowe pracy, podjęte działania oraz 

przewidywane efekty podjętych działań. Plany były modyfikowane w razie potrzeby. 

Szczegółowe dane dotyczące rodzin, które współpracowały z asystentem rodziny  

w roku 2020 zostały przedstawione w  poniższej tabeli: 

 
Tabela 10. Liczba rodzin i osób objętych wsparciem asystenta rodziny w 2020r. 

Wyszczególnienie 
Liczba rodzin 

i osób 

Liczba rodzin, z którymi rozpoczęto współpracę w roku 2020 3 

Liczba rodzin, z którymi asystent współpracował powyżej 1 roku 11 

Rodziny pełne 10 

Rodziny niepełne 4 

Liczba osób w rodzinach 57 

w tym  
Dorosłych 29 

Dzieci 28 

Liczba rodzin z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej 0 

Liczba osób dorosłych wykazujących dysfunkcje rozwojowe, zaburzenia 

zachowania, niepełnosprawność 
4 

Liczba dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania lub 

niepełnosprawnością 
23 

Liczba osób z problemem alkoholowym  6 

Liczba rodzin objętych nadzorem kuratora  8 

Liczba rodzin, w których została zakończona współpraca z asystentem rodziny 4 

Ogółem liczba rodzin 14 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 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 poniżej. 

 
Tabela 11. Problemy występujące w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny w 2020 r. 

 

Problemy występujące w rodzinie 

Liczba rodzin 

dotkniętych 

problemem 



 
Raport o stanie Gminy Tomice za 2020 rok 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
34 

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

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych 14/14 

Niskie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego 7/14 

Trudne warunki mieszkaniowe 3/14 

Niska dbałość o higienę 4/14 

Brak autorytetów ze strony rodziców 7/14 

Nieumiejętność dostosowania postaw rodzicielskich do wieku dziecka 13/14 

Brak konsekwencji wychowawczej 12/14 

Przemoc w rodzinie 4/14 

Alkoholizm (liczba rodzin) 6/14 

Niepełnosprawność (liczba rodzin) 4/14 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Tomicach 

 

W zależności od indywidualnych potrzeb rodziny asystent spotykał się z rodzinami  

w miejscu zamieszkania lub innym wyznaczonym miejscu. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 

kontakty z rodziną odbywały się w dużej mierze w formie telefonicznej, mailowej lub online. Kontakty 

odbywały się minimum 1 – 2 razy w tygodniu. Dodatkowo asystent rodziny reprezentował interesy 

rodziny lub towarzyszył rodzinie w spotkaniach w szkołach, przedszkolach, w Sądzie, Poradni Zdrowia 

Psychicznego, Ośrodku Zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej, Komendzie Powiatowej Policji, Domu Samotnej Matki, Powiatowym Zespole Orzekającym, 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z pracownikiem socjalnym, itd.  

 

Zakończenie realizacji pracy asystenta może nastąpić z uwagi na: 

• osiągnięcie zamierzonych celów 

• brak współpracy z asystentem rodziny 

• zmiana miejsca zamieszkania rodziny, poza terenem Gminy Tomice  

• ukończenie 18 roku życia przez ostatnie dziecko w rodzinie 

• postanowienie Sądu Rejonowego  

 

W 2020 roku została zakończona współpraca asystenta rodziny z 4 rodzinami. Z 3 ze względu na 

osiągnięcie celów zawartych w planie pracy, a z 1 z powodu osiągnięcia pełnoletniości przez ostatnie 

dziecko w rodzinie.  
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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 
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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 2020 r. pomoc mogły otrzymywać osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji 

życiowej i uzyskujące miesięczny dochód nie większy niż 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej 

oraz 1161,60 zł dla osoby w rodzinie, które dodatkowo powinny wziąć udział 

w działaniach towarzyszących w ramach spotkań i warsztatów. 

Na terenie gminy Tomice PO PŻ 2014-2020 realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Tomicach. W 2020r. przekazano uprawnionym osobom 12,420 ton żywności z Banku Żywności  

w Krakowie. Z pomocy skorzystało 215 osób. Z powodu pandemii COVID-19 w ramach działań 

towarzyszących odbyły się konsultacje telefoniczne dla osób, które potrzebowały indywidualnej 

współpracy dietetycznej. Konsultacjami zorganizowanymi przez BŻ w Krakowie objętych zostało 12 

osób.   
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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 2020 konkursu „Maluch plus 2000” Gmina Tomice złożyła 12.11.2019 r. 

wniosek o dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie 

placówki. Wartość projektu wynosiła ogółem 210 220,00 zł, a wysokość wnioskowanego 

dofinansowania 19 440,00 zł. Gmina zawarła 15.06.2020 r. umowę nr 36/M2/2020, a otrzymana 

dotacja została przeznaczona 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 2020 rok 
 

 

Program współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XIII134/2019 

Rady Gminy Tomice z dnia 29 listopada 2019 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 2020 r. realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez 

przekazywanie dofinansowania – po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i podpisaniu 

stosownych umów.   

W 2020 r. ogłoszono dwa konkursy na realizację zadań publicznych w wyniku których podpisano  

21 umów z 10 podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 164 000,00 

zł oraz 1 umowę z 1 podmiotem w ramach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego 
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konkursu ofert na kwotę 1 100,00 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 2019 r. w ramach Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych. Data złożenia wniosku: 26.06.2019 r. Wartość wnioskowanego dofinansowania: 

16 000,00 zł. Data zawarcia umowy: 12.09.2019 r. Numer umowy: BN/2375/2019. Data otrzymania 

środków: 30.09.2019 r. Projekt realizowano do 30.11.2019 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 Biblioteki Publicznej wraz z filiami w Radoczy, Woźnikach oraz Witanowicach zwiększył się 

o 745 nowe woluminy pozyskane ze środków z Biblioteki Narodowej. 
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Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 

 
 

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

w dniu 19.11.2019 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Umiem pływać”. Wartość 

projektu wynosiła ogółem 44 462,11 zł, a kwota otrzymanego dofinansowania 17 628 zł. Numer 

umowy: 2020/0208/2249/ZSdU/DS/357/DW. Data zawarcia umowy: 25.03.2020 r. 

 

Projekt obejmował naukę pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Projektem objętych zostało 120 

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. Data 

otrzymania środków z programu: 15.04.2020 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. Stanowi także 

motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach  
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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 05.12.2019 r. Wartość projektu wynosiła ogółem 23 680,00 

zł, a wartość otrzymanego dofinansowania 22 400,00 zł. Data zawarcia umowy: 15.01.2020 r. Data 

otrzymania środków: 31.12.2020 r.  

Projekt przewidywał umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży 

realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia 

wychowania fizycznego w danej szkole. Zakładał on przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 

jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy (8 grup – 151 osób) w dwóch edycjach wiosennej 

15.01.2020-21.06.2020 i jesiennej 1.09.2020-12.12.2020. Stanowił on narzędzie stymulowania 

podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności 

fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi 

formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Data otrzymania środków: 

31.12.2020 r. 
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Program „Małopolskie Remizy 2020” 

 

Organizatorem konkursu pn. „Małopolskie OSP 2020” był Samorząd Województwa Małopolskiego. 

Program był skierowany do gmin oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa 

małopolskiego. Celem programu było dofinansowanie: 

− prac budowlano-remontowych w remizach strażackich, 

− zakupu sprzętu, kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji, samochodu 

oraz remontu samochodu, 

− zakupu i montażu sprzętu pralniczego, suszącego wraz z wyposażeniem i dodatkowym osprzętem 

do prania, dezynfekcji, impregnacji i suszenia specjalistycznej odzieży strażackiej wraz  

z dezynfekcją elementów wyposażenia strażaka.  

Gmina Tomice w ramach naboru złożyła w dniu 01.04.2020 r., do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego wniosek o udzielnie pomocy finansowej na zakup 5 ubrań ochronnych 

do działań bojowych (3 częściowych) z przeznaczeniem dla OSP Tomice oraz agregatu prądotwórczego 

trójfazowego i 6 zestawów odzieży ochronnej składających się z 2 częściowego ubrania specjalnego, 

kominiarki, butów specjalnych i rękawic strażackich, z przeznaczeniem dla OSP Lgota. Wysokość 

wnioskowanej kwoty wynosiła 21 410,00 zł.  

Konkurs w związku z panującą na terenie kraju sytuacją sanitarno-epidemiologiczną został uchwałą 

Zarządu Województwa Małopolskiego nr 513/20 z dnia 02.04.2020 r. odwołany. 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Tomice w 2020 roku 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Tomice w 2020 roku został przyjęty uchwałą Nr XVIII/181/2020 Rady Gminy Tomice z dnia  

8 maja 2020 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 

03.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET „ZASOLE” wyłapał na terenie 

gminy 5 bezdomnych psów, które przewieziono do  schroniska oraz wykonał niezbędne zabiegi 

weterynaryjne. Koszt realizacji zadania wyniósł 10 199,97 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. 

W roku 2020 Gmina Tomice pokryła koszt odbioru i utylizacji 85,85 Mg odpadów azbestowych  

Łącznie Gmina, w latach w latach 2012 – 2020, odebrała od mieszkańców i zutylizowała 811,64 Mg 

odpadów zawierających azbest na zinwentaryzowaną masę 854,28 Mg tych odpadów. 
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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. 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. 
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W 2020 r.  gmina udzieliła dotacji ze środków budżetu Gminy Tomice do wymiany 31 starych źródeł 

ciepła opartych na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródła ciepła w postaci 30 kotłów gazowych  

i 1 kotła węglowego spełniającego wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC,  

w wysokości 159 700,00 zł.  
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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. 

Zakres zadań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zrealizowanych w 2020 r. przedstawia się następująco: 

Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii -  transport: 

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

2,850 km dróg gminnych (nakłady: 726 130,00 zł; efekt ekologiczny: 410,14 GJ/rok), 

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

mieszkaniowe:  

▪ zadanie: wymiana pieców węglowych na kotły węglowe spełniających wymagania ekoprojektu 

zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC: wymiana 1 szt. nisko sprawnego paleniska węglowego  

i zastąpienie go nowym kotłem węglowych spełniającym wymagania ekoprojektu zgodnie  

z dyrektywą 2009/125/EC (nakłady: 14 000,00; efekt ekologiczny: 17,41 GJ/rok),  

▪ zadanie: wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe kondensacyjne: wymiana 30 szt. nisko 
sprawnych palenisk węglowych z instalacją nowych 30 szt. kotłów gazowych (nakłady: 360 000,00 
zł; efekt ekologiczny: 1392,9 GJ/rok), 

▪ promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym podczas 

porad udzielanych mieszkańcom przez Ekodoradcę w UG Tomice. 

Działanie 3. Edukacja i informacja o niskiej emisji: 

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

− zakres: określa Projekt LIFE; 

− nakłady: 40 423,48 zł; 

− efekt ekologiczny: nie dotyczy.  

Łączne nakłady w 2020 r.: 1 102 915,46 zł; 

Łączny efekt ekologiczny w 2020 r.: 1820,45 GJ/rok. 
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Projekt zintegrowany LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” 
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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 2020 r. zorganizowano następujące akcje i kampanie edukacyjne 

w zakresie ochrony powietrza:  

▪ prowadzenie pomiarów jakości powietrza za pomocą pyłomierza wypożyczonego z Krakowskiego 

Alarmu Smogowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Witanowicach wraz z 

przeprowadzeniem akcji edukacyjnej wśród dzieci i nauczycieli, której celem było  podniesienie 

świadomości  na temat jakości powietrza w Gminie Tomice,  

▪ pomiary budynków mieszkalnych kamerą termowizyjną, których celem była ocena m. in. stanu 

izolacji termicznej, szczelności stolarki okiennej i drzwiowej, 

▪ Dzień Ziemi w Gminie Tomice, 

▪ Dzień Czystego Powietrza, 

▪ Konkurs plastyczny „Mój pomysł na walkę z NISKĄ EMISJĄ 

▪ spotkania informacyjne dotyczące organizowanych wydarzeń,  

dystrybucja materiałów edukacyjnych podczas udzielanych porad w urzędzie w tym akcja 

informacyjna z zakresu przepisów uchwały antysmogowej poprzez przekazanie  ulotek wraz z 

nakazami płatniczymi do każdego punktu adresowego, pod którym eksploatowana jest instalacja 

na paliwa stałe. 
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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. 

 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Tomice złożyła w dniu 14.11.2019 r. wniosek o przyznanie pomocy na operacje 

typu  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nazwa inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej Tomice - 

Witanowice”. Inwestycja będzie polegać na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy  

fi 180 łączącej wodociąg WPWiK w miejscowości Tomice z Stacją Uzdatniania Wody  

w Witanowicach. Długość planowanej do wybudowania w ramach projektu sieci to 2,560 km,  
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w tym ze środków kwalifikowanych 2,322 km. W dniu 28.08.2020 r. zawarto umowę z Małoplskim 

Urzędem Marszałkowskim. 

Całkowity szacowany koszt operacji ogółem: 1 942 195,47 zł; 

Koszty kwalifikowalne: 1 527 020,71 zł; 

Wnioskowana kwota pomocy: 971 643,00 zł.  

W chwili sporządzania raportu trwa budowa wodociągu. 
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Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Województwa 

Małopolskiego. 

W dniu 22 czerwca 2020 r. Ośrodek Kultury Gminy Tomice złożył wniosek w ramach Programu 

Operacyjnego Ryby pn. „RODZINNE PIKNIKI RYBNE – CZYLI ORGANIZACJA WYDARZEŃ 

PROMUJĄCYCH DZIEDZICTWO KULTUROWE DOLINY KARPIA”.  

Wartość projektu – 30 180,00 zł 

Wnioskowana kwota dofinansowania – 25 000,00 zł 

Projekt zakłada organizację 6 wydarzeń (pikników) - 3 zostaną zorganizowanych w roku 2021, a 

3 w roku 2022. Na każdym pikniku będą prowadzone animacje, rodzinne turnieje, mini spektakle 

oraz wspólne biesiadowanie przy dobrej muzyce w wykonaniu animatorów. Nie zabraknie także 

zabawy na zamku dmuchanym oraz degustacji ryb. Podczas poszczególnych wydarzeń ważną 

rolę odegra promocja oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i 

akwakultury. 

2 
 

Stowarzyszenie "Wioski Naszych Marzeń" złożyło w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności objętego PROW 

na lata 2014-2020 wniosek "Ryby i zioła" dotyczący organizacji spotkań kulinarnych dla 

mieszkańców Doliny Karpia. 
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Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 

 
W dniu 5 sierpnia 2020 r. Ośrodek Kultury Gminy Tomice złożył wniosek w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 pn. "DZIEDZICTWO 

PRZYRODNICZO-KULTUROWE GMINY TOMICE I MIASTA TRSTENA". Wartość projektu - 22.167,22 euro 

Wnioskowana kwota dofinansowania - 18.833,63 EURO. Projekt przewiduje wydanie materiałów 

promujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe gminy tomice i Miasta Trstena tj. wydanie albumu 

fotograficznego promującego dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe gminy Tomice oraz jej partnera, 

druk pocztówek promujących miejscowości z gminy Tomice i miasta partnerskiego i aktywizacja i 

zainteresowanie najmłodszych poprzez wydanie karty memory, prezentujących ptaki tomickich 

stawów i dziedzictwo kulturowe gm. Tomice oraz puzzli z przyrodniczą fotografią oraz zorganizowanie 

plenerowej wystawy fotograficznej z wernisażem i konkursu plastycznego dla lokalnej społeczności. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
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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. 

 

1. 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. Realizację projektu zakończono 31.12.2019r. 

Na dzień 31.12.2019 r. z porad udzielonych w Szkolnym Punkcie Informacyjnym skorzystało  

198 uczniów  zarówno klas gimnazjalnych jak i VIII klas szkoły podstawowej. Uczniowie uzyskali 

pomoc w wyborze wymarzonej szkoły, poznali różnego rodzaju zawody,  odwiedzili wielu 

przedsiębiorców, uczestniczyli w Festiwalach Zawodów organizowanych w Krakowie. Ostateczny 

koszt realizacji projektu wyniósł 43 945,50 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 3 781,41 zł 

2. Gmina Tomice złożyła, w dniu 26.07.2019 r. wniosek w ramach Osi Priorytetowej 9. Region spójny 

społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne  

i zdrowotne w regionie wniosek na realizację projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – 

UTWORZENIE TRZECH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W GMINIE TOMICE”. 

Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy dofinansowania z dnia 21.05.2020 r. nr 

RPMP.09.0.2.01-12-0691/19-00. Wartość projektu ogółem: 1 939 654,52 zł. Kwota 

dofinansowania: 1 722 374,52 zł.  

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz 

wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie 120 

dzieci (50 dziewcząt, 70 chłopców), w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami (1dz, 2ch), 7 dzieci 

(1dz, 6ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 80 dzieci (30dz, 50ch) z rodzin dysfunkcyjnych, 

12 dzieci (6dz, 6ch) z rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz ich rodziców tj. 

60 os (45 kobiet, 15 mężczyzn), poprzez utworzenie trzech placówek wsparcia dziennego w gminie 

Tomice tj. 2 placówek w Tomicach oraz 1 placówki w Woźnikach, organizację zajęć dostosowanych 

do zdiagnozowanych potrzeb dzieci, oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych w terminie do 

30.05.2023 r. Celem nadrzędnym jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym 

wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie 

skutecznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, sprzyjający prawidłowemu jej rozwojowi. 

Rodzice nabędą umiejętności w zakresie pełnienia ról opiekuńczo -wychowawczych w celu 
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poprawy umiejętności rodzicielskich. Wsparcie kierowane jest do 100 rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, tj. do 120 dzieci (50dz, 70ch) w wieku 

6-18 lat, w tym 3 dzieci (1dz, 2ch) z niepełnosprawnościami oraz do ich 60 rodziców (45 K, 15 M). 

Wsparcie kierowane jest również do 3 nowo utworzonych placówek wsparcia dziennego tj. dwóch 

placówek w Tomicach oraz jednej placówki w Woźnikach w Gminie Tomice. Zadanie będzie 

realizowane do 2023 r. 

32 
 

 
Program Modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst „Małopolska 

infrastruktura rekreacyjna – sportowa - MIRS” 
 

 

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu 

i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa 

małopolskiego, pomocy finansowej na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację 

infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej,  

m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowych, będących  

w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Instytucją wdrażającą program jest Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego.   

Gmina Tomice złożyła wniosek w dniu 25.03.2020 r. na realizację zadnia pn. "Modernizacja 

ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Tomicach". Zadanie zostało zrealizowane w całości na 

podstawie umowy dofinansowania nr I/1164/TS/1675/20 z dnia 08.09.2020 r. 

W ramach operacji wykonano modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szklono 

- Przedszkolnym w Tomicach - ul. Floriańska o wymiarach 24x11,5 m. Modernizacja polegała na 

nałożeniu na istniejącą nawierzchnię asfaltową nowej nawierzchni syntetycznej na podbudowie ET 

oraz wymianie zniszczonych urządzeń sportowych tj. zestawu do gry w siatkówkę i zestawu do gry w 

koszykówkę. Wartość zadania ogółem wyniosła 69 700,00 zł. Kwota uzyskanego dofinansowania: 

48 150,00 zł. Data otrzymania środków: 06.10.2020 r.  
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Fundusz Dróg Samorządowych 

Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych  (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) 

powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących 

inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy 

instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury 

drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju 

gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Instytucją wdrażającą 

program jest Małopolski Urząd Wojewódzki. 

W 2020 r. Gmina Tomice realizowała dwa wnioski:  

- z dnia 28.08.2019 r. na zadanie pn. „ Remont drogi gminnej ul. Dworska nr 470366K w km od 0+000 

do 0+192 w km od 0+196 do 0+561 i w  km od 0+613 do 1+1049 w miejscowości Tomice Gmina 

Tomice”; 
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3. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY TOMICE 
W 2020 roku Rada Gminy Tomice obradowała na 11 sesjach zwyczajnych i podjęła łącznie 87 uchwał.  

- z naboru uzupełniającego z 2020 r. na zadnie pn. „ Remont drogi gminnej ul. Strażacka nr 470375K w 

km od 0+10 do 0+188 w miejscowości Tomice, Gmina Tomice”. 

Remont dróg obejmowały: położenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, remont 

poboczy, czyszczenie przepustów oraz rowów. Łączna długość wyremontowanego odcinka ulicy 

Dworskiej to 993 mb a ulicy Strażackiej  178 mb.  

Wartość pierwszego zadania wyniosła 297 803,83 zł, z tego kwalifikowalny koszt wyniósł 277 128,04 

zł, z czego dofinansowanie to 166 276,00 zł. Z kolei zadanie drugie to 97 932,90 zł kosztów całkowitych, 

kwalifikowalnych 74 690,54 zł a uzyskane dofinansowanie to 44 814,00 zł. Oba zadania rozliczono w 

2020 r. 
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Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 

Środki budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są dochodami 

budżetu województwa i przeznacza się je na zadania zgodnie z art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1161) głównie na ochronę, 

rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących 

małej retencji, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu 

informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Środki przyznawane są corocznie. 

Instytucją wdrażającą program jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

Gmina Tomice złożyła wniosek na realizację zadnia pn. "Modernizacja drogi rolniczej – ul. Graniczna  w 

miejscowości Witanowice o długości 590 mb". Zadanie zrealizowane w całości na podstawie umowy 

dofinansowania nr VI/176/RO/20 z dnia 21.07.2020 r. 

Projekt zakładał modernizację drogi rolniczej o długości 590 mb poprzez wykonanie nakładki z masy 

mineralno-bitumicznej, remont odwodnienia, obustronne ścięcie poboczy i uzupełnienie nawierzchni 

poboczy frezem asfaltowym wraz ze skropieniem emulsją asfaltową. Wartość zadania ogółem wyniosła 

178 362,13 zł. Kwota uzyskanego dofinansowania: 54 643,00 zł. 
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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 2020 r. żadnego 

rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność niezgodnej z prawem uchwały. 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 2020 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) OKGT – Ośrodek Kultury Gminy Tomice, 

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

h) ŻG – Żłobek Gminny w Tomicach, 

i) Szkoły – szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Tomice. 
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Tabela 12 Realizacja uchwał Rady Gminy Tomice w 2020 r. 

Lp. Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
Tytuł uchwały 

Termin 
wejścia  
w życie 

Jednostka 
realizująca 

Stan realizacji 

 
Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023 w dniu 31.01.2020 r. 

  
1. XVI/159/2020 31.01.2020 w sprawie ustalenia 

średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Tomice 
na rok szkolny 2019/2020 

14 dni od 
dnia 

ogłoszenia 

ZEAS 

Uchwała stosowana. 

2. XVI/160/2020 31.01.2020 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w 
postaci dotacji celowej dla 
Województwa 
Małopolskiego na 
dofinansowanie 
wspólnego zadania 
inwestycyjnego pn. 
„Budowa trasy rowerowej 
VeloSkawa” 

z dniem 
podjęcia 

ROR 
Uchwała zrealizowana. 
Umowę podpisano w 
dniu 19.10.2020 r. 
pomiędzy 
Województwem 
Małopolskim, gminą, 
Wadowice, gminą Zator i 
gminą Tomice. 

3. XVI/161/2020 31.01.2020 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla 
Miasta Bielska-Białej na 
dofinansowanie 
działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym 
w Bielsku-Białej 

z dniem 
podjęcia 

ROR 

Uchwała zrealizowana. 

4. XVI/162/2020 31.01.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej zmiany 
przepisów prawa 
miejscowego i podjęcia 
uchwały popierającej 
petycję skierowaną do 
innego podmiotu 

z dniem 
podjęcia 

ROR 
Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

5. XVI/163/2020 31.01.2020 w sprawie przekazania do 
podmiotu właściwego 
petycji dotyczącej nadania 
imienia Szkole 
Podstawowej w 
Woźnikach 

z dniem 
podjęcia 

ROR 
Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

6. XVI/164/2020 31.01.2020 w sprawie przekazania do 
podmiotu właściwego 
petycji dotyczącej 
zagospodarowania tablic 
ogłoszeniowych i gablot 
informacji turystycznych w 
miejscowości Tomice 

z dniem 
podjęcia 

ROR 
Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

7. XVI/165/2020 31.01.2020 w sprawie przekazania do 
podmiotu właściwego 
petycji dotyczącej 
organizacji i 
funkcjonowania Urzędu 
Gminy Tomice 

z dniem 
podjęcia 

ROR 
Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

8. XVI/166/2020 31.01.2020 w sprawie przekazania do 
podmiotu właściwego 

z dniem 
podjęcia 

ROR Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
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petycji dotyczącej 
wprowadzenia polityki 
informacyjnej Gminy 
Tomice 

Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

9. XVI/167/2020 31.01.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XV/157/2020 Rady 
Gminy Tomice z dnia 30 
grudnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na 
lata 2020-2025 

z dniem 
podjęcia 

RFN 

Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje wieloletniej 
prognozy finansowej. 

10. XVI/168/2020 31.01.2020 w sprawie zmian uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

z dniem 
podjęcia 

RFN Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje planów 
finansowych. 

 
Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023 w dniu 28.02.2020 r. 
  
11. XVII/169/2020 28.02.2020 w sprawie nieodpłatnego 

nabycia przez Gminę 
Tomice prawa własności 
nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości 
Tomice, z przeznaczeniem 
pod drogę gminną 

z dniem 
podjęcia 

RRG Uchwała zrealizowana. 
Zgoda na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę 
Tomice nieruchomości 
gruntowej położonej w 
miejscowości Tomice: 
- działka nr 1178 o pow. 
0.4247, objęta księgą 
wieczystą 
KR1W/00101673/6, z 
przeznaczeniem pod 
drogę gminną. Gmina 
nabyła na własność 
przedmiotową działkę. 

12. XVII/170/2020 28.02.2020 w sprawie zaliczenia dróg 
do kategorii dróg 
gminnych 

14 dni od 
dnia 

ogłoszenia 

RRG Uchwała zrealizowana. 
Uchwała zalicza 55 dróg 
wewnętrznych do 
kategorii dróg gminnych. 

13. XVII/171/2020 28.02.2020 w sprawie określenia 
kryteriów obowiązujących 
na drugim etapie 
postępowania 
rekrutacyjnego do 
przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Tomice, liczby 
punktów za każde 
kryterium i dokumentów 
niezbędnych do ich 
potwierdzenia 

14 dni od 
dnia 

ogłoszenia 

Szkoły 

Uchwała stosowana. 

14. XVII/172/2020  28.02.2020  w sprawie zmiany uchwały 
przyjmującej Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji 
w Gminie Tomice  

14 dni od 
dnia 

ogłoszenia 

RRG 

Uchwała stosowana. 
Uchwała wprowadzająca 
zmiany w uchwale Nr 
IX/60/2015 Rady Gminy 
Tomice z dnia 2 
października 2015 r. (Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2015 r. poz. 6017, z 
2017 r. poz. 5413, z 
2018 r. poz. 5471 z 2019 
r. poz. 6799). 
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15. XVII/173/2020 28.02.2020 w sprawie rozpatrzenia 
wniosku dotyczącego 
zabezpieczenia skarpy przy 
ul. Floriańskiej w Tomicach 

z dniem 
podjęcia 

ROR Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnioskodawcy odpis 
uchwały. 

16. XVII/174/2020 28.02.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej poprawy 
bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniu ulic Podlas i 
Świętej Anny w 
miejscowości Lgota 

z dniem 
podjęcia 

ROR 
Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

17. XVII/175/2020 28.02.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji z dnia 27 stycznia 
2020 r. w przedmiocie 
zmiany przepisów prawa 
miejscowego 

z dniem 
podjęcia 

ROR Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

18. XVII/176/2020 28.02.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej 
organizacji i 
funkcjonowania Urzędu 
Gminy Tomice 

z dniem 
podjęcia 

ROR Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

19. XVII/177/2020 28.02.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej 
ustalenia zasad działania 
Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji 

z dniem 
podjęcia 

ROR Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

20. XVII/178/2020 28.02.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej podjęcia 
działań w kierunku 
obniżenia opłaty za wywóz 
odpadów komunalnych 

z dniem 
podjęcia 

ROR Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

 
Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023 w dniu 08.05.2020 r. 

  
21. XVIII/179/2020 8.05.2020 w sprawie nadania imienia 

i patrona Szkole 
Podstawowej w 
Woźnikach 

1 września 
2020 r. 

ROR 
ZEAS 

Uchwała zrealizowana. 
Szkole Podstawowej w 
Woźnikach nadano imię 
„Naszej Przyrody, a 
patronem ustanowiono 
Władysława Szafera. 

22. XVIII/180/2020 8.05.2020 w sprawie przyjęcia 
sprawozdań z działalności 
komisji Rady Gminy 
Tomice za 2019 rok 

z dniem 
podjęcia 

ROR 

Uchwała zrealizowana. 

23. XVIII/181/2020 8.05.2020 w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Tomice w 
2020 roku” 

z dn. 
podjęcia 

RRG 

Uchwała stosowana. 

24. XVIII/182/2020 8.05.2020 w sprawie nadania nazwy 
ulicy w miejscowości 
Tomice 

14 dni od 
dnia 

ogłoszenia 

RRG Uchwała zrealizowana. 
Drodze w Tomicach 
położonej na działkach 
nr 634/10. 638/7. 
1384/5 oraz częściowo 
na działce nr 638/5 
nadano nazwę „ul. 
Cedrowa”. 

25. XVIII/183/2020 8.05.2020 w sprawie przekazania 
Gminie Tomice realizacji 

z dniem 
podjęcia 

RRG 
Uchwała zrealizowana. 
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zadania własnego Gminy 
Tomice w zakresie 
opracowania 
dokumentacji projektowej 
rozbudowy ul. Rzyczki w 
Tomicach 

26. XVIII/184/2020 8.05.2020 w sprawie przekazania 
środków finansowych na 
Fundusz Wsparcia Policji z 
przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania 
pn. „Zakup sztandaru wraz 
z niezbędnymi akcesoriami 
dla Komendy Powiatowej 
Policji w Wadowicach” 

z dniem 
podjęcia 

ROR 

Uchwała zrealizowana. 

27. XVIII/185/2020 8.05.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na utworzenie oraz 
przystąpienie Gminy 
Tomice do stowarzyszenia 
jednostek samorządu 
terytorialnego pod nazwą 
„Forum Małopolski 
Zachodniej” 

z dniem 
podjęcia 

ROR 

Uchwała zrealizowana. 

28. XVIII/186/2020 8.05.2020 w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego na 
cele niezwiązane z 
budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i 
ochroną dróg na drogach 
gminnych zarządzanych 
przez Gminę Tomice 

14 dni od 
dnia 

ogłoszenia 

RRG 

Uchwała stosowana. 

 
Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023 w dniu 29.05.2020 r. 

  
29. XIX/187/2020 29.05.2020 w sprawie zmian uchwały 

budżetowej na 2020 rok 
z dniem 
podjęcia 

RFN Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje w planach 
finansowych. 

30. XIX/188/2020 29.05.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XV/157/2020 Rady 
Gminy Tomice z dnia 30 
grudnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na 
lata 2020-2025 

z dniem 
podjęcia 

RFN 
Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje w 
wieloletniej prognozie 
finansowej. 

31. XIX/189/2020 29.05.2020 w sprawie likwidacji filii 
bibliotecznej w Radoczy 
wchodzącej w skład 
Biblioteki Publicznej w 
Tomicach 

z dniem 
podjęcia 

OKGT Uchwała zrealizowana. 
Filia biblioteczna w 
Radoczy została 
zlikwidowana z dniem 
31 sierpnia 2020 r. 

32. XIX/190/2020  29.05.2020 w sprawie zmian Statutu 
Ośrodka Kultury Gminy 
Tomice  

z dniem 1 
września 
2020 r. 

OKGT 
Uchwała zrealizowana. 
Uchwała wprowadzająca 
zmiany w uchwale Nr 
XXIII/195/2013 Rady 
Gminy Tomice z dnia 27 
marca 2013 r. (Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego z 
2013 r. poz.2857)  
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33. XIX/191/2020 29.05.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę 
Tomice prawa własności 
nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości 
Tomice, z przeznaczeniem 
pod drogę gminną 

z dniem 
podjęcia 

 

RRG Uchwała zrealizowana. 
Zgoda na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę 
Tomice nieruchomości 
gruntowej położonej w 
miejscowości Tomice: 
- działka nr 450/7 o pow. 
0.0246, objęta księgą 
wieczystą 
KR1W/00042491/4, z 
przeznaczeniem pod 
drogę gminną. Gmina 
nabyła na własność 
przedmiotową działkę. 

34. XIX/192/2020 29.05.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę 
Tomice prawa własności 
nieruchomości 
gruntowych położonych w 
miejscowości Tomice, z 
przeznaczeniem pod drogę 
gminną 
 

z dniem 
podjęcia 

RRG Uchwała zrealizowana. 
Zgoda na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę 
Tomice nieruchomości 
gruntowych położonych 
w miejscowości Tomice: 
- działka nr 506/55 o 
pow. 0.0134 i działka nr 
506/7 o pow. 0.0076, 
objęte księgą wieczystą 
KR1W/00006335/9, z 
przeznaczeniem pod 
drogę gminną. Gmina 
nabyła na własność 
przedmiotowe działki. 

35. XIX/193/2020 29.05.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę 
Tomice prawa własności 
nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości 
Radocza, z przeznaczeniem 
pod drogę gminną 

z dniem 
podjęcia 

RRG Uchwała zrealizowana. 
Zgoda na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę 
Tomice nieruchomości 
gruntowych położonych 
w miejscowości 
Radocza: 
- działka nr 1242/3 o 
pow. 0.0066, objęta 
księgą wieczystą 
KR1W/00079512/6, 
- działka nr 1218/1 o 
pow. 0.0174, objęta 
księgą wieczystą 
KR1W/00033363/2, 
- działka nr 1210 o pow. 
0.0410, objęta księgą 
wieczystą 
KR1W/00007835/1, 
- działka nr 1218/2 o 
pow. 0.0165, objęta 
księgą wieczystą 
KR1W/00035349/2, 
- działka nr 1218/3 o 
pow. 0.0129, objęta 
księgą wieczystą 
KR1W/00036158/1, 
- działka nr 1211/2 o 
pow. 0.0063, objęta 
księgą wieczystą 
KR1W/00106686/5, 
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- działka nr 1211/4 o 
pow. 0.0129, objęta 
księgą wieczystą 
KR1W/00009745/7, 
- działka nr 1218/4 o 
pow. 0.0147, objęta 
księgą wieczystą 
KR1W/00035689/7, 
- działka nr 1211/3 o 
pow. 0.0107, objęta 
księgą wieczystą 
KR1W/00038752/1, z 
przeznaczeniem pod 
drogę gminną. Gmina 
nabyła na własność 
przedmiotowe działki. 

36. XIX/194/2020 29.05.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej 
wprowadzenia obowiązku 
rejestracji prac Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji  

z dniem 
podjęcia 

ROR Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

37. XIX/195/2020 29.05.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej zmiany 
treści uchwały Rady Gminy 
Tomice nr XVI/163/2020 z 
dnia 31 stycznia 2020 roku 

z dniem 
podjęcia 

ROR Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

38. XIX/196/2020 29.05.2020 w sprawie przekazania do 
podmiotu właściwego 
petycji dotyczącej 
połączenia obecnych 
dwóch klas trzecich w 
jedną czwartą klasę w roku 
szklonym 2020/2021 w 
Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w 
Tomicach 

z dniem 
podjęcia 

ROR 

Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

39. XIX/197/2020 29.05.2020 w sprawie rozpatrzenia 
wniosku dotyczącego 
formy protokołów z 
posiedzeń komisji Rady 
Gminy Tomice 

z dniem 
podjęcia 

ROR Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnioskodawcy odpis 
uchwały. 

40. XIX/198/2020 29.05.2020 w sprawie rozpatrzenia 
wniosku dotyczącego 
poprawy jakości 
debatowania radnych 
Rady Gminy Tomice 

z dniem 
podjęcia 

ROR Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnioskodawcy odpis 
uchwały. 

 
Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023 w dniu 26.06.2020 r. 

  
41. XX/299/2020 26.06.2020 w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Tomice 
wotum zaufania 

z dniem 
podjęcia 

ROR 
Uchwała zrealizowana. 

42. XX/200/2020 26.06.2020 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania 
finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy 
Tomice za 2019 rok 

z dniem 
podjęcia 

ROR 

Uchwała zrealizowana. 

43. XX/201/2020 26.06.2020 w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Tomice 
absolutorium z tytułu 

z dniem 
podjęcia 

RFN 
Uchwała zrealizowana. 
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wykonania budżetu Gminy 
Tomice za 2019 rok 

44. XX/202/2020 26.06.2020 w sprawie zmian uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

z dniem 
podjęcia 

RFN Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje planów 
finansowych. 

45. XX/203/2020 26.06.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XV/157/2020 Rady 
Gminy Tomice z dnia 30 
grudnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na 
lata 2020-2025 

z dniem 
podjęcia 

RFN 

Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje wieloletniej 
prognozy finansowej. 

46. XX/204/2020 26.06.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na umorzenie części 
pożyczki udzielonej 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Witanowicach 

z dniem 
podjęcia 

RFN Uchwała zrealizowana. 
Wyrażono zgodę na 
umorzenie części 
pożyczki w kwocie 
120.000,00 zł udzielonej 
na dofinansowanie 
zadania pn. 
„Zagospodarowanie 
terenu w celu 
utworzenia strefy 
rekreacyjnej w 
miejscowości 
Witanowice”. 

47. XX/205/2020 26.06.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę 
Tomice prawa własności 
nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości 
Tomice, z przeznaczeniem 
pod drogę gminną 

z dniem 
podjęcia 

RRG Uchwała zrealizowana. 
Zgoda na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę 
Tomice nieruchomości 
gruntowej położonej w 
miejscowości Tomice: 
- działka nr 297/5 o pow. 
0.1380, objęta księgą 
wieczystą 
KR1W/00042602/6, z 
przeznaczeniem pod 
drogę gminną. Gmina 
nabyła na własność 
przedmiotową działkę. 

 
Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023 w dniu 07.08.2020 r. 

  
48. XXI/206/2020 07.08.2020 w sprawie zmian uchwały 

budżetowej na 2020 rok 
z dniem 
podjęcia 

RFN Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje planów 
finansowych. 

49. XXI/207/2020 07.08.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XV/157/2020 Rady 
Gminy Tomice z dnia 30 
grudnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na 
lata 2020-2025 

z dniem 
podjęcia 

RFN 

Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje wieloletniej 
prognozy finansowej. 

50. XXI/208/2020 07.08.2020 w sprawie odpłatnego 
nabycia przez Gminę 
Tomice prawa własności 
nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości 
Witanowice, z 
przeznaczeniem pod 

z dniem 
podjęcia 

RRG Uchwała w trakcie 
realizacji. 
Zgoda na odpłatne 
nabycie przez Gminę 
Tomice nieruchomości 
gruntowej położonej w 
miejscowości 
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tereny sportowo-
rekreacyjne 

Witanowice: 
- działka nr 1512/2 o 
pow. nie przekraczającej 
0,8 ha, objęta księgą 
wieczystą 
KR1W/00022643/9, z 
przeznaczeniem pod 
tereny sportowo-
rekreacyjne. 

51. XXI/209/2020 07.08.2020 w sprawie ustalenia 
średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Tomice 
na rok szkolny 2020/2021 

z dniem 
1 września 

2020 r. 

ZEAS 

Uchwała stosowana. 

52. XXI/210/2020 07.08.2020 w sprawie wieloletniego 
planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Gminnego 
Zakładu Komunalnego w 
Tomicach na lata 2019-
2027 

z dniem 
podjęcia 

GZK Uchwała stosowana. 
Uchwała wprowadza 
plan rozwoju i 
modernizacji urządzeń 
wodociągowych i 
urządzeń 
kanalizacyjnych 
obejmujący zadania 
wymagające realizacji 
dla zachowania ciągłości 
utrzymania rozwoju 
infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej. 

53. XXI/211/2020 07.08.2020 w sprawie wyrażenia woli 
zawarcia z Gminą 
Wadowice porozumienia 
dotyczącego 
współdziałania Gminy 
Wadowice i Gminy Tomice 
w zakresie wyznaczenia 
granic aglomeracji 
Wadowice 

z dniem 
podjęcia 

RRG 

Uchwała zrealizowana. 

54. XXI/212/2020 07.08.2020 w sprawie przyjęcia 
aktualizacji „Założeń do 
planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy 
Tomice” 

z dniem 
podjęcia 

RRG Uchwała stosowana. 
Uchwała aktualizuje 
założenia do planu 
obejmujące m.in. ocenę 
stanu aktualnego i 
przewidywanych zmian 
zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną o 
paliwa gazowe, 
przedsięwzięcia 
racjonalizujące 
użytkowanie ciepła, 
energii elektrycznej i 
paliw gazowych, 
możliwości 
wykorzystania 
istniejących nadwyżek i 
lokalnych zasobów 
energii i paliw, z 
uwzględnieniem 
skojarzonego 
wytwarzania ciepła i 
energii elektrycznej oraz 
zagospodarowania 
ciepła odpadowego z 
instalacji przemysłowych 
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oraz zakres współpracy z 
innymi gminami.  

55. XXI/213/2020 07.08.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej 
uzupełnienia protokołu z 
XVII sesji Rady Gminy 
Tomice oraz zmiany formy 
protokołów z sesji Rady 
Gminy Tomice 

z dniem 
podjęcia 

ROR 
Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

 
Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023 w dniu 07.09.2020 r. 

  
56. XXII/214/2020 07.09.2020 w sprawie przystąpienia 

Gminy Tomice do 
partnerstwa przy realizacji 
projektu pn.: „Poprawa 
efektywności 
energetycznej w 
budynkach szkolnych 
Gmin: Tomice, Polanka 
Wielka i Stryszów” 

z dniem 
podjęcia 

ROR 
RRG 

Uchwała zrealizowana.  

57. XXII/215/2020 07.09.2020 w sprawie zmian uchwały 
budżetowej na 2020 rok 

z dniem 
podjęcia 

RFN Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje planów 
finansowych. 

58. XXII/216/2020 07.09.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XV/157/2020 Rady 
Gminy Tomice z dnia 30 
grudnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na 
lata 2020-2025 

z dniem 
podjęcia 

RFN 

Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje wieloletniej 
prognozy finansowej. 

 
Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023 w dniu 02.10.2020 r. 

  
59. XXIII/217/2020 02.10.2020 w sprawie zmian uchwały 

budżetowej na 2020 rok 
z dniem 
podjęcia 

RFN Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje planów 
finansowych. 

60. XXIII/218/2020 02.10.2020 w sprawie utworzenia na 
terenie Gminy Tomice 
trzech placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i 
młodzieży i połączenia z 
Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w 
Tomicach 

14 dni od 
dnia 

ogłoszenia 

GOPS Uchwała zrealizowana. 
W ramach projektu 
„Razem możemy więcej 
– utworzenie trzech 
placówek opiekuńczo-
wychowawczych w 
gminie Tomice” 
realizowanego w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Małopolskiego 2014-
2020, Oś Priorytetowa 9. 
Region spójny 
społecznie, Działanie 9.2 
Usługi społeczne i 
zdrowotne, Poddziałanie 
9.2.1 Usługi społeczne i 
zdrowotne w regionie, 
utworzono trzy placówki 
wsparcia dziennego 
prowadzone w formie 



 
Raport o stanie Gminy Tomice za 2019 rok 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
55 

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

opiekuńczej i 
specjalistycznej. 

61. XXIII/219/2020 02.10.2020 w sprawie zmiany Statutu 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w 
Tomicach 

14 dni od 
dnia 

ogłoszenia 

GOPS Uchwała zrealizowana. 
Uchwała wprowadzająca 
zmiany w uchwale nr 
XXXI/245/20210 Rady 
Gminy Tomice z dnia 30 
lipca 2010 r. (Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego z 
2010, nr 480, poz. 3608, 
z 2012 r. poz. 6429, z 
2015 r. poz. 4828, z 
2016 r. poz. 2048, z 
2016 r. poz. 5925 oraz z 
2017 r. poz. 1205). 

62. XXIII/220/2020 02.10.2020 w sprawie określenia 
szczegółowych warunków 
wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów 
szkół podstawowych, form 
i zakresu tego wsparcia 
oraz trybu postępowania 
w tych sprawach 

14 dni od 
dnia 

ogłoszenia 

ZEAS 
Szkoły 

Uchwała stosowana. 

63. XXIII/221/2020 02.10.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym 
nieruchomości gruntowej 
stanowiącej działkę nr 
1961 w miejscowości 
Woźniki 

z dniem 
podjęcia 

RRG 

 

64. XXIII/222/2020 02.10.2020 w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania i 
obciążania nieruchomości 
Gminy Tomice oraz ich 
wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas 
oznaczonych dłuższy niż 
trzy lata lub na czas 
nieoznaczony 

14 dni od 
dnia 

ogłoszenia 

RRG 

Uchwała stosowana. 

65. XXIII/223/2020 02.10.2020 w sprawie przystąpienia 
Gminy Tomice do 
partnerstwa z partnerem 
zagranicznym przy 
realizacji projektu pn. 
„Poprawa efektywności 
energetycznej w 
budynkach szkolnych 
Gmin: Tomice, Polanka 
Wielka i Stryszów” 

z dniem 
podjęcia 

ROR 

Uchwała zrealizowana. 

66. XXIII/224/2020 02.10.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji z dnia 27 lipca 2020 
r. dotyczącej nadania 
imienia Marii Potoniec lub 
Andrzeja ulicy lub 
skwerowi w Tomicach 

z dniem 
podjęcia 

ROR 
Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

67. XXIII/225/2020 02.10.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XV/157/2020 Rady 
Gminy Tomice z dnia 30 
grudnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia wieloletniej 

z dniem 
podjęcia 

RFN Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje w 
wieloletniej prognozie 
finansowej. 
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prognozy finansowej na 
lata 2020-2025 

 
Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023 w dniu 27.11.2020 r. 

  
68. XXIV/226/2020 27.11.2020 w sprawie zmian uchwały 

budżetowej na 2020 rok 
z dniem 
podjęcia 

RFN Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje planów 
finansowych. 

69. XXIV/227/2020 27.11.2020 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XV/157/2020 Rady 
Gminy Tomice z dnia 30 
grudnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na 
lata 2020-2025 

z dniem 
podjęcia 

RFN 
Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje w 
wieloletniej prognozie 
finansowej. 

70. XXIV/228/2020 27.11.2020 w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy 
Gminy Tomice z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 
2021 rok” 

z dniem 
podjęcia 

ROR Uchwała stosowana. 
Głównym celem, 
któremu służyć ma 
wprowadzenie 
Programu, jest rozwój 
aktywności społeczności 
lokalnych poprzez 
wzmocnienie kapitału 
społecznego i 
doskonalenie jakości 
usług publicznych. 
Działania te mają służyć 
poprawie jakości życia 
mieszkańców Gminy, 
budowie społeczeństwa 
obywatelskiego, a także 
rozpoznawaniu i 
zaspokajaniu potrzeb 
mieszkańców i 
wzmacnianiu roli 
aktywności 
obywatelskiej w 
rozwiązywaniu 
problemów lokalnych. 

 
Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023 w dniu 11.12.2020 r. 

  
71. XXV/229/2020 11.12.2020 w sprawie zmian uchwały 

budżetowej na 2020 rok 
z dniem 
podjęcia 

RFN Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje planów 
finansowych. 

72. XXV/230/2020 11.12.2020 w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy 
Tomice 

1 stycznia 
2021 r. 

RRG Uchwała stosowana. 
Uchwała uchyla uchwałę 
Nr XIV/140/2019 Rady 
Gminy Tomice z dnia 6 
grudnia 2019 r. (Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego z 
2019 r. poz.9389 i 
uchwałę Nr 
XV/149/2019 Rady 
Gminy Tomice z dnia 30 
grudnia 2019 r. (Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego z 
2020 r. poz. 387). 
Uchwała wprowadza 
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odbiór odpadów 
wielkogabarytowych 
spod nieruchomości 
oraz określa minimalną 
częstotliwość ich 
odbioru. 

73. XXV/231/2020 11.12.2020 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 
uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

1 stycznia 
2021 r. 

RRG Uchwała stosowana. 
Uchwała uchyla uchwałę 
Nr XIV/141/2019 Rady 
Gminy Tomice z dnia 6 
grudnia 2019 r. (Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego z 
2019 r. poz. 9390). 
Uchwała wprowadza 
odbiór odpadów 
wielkogabarytowych 
spod nieruchomości 
oraz określa minimalną 
częstotliwość ich 
odbioru. 

74. XXV/232/2020 11.12.2020 w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i 
ustalenia wysokości tej 
opłaty 

1 stycznia 
2021 r. 

RRG Uchwała stosowana. 
Uchwała uchyla uchwałę 
Nr II/1/2019 Rady Gminy 
Tomice z dnia 20 
listopada 2018 r. (Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2018 r. poz. 8655) oraz 
uchwałę nr 
XIV/142/2019 Rady 
Gminy Tomice z dnia 6 
grudnia 2019 r. (Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego z 
2019 r. poz. 9391). 
Uchwała wprowadza 
nową wysokość opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
oraz zwolnienia w części 
z opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
właścicieli 
nieruchomości, 
zabudowanych 
budynkami 
jednorodzinnymi, 
kompostujących 
bioodpady komunalne w 
kompostowniku 
przydomowym. 

75. XXV/233/2020 11.12.2020 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 

1 stycznia 
2021 r. 

RRG Uchwała stosowana. 
Uchwała uchyla uchwałę 
Nr XIV/143/2019 Rady 
Gminy Tomice z dnia 6 
grudnia 2019 r. (Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego z 
2019 r. poz. 9392). 
Uchwała wprowadza 
ryczałtową stawkę 
opłaty za 
gospodarowanie 
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 odpadami komunalnymi 
od nieruchomości, na 
której znajduje się 
domek letniskowy, lub 
od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

76. XXV/234/2020 11.12.2020 zmiany uchwały w sprawie 
określenia wzoru 
deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli 
nieruchomości 

z dniem 
1 stycznia 

2021 r. 

RRG Uchwała stosowana. 
Uchwała zmienia 
uchwałę Nr 
XIV/145/2019 Rady 
Gminy Tomice z dnia 6 
grudnia 2019 r. (Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego z 
2019 r. poz. 9394). 
Uchwała dostosowuje 
wzór deklaracji w 
związku z 
wprowadzeniem opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
za worek dla 
nieruchomości, na 
których nie zamieszkują 
odbiorcy, a powstają 
odpady komunalne. 

 
Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023 w dniu 29.12.2020 r. 

  
77. XXVI/235/2020 29.12.2020 Gminnego Programu 

Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy 
Tomice na rok 2021 

z dniem 
podjęcia 

GOPS 

Uchwała stosowana.  

78. XXVI/236/2020 29.12.2020 wyznaczenia obszaru i 
granic aglomeracji Tomice 

14 dni od 
dnia 

ogłoszenia  

RRG 
GZK 

Uchwałą stosowana. 
Uchwała uchyla uchwałę 
Nr XII/123/2019 Rady 
Gminy Tomice z dnia 31 
października 2019 r. (Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2019 r. poz. 7975). 
Uchwała uaktualnia 
granice obszaru 
aglomeracji Tomice 
uwzględniając zaistniałe 
zmiany równoważnej 
liczby mieszkańców, 
warunek osiągnięcia 
docelowego stopnia 
skanalizowania na 
poziomie co najmniej 98 
% oraz możliwości 
inwestycyjne Gminy 
Tomice. 

79. XXVI/237/2020 29.12.2020 zmiany „Wieloletniego 
planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 

z dniem 
podjęcia 

RRG 
GZK 

Uchwała stosowana. 
Uchwała wprowadza 
zmiany w planie rozwoju 
i modernizacji urządzeń 
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kanalizacyjnych Gminnego 
Zakładu Komunalnego w 
Tomicach na lata 2019-
2027” 

wodociągowych i 
urządzeń 
kanalizacyjnych o 
zadania wymagające 
realizacji dla zachowania 
ciągłości utrzymania 
rozwoju infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej. 

80. XXVI/238/2020 29.12.2020 przekazania do podmiotu 
właściwego petycji 
dotyczącej dostępności – 
organizacji i 
funkcjonowania Urzędu 
Gminy Tomice 

z dniem 
podjęcia 

ROR 
Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

81. XXVI/239/2020 29.12.2020 rozpatrzenia petycji w 
sprawie rozpoczęcia 
szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 w 
Gminie Tomice 

z dniem 
podjęcia 

ROR Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

82. XXVI/240/2020 29.12.2020 rozpatrzenia petycji w 
sprawie rozpoczęcia 
szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 w 
Gminie Tomice 

z dniem 
podjęcia 

ROR Uchwała zrealizowana. 
Przewodniczący Rady 
Gminy Tomice przesłał 
wnoszącemu petycję 
odpis uchwały. 

83. XXVI/241/2020 29.12.2020 zatwierdzenia planów 
pracy komisji Rady Gminy 
Tomice na 2021 rok 

z dniem 
podjęcia 

ROR 
Uchwała stosowana. 

84. XXVI/242/2020 29.12.2020 zmian uchwały budżetowej 
na 2020 rok 

z dniem 
podjęcia 

RFN Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje planów 
finansowych. 

85. XXVI/243/2020 29.12.2020 zmiany uchwały Nr 
XV/157/2020 Rady Gminy 
Tomice z dnia 30 grudnia 
2019 r. w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2020-
2025 

z dniem 
podjęcia 

RFN 

Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono 
aktualizacje wieloletniej 
prognozy finansowej. 

86. XXVI/244/2020 29.12.2020 przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na 
lata 2021-2027 

z dniem 
podjęcia 

RFN 
Uchwała stosowana. 

87. XXVI/245/2020 29.12.2020 Uchwała Budżetowa 
Gminy Tomice na rok 2021 

1 stycznia 
2021 r. 

RFN 
Uchwała stosowana. 
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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 2020 r. odbyły się we wszystkich 6 sołectwach zebrania 

wiejskie związane z wyborem przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego. 

Frekwencja na tych zebraniach wyniosła średnio 3,40 %, a w poszczególnych sołectwach przedstawiała 

się jak w poniższej tabeli. 

 
Tabela 13 Frekwencja na zebraniach wiejskich w 2020 r. w sprawie funduszu sołeckiego 

Lp. Nazwa sołectwa 
Data zebrania 

wiejskiego 

Liczba uprawnionych 
mieszkańców 

sołectwa 

Liczba uprawnionych 
mieszkańców na 

zebraniu  
Frekwencja (%) 

1 Lgota 10.09.2020 346 34 9,83 

2 Radocza 13.09.2020 1 439 32 2,22 

3 Tomice 18.09.2020 2 113 30 1,42 

4 Witanowice 11.09.2020 1 049 35 3,34 

5 Woźniki 13.09.2020 984 49 4,98 

6 Zygodowice 20.09.2020 343 14 4,08 

Razem 6 274 194 3,09 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Tomice 

 

Na realizację funduszu sołeckiego w roku 2020 Gmina Tomice przeznaczyła w budżecie kwotę  

214 422,77 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wykorzystano 184 764,43 zł, co oznacza,  

że fundusz sołecki został zrealizowany w 86,17 %. 

Zestawienie przedsięwzięć zrealizowanych w 2020 r. w poszczególnych sołectwach w ramach funduszu 

przedstawia poniższa tabela. Łącznie zrealizowano 18 różnego rodzaju przedsięwzięcia. 
 

Tabela 14 Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 

Lp. 
Nazwa 

Sołectwa 
Nazwa przedsięwzięcia zrealizowanego ze środków funduszu 

sołeckiego 

Fundusz sołecki 

PLAN WYKONANIE 

1. Lgota 

  25 983,28 zł 25 983,23 zł 

1. Remont drogi gminnej - ul. Kamieniec 7 983,28 zł 7 983,28 zł 

2. Wykonanie chłodni w budynku remizy OSP Lgota 8 000,00 zł 8 000,00 zł 

3. Zakup ław i stołów ogrodowych 10 000,00 zł 9 999,95 zł 

  

2. Radocza 

  40 472,40 zł 40 472,40 zł 

1. Zakup krzeseł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 

2. Dokończenie monitoringu przy OSP 2 500,00 zł 2 500,00 zł 

3. Zakup kontenera sanitarnego na plac rekreacyjny 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

4. Oświetlenie ulic w sołectwie 26 472,40 zł 26 472,40 zł 

5. Remont kontenera 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

6. Utrzymanie boiska sportowego przez LKS 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

  

3. Tomice   40 472,40 zł 40 472,40 zł 
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1. Remont dróg w sołectwie 5 472,40 zł 5 472,40 zł 

2. Remont ulicy Słonecznej 20 000,00 zł 20 000,00 zł 

3. Projekt na oświetlenie ulic Podlesie, Różana i Krokusowa 15 000,00 zł 15 000,00 zł 

  

4. Witanowice 

  40 472,40 zł 40 472,40 zł 

1. 
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. 
Krakowskiej wraz z zasilaniem obiektów boiska sportowego 

40 472,40 zł 40 472,40 zł 

  

5. Woźniki 

  40 472,40 zł 26 500,00 zł 

1. Remont dróg gminnych 20 000,00 zł 20 000,00 zł 

2. Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

3. Sporządzenie projektu Centrum rekreacji wsi Woźniki 15 472,40 zł 1 500,00 zł 

  

6. Zygodowice 

  26 549,89 zł 10 864,00 zł 

1. Utrzymanie terenów zielonych 2 500,00 zł 2 500,00 zł 

2. Projekt przebudowy dawnej szkoły 23 000,00 zł 8 364,00 zł 

3. Na kulturę 1 049,89 zł 0,00 zł 

  

RAZEM: 214 422,77 zł 184 764,43 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Tomice 

 
W 2020 r. wysokość zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu 
sołeckiego za 2019 r. wyniosła 50 927,65 zł. co stanowiło 25,46 % kwoty wyodrębnionej w ramach 
funduszu sołeckiego na 2018 r. 

 
 

5. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 
 

Część analityczna Raportu o stanie Gminy Tomice w 2020 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, 
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▪ zmianach w stanie mienia komunalnego w 2020 r., 

▪ dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz   

z wykonywania posiadania. 

 

5.1.1. Przysługujące Gminie Tomice prawa własności 
 

Grunty własne i stanowiące współwłasność Gminy Tomice 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Tomice zarządzała gruntami stanowiącymi 

własność oraz gruntami stanowiącymi współwłasność z Gminą Brzeźnica o powierzchni ogółem 

95,9551 ha i łącznej wartości księgowej netto 17 825 846,36 zł, w tym gruntami własnymi  

o powierzchni 94,7399 ha, wartości 17 522 046,36 zł. 

W skład zasobu gruntów własnych obejmującego grunty o powierzchni ogółem 94,7399 ha  

i wartości 17 522 046,36 zł wchodzą: 

▪ drogi gminne: 74,9271 ha, wartość 14 524 942,49 zł, 

▪ grunty w zarządzie szkół: 7,9244 ha, wartość 1 598 848,60 zł, 

▪ boiska sportowe LKS: 4,5335 ha, wartość 429 067,50 zł, 

▪ grunty pozostałe: 7,3549 ha, wartość 969 187,77 zł. 

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 2020 r. Gmina Tomice zarządzała obiektami budowlanymi (budynkami, budowlami, 

urządzeniami technicznymi), stanowiącymi jej własność lub współwłasność, o wartości księgowej 

netto 47 659 253,74 zł. 

Wśród nich są obiekty budowlane własne gminy o wartości 45 756 415,98 zł, pozostające  

w bezpośrednim zarządzie: 

▪ Szkoły Podstawowej w Radoczy o wartości 3 463 558,22 zł, 

▪ Szkoły Podstawowej w Woźnikach o wartości 3 005 154,36 zł, 

▪ Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach o wartości 2 220 240,96, 

▪ Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach o wartości 8 910 965,59 zł 

▪ Urzędu Gminy w Tomicach o wartości 271 070,52 zł, 

▪ Obiekty rekreacji na stanie Gminy Tomice o wartości 615 125,91 zł; 

▪ Obiekty sportowe o wartości 84 844,98 zł; 

▪ Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach o wartości ogółem 27 185 455,44 zł, 

w tym: obiekty oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – 13 884 627,50 zł i obiekty sieci 

wodociągowej – 13 218 094,42 zł, budynek komunalny – 82 733,52 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 2020 r. znajdowały się: 

▪ dwa lokale mieszkalne (zakładowe) w budynkach szkolnych – w Radoczy i Woźnikach, 
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▪ 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 2020 r. wyniosła 2 084 000,00 zł. 

 

5.1.2. Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2020 r. 
 

W porównaniu do roku 2019, z uwagi na przejęcie na stan mienia komunalnego nowych gruntów 

oraz zakończonych w roku 2020 inwestycji wartość mienia komunalnego wzrosła o kwotę brutto  

1 022 038,82 zł. Wykaz nieruchomości i zakończonych inwestycji przejętych do ewidencji mienia 

komunalnego przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 15 Wykaz nieruchomości i zakończonych inwestycji przejętych do ewidencji mienia komunalnego w 2020 r. 

Lp. Nazwa nieruchomości/inwestycji Kwota [zł] 

1 Modernizacja dróg gminnych 152 212,08 

2 Oświetlenie uliczne 143 554,85 

3 Grunty 246 199,26 

4 Kanalizacja, oczyszczalnia, wodociąg 408 222,63 

5 Modernizacja boiska ZSP Tomice   71 850,00 

  Razem            1 022 038,82   
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Tomice 

 

Na wartość mienia komunalnego w 2020 r. wpływ miało przede wszystkim przejęcie sieci kanalizacji 

sanitarnej w Tomicach, modernizacja boiska ZSP Tomice, modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie 

sieci oświetleniowych. Inwestycje te zostały omówione w dalszej części Raportu. 

5.1.3. 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 2020 r. 

 
Tabela 16 Dochody z majątku Gminy Tomice w 2020 r. 

Lp. Rodzaj uzyskanego dochodu Kwota [zł] 

1 Czynsze – Koła Łowieckie 645,53 

2 Czynsz – Beskidzki Bank Spółdzielczy 4 565,88 

3 Opłaty za reklamy 4 926,83 

4 Wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych 10 730,09 

5 Sprzedaż gruntu 11 700,00 
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Razem: 32 568,33 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Tomice 

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 2020 został przyjęty uchwałą Nr XV/158/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 30 

grudnia 2019 r. 

 

5.2.1. Przychody i rozchody budżetu Gminy Tomice w 2020 r. 
 

Wysokość planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela. 
  

Tabela 17  Przychody i rozchody budżetu Gminy Tomice w 2020 r. 

  

Wyszczególnienie 

 

 

Plan [zł] 

 

Wykonanie [zł] 

Dochody ogółem 41 137 861,77 41 288 652,54 

Wydatki ogółem 40 631 657,77 39 081 579,52 

Nadwyżka 506 204,00 2 207 073,02 

Przychody ogółem 1 009 000,00 1 618 007,75 

w tym: 

▪ wolne środki 818 440,70 1 427 448,45 

▪ spłata udzielonych pożyczek 190 559,30 190 559,30 

Rozchody ogółem 1 515 204,00 1 515 204,00 

w tym: 

▪ spłata kredytów i pożyczek 1 500 000,00 1 500 000,00 

▪ udzielone pożyczki 15 204,00 15 204,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Tomice 

 

5.2.2. Dochody budżetu Gminy Tomice w 2020 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 tabeli 17. 

 



 
Raport o stanie Gminy Tomice za 2019 rok 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
65 

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

Tabela 18. Dochody budżetu Gminy Tomice w 2020 r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe 

 

Tytuł 

 

 

Plan [zł] 

Wykonanie 

zł % 

Dochody ogółem 41 137 861,77 41 288 652,54 100,37 

w tym:  

− dochody bieżące 40 977 129,83 40 626 220,60 99,14 

− dochody majątkowe 160 731,94 662 431,94 412,13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Tomice 

 

W wykonanych w 2020 r. dochodach ogółem, dochody bieżące wyniosły 98,40 %, a dochody 

majątkowe 1,60 %. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody budżetowe ogółem w 2020 r. wyniosły 

5 122,66 zł. 

Źródła pochodzenia i wysokość dochodów ogółem w 2020 r. były następujące: 

1) dochody własne gminy – 11 987 440,59 zł, tj. 29 % dochodów ogółem; 

2) subwencja ogólna z budżetu państwa – 12 516 295,00 zł, tj. 30 % dochodów ogółem; 

3) dotacje celowe udzielone gminie – 16 784 916,95 zł, tj. 41 % dochodów ogółem. 

Dochody własne Gminy Tomice w 2020 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1 487,28 zł. 

Źródła i wysokość dochodów własnych Gminy Tomice w 2020 r. były następujące: 

1) wpływy z podatków: 

a) od nieruchomości – 2 198 639,06  zł, w tym od osób fizycznych – 922 836,06 zł, 

b) rolnego – 515 063,48  zł, w tym od osób fizycznych – 505 770,48 zł, 

c) leśnego – 22 228,75  zł, w tym od osób fizycznych – 14 003,75 zł, 

d) od środków transportowych – transportowych 255 379,07  zł, w tym od osób fizycznych – 

245 893,07 zł, 

e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 14 908,57 zł, 

f) od spadków i darowizn – 72 204,00 zł, 

g) od czynności cywilnoprawnych – 209 221,79 zł; 

2) wpływy z opłat: 

a) skarbowej – 16 876,50 zł, 

b) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, np. 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 653 226,05 zł, za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych – 79 475,27 zł, za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku – 

73 746,00 zł, za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 34 239,00 zł, za wyżywienie  

w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 465 639,00 zł; 

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 10 730,09 zł; 

4) dochody z majątku gminy – 11 700,00 zł; 

5) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy (udział 

39,34 % w podatku PIT) – 6 074 408,00 zł; 

6) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy 

(udział 6,71 % w podatku CIT) – 68 736,84 zł; 

7) odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych – 0,00 zł; 

8) inne dochody – 211 018,82 zł. 
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Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Gminy Tomice (12 516 295,00 zł) kształtowała się 

następująco: 

1) część oświatowa subwencji ogólnej – 8 255 231,00 zł; 

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 093 329,00 zł; 

3) uzupełnienie subwencji ogólnej – 167 735,00 zł. 

Źródła i wysokość dotacji celowych udzielonych w 2020 r. Gminie Tomice (16 784 916,95 zł) były 

następujące: 

1) z budżetu państwa na: 

a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 

14 542 277,62 zł, w tym na zadania związane z realizacją: 

▪ świadczenia wychowawczego – 10 664 551,79 zł, 

▪ świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 157 558,25 zł, 

▪ wspieranie rodziny – 379 750,00 zł, 

b) zadania realizowane przez gminę na mocy porozumień zawartych z organami administracji 

rządowej – 283 361,00 zł, 

c) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 842 822,65 zł, w tym na stypendia i pomoc 

materialną dla młodzieży wiejskiej – 36 156,42 zł; 

d) dofinansowanie do inwestycji (remont dróg) w ramach programu Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych – 500 000,00 zł. 

Gmina Tomice pozyskała w 2020 r. zewnętrzne środki finansowe, w tym środki europejskie, na projekty 

ekologiczne, społeczne, oświatowe na łączną kwotę 616 455,68 zł. Wysokość pozyskanych środków 

przedstawiono w „Informacji o realizacji polityk, programów i strategii”.  

W trakcie 2020 r. umorzono należności od osób fizycznych z tytułu podatków: od nieruchomości, 

rolnego i leśnego w łącznej kwocie 27 706,51 zł, co stanowiło 1,85% ogółu rocznego przypisu 

podatków. W podziale na podatki kwoty umorzeń były następujące: podatek od nieruchomości                

23 898,02 zł, podatek rolny 3 647,49 zł, podatek leśny 161,00 zł.  

Dokonano również umorzenia należności od osób fizycznych z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w kwocie 1 152,40 zł. 

Ponadto w 2020 r. umorzono należności od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości w 

wysokości 103 225,00 zł, co stanowiło 7,39% ogółu rocznego przypisu podatku. 

 

5.2.3. Wydatki budżetu Gminy Tomice w 2020 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; 
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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 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 19. Wydatki budżetu Gminy Tomice w 2020 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe 

 

Tytuł 

 

 

Plan [zł] 

Wykonanie 

zł % 

Wydatki ogółem 40 631 657,77 39 081 579,52 96,19 

w tym:  

▪ wydatki bieżące 39 395 937,00 38 037 183,69 96,55 

▪ wydatki majątkowe 1 235 720,77 1 044 395,83 84,52 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Tomice 

 

W wykonanych w 2020 r. wydatkach ogółem udział wydatków bieżących wynosił 97,3 %, wydatków 

majątkowych 2,7 %. W przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2020 r. wydatki bieżące wyniosły 4 719,25 zł, 

wydatki majątkowe 129,58 zł. 

Wydatki budżetowe ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowały się jak  

w tabeli 19. 
 

Tabela 20 Wydatki budżetu Gminy Tomice w 2020 r. według działów klasyfikacji budżetowej 

Dział Wykonanie 

Symbol Nazwa zł % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 291 244,51 0,75 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 170 393,95 0,44 

600 Transport i łączność 1 557 069,98 3,98 

700 Gospodarka mieszkaniowa 331 439,30 0,85 

710 Działalność usługowa 102 588,50 0,26 

750 Administracja publiczna 2 655 150,25 6,79 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

39 075,48 0,10 

752 Obrona narodowa 400,00 0,01 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 356 192,58 0,91 

757 Obsługa długu publicznego 207 505,42 0,53 

801 Oświata i wychowanie 13 553 513,63 34,68 

851 Ochrona zdrowia 70 511,39 0,18 
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852 Pomoc społeczna 1 244 603,66 3,18 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 385,00 0,01 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 413 094,07 1,06 

855 Rodzina 14 662 897,78 37,52 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 541 197,71 6,50 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 699 685,21 1,79 

926 Kultura fizyczna 179 631,10 0,46 

Ogółem 39 081 579,52 100 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Tomice 

 

Wydatki bieżące budżetu w kwocie 38 037 183,69 zł obejmowały:  

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 21 106 684,51 zł, tj. 55,49 % wydatków bieżących 

budżetu, w tym: 

▪ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 415 859,33 zł, 

▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 690 825,18 zł;   

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 411 934,30 zł, tj. 3,71 % wydatków bieżących budżetu; 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 011 607,66 zł, tj. 39,47 % 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 – 299 451,80 zł, tj. 0,79 % 

wydatków bieżących budżetu; 

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 207 505,42 zł, tj. 0,54 % wydatków bieżących budżetu.  

 

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) budżetu w kwocie 1 044 395,83 zł stanowiły: 

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 044 395,83 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 – 59 000,00 zł, tj. 5,65% 

wydatków majątkowych budżetu. 
 

Tabela 21 Wydatki majątkowe Gminy Tomice w 2020 r. 

Dział Wykonanie  

Dział Nazwa zł % 

  

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 71 286,17 6,83 

  

Dostarczanie wody: 71 286,17 

  

Wykonanie projektu zbiornika  45 456,17 

Zakup beczkowozu 25 830,00 

600 Transport i łączność 171 712,08 16,44 

 Drogi publiczne gminne: 171 712,08  
- Modernizacja dróg gminnych 171 712,08 

700 Gospodarka mieszkaniowa 18 865,00 1,80 

  
Gospodarka gruntami i nieruchomościami:  18 865,00 

  - Zakup działki pod drogę gminną 18 865,00 

750 Administracja publiczna 19 483,20 1,87 

  
Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu): 19 483,20 

  Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy 19 483,20 
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754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00 0,14 

 Komendy Wojewódzkie Policji: 1 500,00  
- Dofinansowanie zakupu sztandaru 1 500,00 

801 Oświata i wychowanie 108 873,00 10,42 

  

Szkoły podstawowe: 71 850,00 

  

- Budowa boiska przy ZSP w Tomicach 71 850,00 

Przedszkola: 37 023,00 

- Plac zabaw przy ZSP w Witanowicach 37 023,00 

855 Rodzina 59 000,00 5,65 

  
Wspieranie rodziny: 59 000,00 

  
- Wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Razem możemy 
więcej” 

 59 000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 572 181,38 54,79 

  

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 227 859,89 

  

- Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 68 000,00 

- Budowa kanalizacji w Tomicach ul. Wspólna 159 859,89 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 159 700,00 

- Dotacja do wymiany pieców C.O. 159 700,00 

Oświetlenie ulic, placów i dróg: 184 621,49 

- Budowa oświetlenia ulicznego zgodnie z wykonanymi projektami 184 621,49 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 495,00 2,06 

  
Pozostała działalność: 21 495,00 

  - Projekt przebudowy budynku Szkoły w Zygodowicach 21 495,00 

RAZEM: 1 044 395,83 100,00 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Tomice 

 

 

5.2.4. Stan należności 
 
Stan należności budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 1 162 210,78 zł, z tego należności 

wymagalnych 1 052 410,21 zł, w tym:  

▪ należności podatkowe – 210 014,16  zł, w tym zaległości 153 857,03 zł; 

▪ zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 773 153,98 zł, w tym zaległości 773 153,98 zł; 

▪ z tytułu poboru opłat za śmieci – 63 182,47 zł, w tym zaległości 59 568,47  zł; 

▪ inne należności – 115 860,17 zł, w tym należności wymagalne 65 830,73 zł dotyczą należności 

Gminnego Komunalnego w Tomicach. Są to głównie należne kwoty za pobór wody i ścieków. 

 

 

Zaległości podatkowe w 2020 r. w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco: 

 
Tabela 22 Wysokość zaległości podatkowych w 2020 r. z podziałem na sołectwa 

Sołectwo Zaległość na dzień 31.12.2020 r. 

Lgota 795,81 zł 

Radocza 28 260,77 zł 
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Tomice 29 794,50 zł 

Witanowice 9 159,55 zł 

Woźniki 7 589,40 zł 

Zygodowice 6 420,42 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Tomice 

5.2.5. Zadłużenie Gminy Tomice w 2020 r. 
 

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 6 212 133,47 zł. Na kwotę zadłużenia składają 

się: 

▪ kredyt zaciągnięty w 2017 r. w BBS w Bielsku-Białej: 730 000,00 zł, 

▪ kredyt zaciągnięty w 2018 r. w BBS w Bielsku-Białej: 3 263 116,00 zł, 

▪ kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Getin Banku: 462 500,00 zł, 

▪ kredyt zaciągnięty w 2019 r. w BBS w Bielsku-Białej: 1 756 517,47 zł, 

 

Do 31 grudnia 2020 r. spłacone zostały w łącznej wysokości 1 500 000,00 zł: 

▪ raty kredytu zaciągniętego w 2011 r. w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 300 000,00 

zł, 

▪ kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 500 000,00 zł, 

▪ kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Getin Banku w wysokości 700 000,00 zł. 

W 2020 r. udzielona została z budżetu gminy pożyczka w kwocie 15 204,00 zł. Pożyczka udzielona 

została Stowarzyszeniu „Wioski naszych marzeń”. 

 

5.3. DEMOGRAFIA I POLITYKA PRORODZINNA 
 

5.3.1. Ludność 
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminę Tomice zamieszkiwało 8 060 osób, w tym 4 136 kobiet 

(51,3%), 3 924 mężczyzn (48,7%), tj. o 27 więcej w porównaniu do roku 2019. W 2020 r. ze wszystkich 

miejscowości w gminie największy udział, bo 33,4% stanowili mieszkańcy miejscowości Tomice,  

a w dalszej kolejności mieszkańcy Radoczy – 23,1%, Witanowic – 16,8%, Woźnik - 15,6%, Zygodowic – 

5,6, Lgoty – 5,5%.  

Szczegółowe dane dotyczące liczby mieszkańców według płci i miejsca zamieszkania zawiera  

poniższa tabela. 

 
Tabela 23 Liczba mieszkańców według płci i miejsca zamieszkania w 2020 r. 

 

Miejscowość 

Liczba ludności % ludności  

w liczbie ludności 

ogółem 

Razem  w tym 

kobiety % mężczyźni % 

Lgota 444 229 51,6 215 48,4 5,5 

Radocza 1 857 956 51,5 901 48,5 23,1 

Tomice 2 697 1 364 50,6 1 333 49,4 33,4 

Witanowice 1 357 709 52,2 648 47,8 16,8 

Woźniki 1 255 638 50,8 617 49,2  15,6 
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Zygodowice 450 240 53,3 210 46,7 5,6 

OGÓŁEM 8 060 4 136 51,3 3 924 48.7 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Tomice 

 

W roku 2020 na terenie gminy Tomice urodziło się 67 dzieci, zmarło 72 osób. Przyrost naturalny (PN), 

tj. różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów, wynosił – 5 (wartość ujemna) 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) – 0,62‰ (wartość ujemna). 

 

Tabela 24. Urodzenia i zgony według płci i przyrost naturalny w 2020 r. 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Kobiety 

 

Mężczyźni 

 

Razem 

Urodzenia 29 38 67 

Zgony 34 38 72 

Przyrost naturalny  –5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Tomice 

 

Większość mieszkańców Gminy Tomice stanowią osoby w wieku produkcyjnym (62,3%), 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 (22,1%). Najmniej liczną grupą są osoby w wieku 

poprodukcyjnym – 15,6%, 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 25 Struktura mieszkańców według grup ekonomicznych i miejsca zamieszkania w 2020 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 lat) 

 

% 

W wieku 

poprodukcyjnym 

(kobiety 60 lat i 

więcej lat, mężczyźni 

65 lat i więcej) 

 

% 

Lgota 99 22,3 282 63,5 63 14,2 

Radocza 419 22,6 1 154 62,1 284 15,3 

Tomice 579 21.5 1 682 62,3 436 16,2 

Witanowice 311 22,9 859 63,3 187 13,8 

Woźniki 275 21,9 764 60,9 216 17,2 

Zygodowice 100 22,2 283 62,9 67  14,9 

OGÓŁEM: 1 783 22,1 5 024 62,3 1 253 15,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Tomice 
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W 2020 r. Prezydent RP odznaczył "Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" dla 15 par, którzy 

zawarli związek małżeński w 1969 r., jednak ze względu na sytuację pandemiczną uroczyste ich 

wręczenie nie odbyło się. 

 

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 2020r. na realizację polityki prorodzinnej w Gminie Tomice, np. w dziale 855 „Rodzina” wydano 

kwotę 14 300 189,03 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 127 054,27 zł. 

 

GOPS w ramach realizacji świadczeń rodzinnych obsługiwał w 2020 r. 460 rodzin, a liczba osób 

uprawnionych do otrzymania świadczeń w tych rodzinach wynosiła 1 830. 

 
Tabela 26. Liczba i wysokość wypłaconych świadczeń rodzinnych w 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba świadczeń Kwota [zł] 

1 Zasiłek rodzinny 7704 844 969,80 

2 Dodatki do zasiłku rodzinnego 4 242 462 071,21 

3 Jednorazowa zapomoga – „becikowe” 60 60 000,00 

4 Świadczenie rodzicielskie 138 127 781,50 

5 Zasiłek pielęgnacyjny 1 831 392 487,28 

6 Specjalny zasiłek opiekuńczy 47 29 140,00 
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7 Świadczenie pielęgnacyjne 433 777 846,20 

8 Zasiłek dla opiekuna 65 40 080,20 

9 Składki emerytalno-rentowe 342 127 054,27 

10 Za życiem 2 8 000,00 

11 Fundusz alimentacyjny 403 196 700,00 

12 Koszty obsługi - 91 427,99 

RAZEM: 3 157 558,25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Tomicach 

 

Ponadto GOPS opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne od 11 osób pobierających świadczenia 

opiekuńcze na kwotę 14 911,86 zł. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

W 2020 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierano w 24 rodzinach, w których przyznano 

świadczenia dla 33 osób. Łącznie wypłacono 403 świadczenia na ogólną kwotę 196 700,00 zł. Koszty 

obsługi wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 6 083,51zł, co razem z kwotą 

wypłaconych świadczeń stanowiło 202 783,51 zł. Przeciętne miesięczne wydatki na świadczenia z 

funduszu wyniosły w 2020 r. – 16 391,67 zł, a przeciętna wysokość świadczenia wyniosła 488,09 zł (przy 

kryterium dochodowym 725,00 zł na osobę w rodzinie). Z tytułu wypłaconych świadczeń dłużnicy 

alimentacyjni zwrócili w 2020 r. kwotę 90 656,33 zł, z tego na dochody budżetu państwa przekazano 

kwotę 70 431,18 zł, w tym odsetki ustawowe za opóźnienie, to kwota 40 093,45zł; pozostała kwota 

20 225,15 zł przekazana została na dochody własne organu właściwego wierzyciela – czyli Gminy 

Tomice. Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wynosił 1 889 730,34 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 2020 r. jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł wypłacono dla 2 rodzin. 

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, niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez 

członków rodziny.  

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 2020 zostało złożonych  

115 wniosków. Wypłacono 21 259 świadczeń. Na realizację zadania gmina otrzymała 10 664 600,00 zł 

z tego na wypłatę świadczeń wydano kwotę 10 573 903,10zł , a koszty obsługi wyniosły 90 648,69 zł. 

Liczba rodzin, którym zostało wypłacone świadczenie „500 +” wyniosła 1 011, a świadczeniem zostało 

objętych 1 772 dzieci. 

Świadczenie „Dobry start” 
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Świadczenie „Dobry start”, to jednorazowe świadczenie wypłacane rodzinom bez względu na dochód, 

na uczniów rozpoczynających rok szkolny. W 2020 roku wydatkowano na to zadanie 379 750,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 1225 świadczeń na kwotę 367 500,00 zł. Koszty obsługi 

świadczenia wyniosły 12 250,00 zł. Wsparciem objęto 816 rodzin. 

Karta Dużej Rodziny 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach wydał 166 kart dla 69 rodzin. Koszty obsługi 

Karty Dużej Rodziny w 2020 r. wyniosły 401,97 zł.  

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 jest  Program Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice na lata 2019-2021. 

Całkowity koszt zatrudnienia asystenta rodziny w 2020 r. wyniósł 53 399,43 zł. Wynagrodzenie 

asystenta rodziny było częściowo sfinansowane z dotacji w ramach  ,,Programu asystent rodziny i 

koordynator  rodzinnej pieczy zastępczej” (kwota 1 700,00 zł).  Ze środków własnych zostały pokryte 

wydatki rzeczowe w wysokości 5 562,58 zł. 

Liczba rodzin, które otrzymały w 2020 r. pomoc w postaci asystenta rodziny wyniosła 14. Rodziny te 

liczyły łącznie 30 osoby dorosłe i 27 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 2020 r. funkcjonowały 2 rodziny zastępcze.  Są ta rodziny zastępcze 

spokrewnione.  

 

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  2020 r. na działania na 

rzecz walki z przemocą w rodzinie określone w Programie wydatkowano kwotę 48 270,00 zł. 

Szczegółowy opis działań zrealizowanych w 2020 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 2020 r. opieką 

objętych było 30 dzieci z gminy Tomice na ogólną liczbę 18 wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka. 
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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 2020 r. kwotę 1 244 603,66 zł tj. 7,89% wydatków ogółem,  

w tym na: 

▪ zadania własne z budżetu gminy – 885 688,01 zł (domy pomocy społecznej, zasiłki okresowe, 

celowe, dodatki mieszkaniowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc  

w zakresie dożywiania), 

▪ zadania własne z budżetu państwa – 358 814,78 zł (zasiłki okresowe, celowe, zasiłki stałe, składki 

zdrowotne od zasiłków, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pomoc w zakresie dożywiania), 

▪ zadania zlecone z budżetu państwa – 100,87 zł (dodatki energetyczne). 

Na wypłatę świadczeń w ramach pomocy społecznej wydatkowano z wyżej wymienionej kwoty  

690 809,98 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 2020 r. 

 
Tabela 27. Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2020 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 

świadczenie 
Liczba rodzin 

Liczba osób  
w rodzinach 

Świadczenia pieniężne 96 93 266 

Świadczenia niepieniężne 102 59 199 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych 

0 0 0 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
własnych 

191 109 289 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Tomicach 

 

Tabela 28 Powody ubiegania się o pomoc społeczną w 2020 r. 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 

Ubóstwo 37 

Bezdomność 1 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 30 

w tym: wielodzietność  14 

Bezrobocie 40 

Niepełnosprawność 55 
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Długotrwała lub ciężka choroba 45 

Bezradność w sprawach opiekuńczo--wychowawczych 14 

w tym: rodziny niepełne 4 

w tym: rodziny wielodzietne 6 

Przemoc w rodzinie 0 

Alkoholizm 6 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 2 

Zdarzenie losowe 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Tomicach 

 
Tabela 28. Struktura wydatków na pomoc społeczną w 2020 r. 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba osób 
Kwota  

(zł) 

1 Zasiłki stałe 16 78 491,93 

2 Zasiłki okresowe 53 79 765,26 

3 Dożywianie 228 130 751,70 

4 Zasiłki celowe i pomoc w naturze 87 42 791,30 

5 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

20 72 644,85 

6 Domy pomocy społecznej 9 277 592,90 

7 Składki zdrowotne (od zasiłków stałych) 16 7 019,52 

8 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 5 685,00 

9 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 1 1 752,52 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Tomicach 

 

Pomoc w zakresie dożywiania 

Pomoc w zakresie dożywiania w 2020 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 2020 r. Programem objęto 228 osób, w tym 80 wsparciem w formie posiłku. 

 

5.4.2. Ochrona zdrowia 
Na terenie gminy Tomice w 2020  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 2020 r. Gmina Tomice wydatkowała na ochronę zdrowia ogółem 70 511,39 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 
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Oddział Wojewódzki NFZ oraz Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 

▪ udzieliła pomocy finansowej dla Miasta Bielska–Białej w kwocie 2 551,00 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 2020 r. kwotę 67.275,39 zł, z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi 

64.426,56 zł oraz na zwalczanie narkomanii 2.848,83 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację 

Programu pochodziły z dochodów uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

Wpływy z tego tytułu wynosiły 79.475,27 zł. W roku 2020 wydano 14 stałych, nie wydano 

jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz żadnej decyzji 

administracyjnych o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Według 

stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie gminy Tomice było 15 punktów sprzedaży alkoholu, w tym 

13 „na wynos” i 2  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 2020 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 13 866 548,58 zł i stanowiły 35,48% wydatków budżetowych ogółem, przy subwencji 

oświatowej z budżetu państwa wynoszącej 8 255 231,00 zł oraz dotacji z budżetu  państwa na wydatki 

bieżące w oświacie w wysokości 411 556,41 zł. Wydatki majątkowe w wydatkach budżetowych ogółem 

wynosiły 108 873,00 zł. W 2020 r. zrealizowano następujące zadania majątkowe: 

 

▪ modernizacja placu zabaw przy ZSP Witanowice za kwotę 37 023,00 zł; 

▪ budowa boiska przy ZSP w Tomicach za kwotę 71 850,00 zł; 

 

 

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 
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wspomaganie rozwoju dziecka oraz na pomoc materialną dla uczniów, tj. na stypendia socjalne i za 

wyniki w nauce. W 2020 r. wydatkowano na te zadania łącznie 413 094,07 zł.  
 
Tabela 29 Wydatki budżetu Gminy Tomice na prowadzenie poszczególnych szkół w 2020 r. 

Nazwa szkoły 
Wydatek na 

szkołę 
 [zł] 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach (Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
Samorządowe) 

5 245 079,41 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach (Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
Publiczne) 

2 926 514,62 

Szkoła Podstawowa w Radoczy (z oddziałami przedszkolnymi) 2 129 837,39 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach (z oddziałami przedszkolnymi) 2 801 063,17 

RAZEM 13 102 494,59 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ZEAS w Tomicach 

 

 

5.5.2. Przedszkola i oddziały przedszkolne 
 

Wydatki budżetowe w 2020 r. na prowadzenie przedszkoli wynosiły ogółem 2 443 139,87 zł, co  

w przeliczeniu na jedno dziecko uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych stanowiło 628,37 zł. 

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 

uczęszczało łącznie 320 dzieci, w tym 228 dzieci w wieku 3−5 lat oraz 92 dzieci 6.letnich objętych 

obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. W roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 333 dzieci,  

w tym 245 dzieci 3-5.letnich i 88 dzieci w wieku 6 lat. Zestawienie przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z liczbą dzieci i oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 

oraz 2020/2021 przedstawiają poniższe tabele. 
 

Tabela 30 Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 

Nazwa placówki wychowania przedszkolnego 

Liczba dzieci Liczba oddziałów 

ogółem 
w tym 6. 
letnich 

ogółem w tym „0” 

1 2 3 4 5 

Rok szkolny 2019/2020 

Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Tomicach 

113 31 5 2 

Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Witanowicach 

74 19 3 1 

Szkoła Podstawowa w Radoczy – oddziały 
przedszkolne 

50 21 2 1 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach – oddziały 
przedszkolne 

83 21 4 1 

RAZEM 320 92 14 5 

Rok szkolny 2020/2021 

Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Tomicach 

111 21 5 2 
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Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Witanowicach 

75 21 3 1 

Szkoła Podstawowa w Radoczy – oddziały 
przedszkolne 

68 20 3 1 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach – oddziały 
przedszkolne 

79 26 4 1 

RAZEM 333 88 15 5 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZEAS w Tomicach 

 

W roku szkolnym 2019/2020 r. do przedszkoli w innych gminach uczęszczało 45 dzieci z terenu gminy 

Tomice, w roku szkolnym 2020/2021 - 44. Wydatki z tego tytułu w roku 2020 wyniosły  447 083,30 zł. 

 

5.5.3. Szkoły podstawowe  
 

W roku szkolnym 2019/2020 do szkół podstawowych uczęszczało 717 uczniów klas I-VII, a w roku 

szkolnym 2020/2021 – 763 uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Zestawienie szkół podstawowych, 

wraz z  liczbą uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 przedstawiono  

w poniższych tabelach. 
 

Tabela 31 Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. 

Nazwa szkoły 

Liczba 
uczniów klas 
I-VIII szkoły 

podstawowej 

Liczba 
oddziałów 

Średnia liczba 
uczniów w 
oddziale 

szkoły 
podstawowej 

Szkoła Podstawowa w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Tomicach 

245 14 18 

Szkoła Podstawowa w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Witanowicach 

178 10 18 

Szkoła Podstawowa w Radoczy 132 7 19 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach 159 9 18 

RAZEM: 714 40 18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZEAS w Tomicach 

 

 
Tabela 32 Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 

Nazwa szkoły 

Liczba 
uczniów klas 
I-VIII szkoły 

podstawowej 

Liczba 
oddziałów 

Średnia liczba 
uczniów w 
oddziale 

szkoły 
podstawowej 

Szkoła Podstawowa w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Tomicach 

271 14 19 

Szkoła Podstawowa w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Witanowicach 

189 10 19 

Szkoła Podstawowa w Radoczy 137 7 20 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach 166 8 21 
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RAZEM: 763 39 20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZEAS w Tomicach 

 

5.5.4. Nauczyciele 
Stan zatrudnienia nauczycieli według wymiaru zatrudnienia, stopnia awansu zawodowego i poziomu 

wykształcenia przedstawiają tabele 33 i 34. Wszyscy nauczyciele posiadają przygotowanie 

pedagogiczne. 
Tabela 33 Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 - według wymiaru 
zatrudnienia stan na 30.09. danego roku wg SIO 

Nazwa szkoły 

Liczba zatrudnionych nauczycieli 

Rok 
szkolny 

ogółem 

w tym 
Liczba 

etatów w pełnym 
wymiarze 

w niepełnym 
wymiarze 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach 
(Szkoła Podstawowa z oddziałami 

gimnazjalnymi i Przedszkole Samorządowe) 

2019/2020 46 40 6 42,54 

2020/2021 46 39 7 42,68 

  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Witanowicach (Szkoła Podstawowa i 

Przedszkole Publiczne) 

2019/2020 29 23 6 24,96 

2020/2021 31 23 8 25,12 

  

Szkoła Podstawowa w Radoczy  
(z oddziałami przedszkolnymi) 

2019/2020 26 15 11 17,54 

2020/2021 29 16 13 19,89 

  

Szkoła Podstawowa w Woźnikach  
(z oddziałami przedszkolnymi) 

2019/2020 27 19 8 21,72 

2020/2021 29 20 9 22,20 

  

RAZEM: 
2019/2020 128 97 31 106,76 

2020/2021 137 98 37 109,89 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZEAS w Tomicach 

 

Tabela 34 Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 - według stopnia awansu 
zawodowego i poziomu wykształcenia stan na 30.09. danego roku wg SIO 

Nazwa szkoły 

  Liczba zatrudnionych nauczycieli 

Rok 
szkolny 

ogółem 
w tym 

dyplomowani mianowani kontraktowi stażyści 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Tomicach (Szkoła 

Podstawowa z oddziałami 

2019/2020 46 

34 6 3 3 

46 nauczycieli z co najmniej dyplomem ukończenia studiów 
magisterskich, 

2020/2021 46 36 4 5 1 
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gimnazjalnymi i Przedszkole 
Samorządowe) 46 nauczycieli z co najmniej dyplomem ukończenia studiów 

magisterskich,  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Witanowicach  

(Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole Publiczne) 

2019/2020 29 

16 6 5 2  

28 nauczycieli z co najmniej dyplomem ukończenia studiów 
magisterskich, 

 

1 nauczycieli z dyplomem ukończenia studiów wyższych 
zawodowych 

 

2020/2021 31 

18 7 5 1  

30 nauczycieli z co najmniej dyplomem ukończenia studiów 
magisterskich, 

 

1 nauczyciel z dyplomem ukończenia studiów wyższych 
zawodowych 

 

Szkoła Podstawowa w 
Radoczy  

(z oddziałami 
przedszkolnymi) 

2019/2020 26 

18 2 5 1  

26 nauczycieli z co najmniej dyplomem ukończenia studiów 
magisterskich 

 

2020/2021 29 

18 2 7 2  

29 nauczycieli z co najmniej dyplomem ukończenia studiów 
magisterskich 

 

Szkoła Podstawowa w 
Woźnikach(z oddziałami 

przedszkolnymi) 

2019/2020 27 

20 3 4 0  

26 nauczycieli z co najmniej dyplomem ukończenia studiów 
magisterskich 

 

2020/2021 29 

18 4 3 4  

29 nauczycieli z co najmniej dyplomem ukończenia studiów 
magisterskich, 

 

RAZEM: 

2019/2020 128 

88 17 17 6  

126nauczycieli z co najmniej dyplomem ukończenia studiów 
magisterskich, 2 –  z dyplomem ukończenia studiów wyższych  

 

2020/2021 135 

90 17 20 8  

134 nauczycieli z co najmniej dyplomem ukończenia studiów 
magisterskich, 1 –  z dyplomem ukończenia studiów wyższych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZEAS w Tomicach 

 

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 2019/2020 i 2020/2021 przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 35 Liczba pracowników administracyjnych i obsługi w szkołach w latach 2019/2020 i 2020/2021 -  według wymiaru 
czasu pracy (liczby etatów przeliczeniowych) 

Nazwa stanowiska Rok szkolny 

Nazwa szkoły 

Razem 
ZSP Tomice 

ZSP 
Witanowice 

SP Radocza SP Woźniki 

Sekretarz szkoły 
2019/2020 2 1 1 1 5 

2020/2021 2 1 1 1 5 

Intendent 
2019/2020 1 1 1 1 4 

2020/2021 1 1 1 1 4 



 
Raport o stanie Gminy Tomice za 2019 rok 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
82 

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

Kucharka 
2019/2020 1 1 1 1 4 

2020/2021 1 1 1 1 4 

Pomoc kuchenna 
2019/2020 2 1,5 0,5 1 5 

2020/2021 2 1 0,5 2 5,5 

Pomoc nauczyciela 
2019/2020 4 2 1 2 9 

2020/2021 4 2 1 1,75 9 

Konserwator 
2019/2020 2 1 1 1 5 

2020/2021 2 1 1 1 5 

Sprzątaczka 
2019/2020 9 3,5 3 3 18,5 

2020/2021 9 3,5 3 3,25 18,5 

RAZEM: 
2019/2020 21 10 8,5 11 50 

2020/2021 21 10,5 8,5 11 51 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZEAS w Tomicach 

 

5.5.6. Dowożenie uczniów 
Gmina Tomice realizowała w 2020 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 2019/20 dowożeniem do szkół podstawowych 

objętych było 60 uczniów, a w roku szkolnym 2020/2021  odpowiednio 90. Do przedszkoli i szkół 

specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 dowożonych było 18 dzieci/uczniów niepełnosprawnych,  

w roku szkolnym 2020/2021 – 20 dzieci/uczniów niepełnosprawnych. Z  tytułu dowożenia uczniów do 

szkół podstawowych na terenie Gminy Tomice  jak również dzieci/uczniów niepełnosprawnych wydatki 

w 2020 r. wynosiły 114 208,26 zł. 

 

5.5.7. Stołówki szkolne 
We wszystkich szkołach funkcjonowały w 2020 r. stołówki szkolne. Warunki korzystania ze stołówki,  

w tym wysokość opłat za posiłki, ustalał dyrektor szkoły w porozumieniu z wójtem. Opłaty te nie mogły 

przekraczać kosztu zakupu produktów żywnościowych wykorzystanych do sporządzenia posiłku. 

Żywienie prowadzone było w formie obiadów dwudaniowych. Wydatki na prowadzenie stołówek 

szkolnych wyniosły 1 169 171,29 zł, a dochody z tytułu opłaty za wyżywienie 347 091,90 zł. 

 

5.5.8. Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-
pedagogiczna 

W gminnych przedszkolach i szkołach podstawowych organizowane jest kształcenie specjalne dla 

uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku szkolnym 2019/20  

w przedszkolach było 6 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

w szkołach podstawowych 16 uczniów. Na dzień 30 września 2020 r. stan ten przedstawiał się 

następująco: przedszkola 6 wychowanków, szkoły podstawowe 21 uczniów. 

W przedszkolach i szkołach organizowana była również pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

przeznaczona dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.  
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W ramach pomocy prowadzone są m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne: 

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i socjoterapeutyczne.  

Tabela 36 Liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym, nauczaniem indywidualnym i pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 

Nazwa placówki Rok szkolny 

Liczba uczniów 

Kształcenie 
specjalne 

Nauczanie 
indywidualne 

Pomoc psychologiczna 

wymagana udzielona 

Przedszkole 
Samorządowe 
w Tomicach 

2019/2020 0 0 0 0 

2020/2021 2 0 0 0 

Przedszkole Publiczne  
w Witanowicach 

2019/2020 3 0 0 0 

2020/2021 2 0 0 0 

Oddziały przedszkolne  
w Radoczy 

2019/2020 3 0 0 0 

2020/2021 2 0 0 0 

Oddziały przedszkolne  
w Woźnikach 

2019/2020 0 0 0 0 

2020/2021 0 0 0 0 

Razem przedszkola 
i oddziały przedszkolne 

2018/2019 6 0 0 0 

2020/2021 6 0 0 0 

Szkoła Podstawowa 
w Tomicach 

2019/2020 8 0 29 29 

2020/2021 9 0 47 47 

Szkoła Podstawowa 
w Witanowicach 

2019/2020 3 0 83 83 

2020/2021 6 0 37 37 

Szkoła Podstawowa 
w Radoczy 

2019/2020 1 0 16 16 

2020/2021 2 0 21 24 

Szkoła Podstawowa 
w Woźnikach 

2019/2020 4 0 24 24 

2020/2021 4 0 30 30 

Razem szkoły: 
2019/2020 16 0 152 152 

2020/2021 21 0 135 135 

RAZEM: 
2019/2020 22 2 152 152 

2020/2021 27 0 135 135 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 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 2020 r. wydatkowano na te zadania łącznie 413 094,07 zł. 

We wszystkich szkołach funkcjonowały świetlice szkolne, w tym 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Tomicach, na które wydatkowano łącznie kwotę 318 056,95 zł. 

Tabela 37 Liczba uczniów w świetlicach szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 

Wyszczególnienie 
 Rok szkolny 

 2019/2020 2020/2021 

Świetlice w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach   89 120 

Świetlica szkolna w SP Woźniki  72 56 

Świetlica w SP Radocza  40 33 
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Świetlica szkolna w ZSP w Witanowicach  95 102 

RAZEM:  296 311 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZEAS w Tomicach 

 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w roku 2020 objęto: po 1 dziecku  

w Przedszkolu Samorządowym w Tomicach i Witanowicach oraz po  1 dziecku w oddziale 

Przedszkolnym w Woźnikach i Radoczy i wydatkowano na to zadanie w 2020 r. kwotę 8 171,80 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 2020 r. kwotę 47 085,32 zł. 

Wójt przyznaje również stypendia za wyniki w nauce. W roku 2020 zostało przyznanych 48 stypendiów 

za wyniki w nauce oraz 4 stypendia edukacyjne i wydatkowano na ich wypłatę 39 780,00 zł. 

 

5.5.10. Egzamin po klasie VIII szkoły podstawowej 
Na koniec roku szkolnego 2019/2020 uczniowie klas VIII po raz kolejny przystąpili do egzaminu 

ósmoklasisty.  

 

Tabela 38 Wyniki egzaminu  po klasie VIII w roku szkolnym 2018/2019 i  2019/2020 

Nazwa placówki  
 

Rok szkolny 
Liczba 

zdających 
Język Polski 

(%) 
Matematyka 

(%) 

Język 
angielski 

(%) 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Tomicach  

2018/2019 29 68 44 53 

2019/2020 20 66 59 65 

Szkoła Podstawowa w  Radoczy 
2018/2019 17 68 66 58 

2019/2020 20 66 62 54 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Witanowicach 

2018/2019 13 77 55 48 

2019/2020 11 62 55 55 

Szkoła Podstawowa w 
Woźnikach 

2018/2019 12 75 36 65 

2019/2020 15 67 49 52 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZEAS w Tomicach 

 

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. 
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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. W roku 2020 ze względu na zaistniałą sytuację 

pandemiczną większość imprez szkolny i środowiskowych organizowanych przez szkoły lub z udziałem 

szkół nie miały miejsca.  

 

5.6. KULTURA, SPORT I REKREACJA 
Zadania gminy w zakresie kultury, sportu i rekreacji w 2020 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, sportu 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 2020 r. przeznaczono       

w budżecie 785 500,00 zł, tj. 2,07% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty udzielono dotacji 

podmiotowej dla Ośrodka Kultury Gminy Tomice wraz z Biblioteką Publiczną w wysokości 622 000,00 

zł oraz dotacji celowych na realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe, tj. Orkiestrę Dętą w 

Zygodowicach i Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń w łącznej wysokości 29 000,00 zł. 

W 2020 r. Ośrodek Kultury Gminy Tomice zrealizował projekty: 

1. „Letnie Kino Plenerowe w Gminie Tomice – organizacja spotkań filmowych w tym promujących 

dziedzictwo kulturowe rybołówstwa Doliny Karpia” (etap I) koszt zadania dla etapu I wyniósł  

21 525,00 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” 

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Etap II będzie realizowany w roku 2021;  

2. „Organizacja spotkań animacyjno-promocyjnych na rzecz promocji obszaru Doliny Karpia”. 

Realizacja projektu była możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu grantu „Zorganizowanie 

spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu”  

ze Stowarzyszenia Dolina Karpia. Koszt zadania wyniósł 5 025,00 zł.  

 

Ośrodek Kultury Gminy Tomice w 2020 r. część działalności prowadził stacjonarnie, a część online. 

Program musiał zostać dostosowany do panujących warunków i obostrzeń związanych z Covid-19  

z jakimi w roku 2020 się zmagaliśmy. Zorganizowano 57 wydarzeń stacjonarnych i ponad 118 online. 

Działania kulturalne i sportowe Ośrodka Kultury Gminy Tomice  przedstawia poniższe zestawienie: 

▪ styczeń: 



 
Raport o stanie Gminy Tomice za 2019 rok 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
86 

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

Tomicka Amatorska Liga Piłkarska (3 spotkania), wycieczka do Tatrzańskiej Świątyni Lodowej, 

warsztaty: prezent na Dzień Babci i Dziadka – decoupage na desce i słoiku, organizacja ferii 

zimowych w Tomicach i Woźnikach w tym: warsztaty z robotyki, plastyczne, polisensoryka, 

eksperymenty, wycieczka do parku rozrywki GO KIDZ w Krakowie, seanse filmowe, wyjazd na 

Jasełka do Cieszyna. 

▪ luty: 

Organizacja ferii zimowych w Radoczy, Witanowicach w tym: warsztaty z robotyki, plastyczne, 

polisensoryka, eksperymenty. Dodatkowo zorganizowano wyjazd do Bajki Pana Kleksa  

w Katowicach, wyjazd na mecz hokeja do Oświęcimia, warsztaty podróżniczo – kulinarne dla dzieci 

– Przez Tybet i Himalaje, spektakl teatralny promujący zachowania proekologiczne – pn. 

„Podniebna misja”, organizacja zajęć plastycznych w ramach Akademii Przedszkolaka (3 grupy), 

kulig Doliną Białej Wisełki, Walentynkowy Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół gminy Tomice na 

wiersz o tematyce miłości i Św. Walentego, warsztaty biżuterii i makijażu oraz warsztaty 

pielęgnacyjno – makijażowe, spotkanie z teatrem „Maska” spektakl „W Gospodzie” na Sali w OKGT. 

▪ marzec: 

wyjazd na mecz I ligi piłki nożnej – Podbeskidzie Bielsko-Biała – Wigry Suwałki, Dzień Kobiet – Latino 

Solo oraz warsztaty tworzenia biżuterii metodą FIMO, spotkanie podróżnicze – Hiszpańskie 

flamenco, VII Otwarty Turniej Gminy Tomice w Piłce Siatkowej, konkurs plastyczny „Pocztówka 

wielkanocna” 

▪ kwiecień (działalność online): 

Konkurs internetowy „Ozdoba Wielkanocna”, konkurs internetowy – Poznajemy pisarzy, konkurs 

internetowy „Dzień Ziemi w Gminie Tomice”, warsztaty podróżnicze dla dzieci pn. „Między nami 

Indianami”. 

▪ maj (działalność online): 

W miesiącu maju Ośrodek Kultury Gminy Tomice musiał nadal prowadzić działalność online. Z tej 

przyczyny została wprowadzona oferta #Dom Kultura OKGT, która zakładała realizację programu 

według następującego klucza: 

- plastyczne poniedziałki 

- kulinarne i taneczne wtorki 

- sportowe środy 

- eksperymentalne czwartki 

- ogrodnicze i przyrodnicze piątki 

Ośrodek Kultury nagrał 20 filmików prezentujących ciekawe propozycje zajęć do realizacji w domu, 

filmy ukazywały się na stronie OKGT, YouTube oraz Facebooku. Była to ciekawa alternatywa 

spędzania wolnego czasu w zaciszu domowym. Dodatkowo w maju zorganizowano: internetowy 

konkurs recytatorski z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, internetowy Festiwal Piosenki 

Przedszkolnej, warsztaty podróżnicze dla dzieci pn. „Turecki bazar”, Dzień Mamy – internetowy 

konkurs dla dzieci i młodzieży „O mojej mamie, dla mojej mamy”, quizy sportowe, przydomowy 

tor przeszkód – „Parkour”. 

▪ czerwiec (działalność online): 

Kontynuacja programu #Dom Kultura OKGT oraz organizacja dodatkowych wydarzeń online: dzień 

dziecka – akcja „Czyste ręce”, konkurs plastyczny „Ubezpieczeni przez rodziców”, warsztaty 

podróżnicze dla dzieci pn. „Morskie opowieści”, sportowe quizy. 

▪ lipiec (działalność online oraz stacjonarna): 
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Kontynuowano program #Dom Kultura OKGT oraz wprowadzono dodatkowy program online 

jakimi były przygotowane nagrania pn. „Wirtualne spacery po gminie Tomice” w lipcu zostały 

nagrane i udostępnione filmy o Radoczy, Woźnikach i Lgocie. Stacjonarnie zostało zorganizowane 

Letnie Kino Plenerow e w Gminie Tomice seans w Tomicach, Lgocie, Radoczy oraz spektakle 

teatralne dla dzieci w Tomicach i Lgocie, zajęcia zumby dla dzieci i dorosłych w plenerze,  

▪ sierpień (działalność online oraz stacjonarna): 

„Wirtualne spacery po gminie Tomice” – miejscowości Tomice, Zygodowice, Witanowice, Letnie 

Kino Plenerowe – seanse w Radoczy, Witanowicach, spektakle teatralne dla dzieci w Radoczy, 

Witanowicach i Zygodowicach, plenerowa wystawa fotograficzna “Tradycyjne stawy karpiowe - 

gospodarka rybacka i przyroda”, koncert plenerowy „Muzyką pisane” Małgorzaty Szybisty, wieczór 

z magią. Spotkanie z iluzjonistą Tomaszem Soją, zumba dla dzieci i dorosłych. 

▪ Wrzesień (działalność online oraz stacjonarna): 

konkurs internetowy „Wirtualny spacer po gminie Tomice”,  Letnie Kino Plenerowe – seans 

w Zygodowicach, Konkurs plastyczny „Pocztówka z wakacji”, Konkurs fotograficzny „Mój zwierzęcy 

przyjaciel i ja”, plenerowy koncert Angeliki Kot z akompaniamentem Mateuszem Krystianem, 

spotkania podróżnicze – „Dzieci świata”, plenerowy spektakl muzyczny z elementami języka 

angielskiego “Bajka do zjedzenia”, warsztaty „Decoupage na szkle”,  

▪ październik (działalność online oraz stacjonarna): 

III Tomicki Bieg Jesienny, konkurs plastyczny „Mój pomysł na walkę z niską emisją”,  

spotkania edukacyjno – warsztatowe „Cztery pory roku”, spotkania podróżnicze pn. „Smocza 

Indonezja”, konkurs facebookowy „Upoluj wynik”, warsztaty tworzenia biżuterii, warsztaty 

rękodzieła – Wiszące kwietniki,  

▪ listopad (online): 

W miesiącu listopadzie Ośrodek Kultury Gminy Tomice musiał ponownie prowadzić działalność 

tylko online. Z tej przyczyny została wprowadzona po raz drugi  oferta #Dom Kultura 2 OKGT, która 

zakładała realizację programu według następującego klucza: 

- cykl warsztatów „Zrób to sam” 

- cykl „Zasmakuj z Gminą Tomice” 

- cykl „Eksperymentalnie i sensorycznie”  

- cykl wywiadów „Mam do powiedzenia …” 

Dodatkowo zorganizowano: internetowy Festiwal Piosenki Patriotycznej, konkurs facebookowy 

„Upoluj wynik”, internetowy Koncert Pieśni Patriotycznych, internetowy konkurs czytelniczy  

„Od deski do deski”, spotkania podróżnicze pn. „Podróże po chińskim murze”, konkurs „Stwórz 

dyktando ortograficzne”, warsztaty ceramiczne  – „Świąteczne anioły”. 

▪ Grudzień (online): 

Kontynuacja cyklu warsztatów, wywiadów pod nazwą #Dom Kultura 2 OKGT jak również: 

Mikołajkowe spotkanie z Bajką Pana Kleksa, konkurs facebookowy „Upoluj wynik”, akcja - wiersze, 

życzenia, piosenki dla świętego Mikołaja, spotkanie podróżnicze pn. „Wioska świętego Mikołaja”, 

Świąteczna Akcja Dobrych Życzeń. 

 

Ośrodek Kultury Gminy Tomice prowadzi zajęcia stałe dla dzieci i dorosłych (koła zainteresowań) w tym 

także wspiera działalność zespołów śpiewaczych. Łączna liczba kół i zespołów to 18.  W roku 2020 

działalność kół była prowadzona stacjonarnie, a kiedy nie było to możliwe część zajęć została 

zawieszona, a kilka z nich przeszło na zajęcia online.  
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Zespoły śpiewacze, w 2020 r., działały tylko przez kilka miesięcy, działalność prowadziły: Zespół 

Śpiewaczy „Wesołe Gosposie”,  Zespół Śpiewaczy „Woźniczanki”, Zespół Śpiewaczy „Radoczanki”, 

Zespół Śpiewaczy „Biesiada” z Tomic.  

- 

W 2020 r. Ośrodek Kultury prowadził zajęcia stałe w formie następujących kół zainteresowań:  

- Warsztaty ceramiczne - zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu stacjonarnie i – w czasie pandemii 

online. Na pierwszych dzieci formowały glinę, którą następnie wypalano zewnętrznie. Na drugich 

warsztatach dzieci kolorowały prace; 

- Zespół „TomiVoice” Dzieci pracowały pod okiem instruktora stacjonarnie i – w czasie pandemii online. 

Występowały z przygotowanym materiałem na konkursach: Festiwal Piosenki Patriotycznej w Ośrodku 

Kultury w Tomicach, Konkurs Kolęd w Zatorze – „Kolędować małemu”; 

- Akademia Małego Plastyka - zajęcia odbywały się w systemie stacjonarnym i online. Wykonywano 

prace zróżnicowane tematycznie, różnorodną techniką. Brały udział w gminnych i ogólnopolskich 

konkursach plastycznych; 

- Warsztaty tańca nowoczesnego - zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych – stacjonarnie  

i online; 

- Kreatywność moje hobby - zajęcia odbywały się stacjonarnie i online, podczas których dzieci 

korzystały z pakietów przygotowanych przez pracowników OKGT i instrukcji z platformy ZOOM. Na 

zajęciach dzieci wykonują prace plastyczne przy wykorzystaniu różnych materiałów, często korzystając 

z zasady „coś z niczego”; 

- Warsztaty tworzenia biżuterii - zajęcia odbywały się stacjonarnie i online, podczas których dzieci 

korzystały z pakietów przygotowanych przez pracowników OKGT i instrukcji z platformy ZOOM  

i wykonywały różnego rodzaju biżuterię.  

- Kółko gitarowe - zajęcia odbywały się w dwóch grupach zaawansowanej i podstawowej – stacjonarnie 

i online. 

- Robotyka, Scratch - w okresie przed pandemią zajęcia odbywały się stacjonarnie. Dzieci zajmowały 

się programowaniem. Zajęcia zostały zawieszone, ponieważ online ich prowadzenie nie jest możliwe; 

- Kółko dziennikarskie - w okresie przed pandemią zajęcia odbywały się stacjonarnie.  

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta: zajęcia organizowane w Zygodowicach.  

Szacunkowa liczba uczestników wszystkich zajęć stałych wynosiła 180 osób. 

 

5.6.2. Biblioteka Publiczna 
 
W ramach struktury Ośrodka Kultury Gminy Tomice działają placówki biblioteczne: 

▪ Biblioteka Publiczna w Tomicach, czynna 50 godziny tygodniowo, 

▪ Filie biblioteczne Biblioteki Publicznej w Radoczy, Witanowicach i Woźnikach, czynne 10 godzin 

tygodniowo, a od września 2020 roku czynne 17,5 godziny tygodniowo. 

 



 
Raport o stanie Gminy Tomice za 2019 rok 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
89 

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

Z dniem 31.08.2020 roku została zlikwidowana Filia Biblioteki Publicznej w Radoczy na podstawie 

podjętej Uchwały nr XIX/189/2020 Rady Gminy Tomice. Powodem likwidacji filii były m.in.: 

1. Mała liczba użytkowników: 

Z danych za lata 2018 i 2019, wynika że placówka świadczyła usługi biblioteczne dla odpowiednio 1846 

i 1845 mieszkańców Radoczy, a liczba zarejestrowanych czytelników wynosiła 104 (2018) i 92 (2019).  

W roku 2018 spośród wszystkich czytelników 55 osób stanowiła grupa dzieci w wieku pomiędzy 6-15 

lat, a w 2019 była to grupa 50 osób, głównie uczniów Szkoły Podstawowej w Radoczy, gdzie mieści się 

siedziba biblioteki.  

 

2. Brak lokalu: 

Siedziba biblioteki mieściła się w lokalu w szkole podstawowej (dawna świetlica szkolna). Umowa na 

bezpłatny wynajem lokalu kończyła się 30 czerwca 2020 roku. Nie mogła ona zostać przedłużona, gdyż 

miejsce to jest potrzebne na działania edukacyjne szkoły, gdzie od września 2020 roku funkcjonuje 

dodatkowy oddział przedszkolny. Nie udało się znaleźć innego lokalu w którym mogłaby funkcjonować 

biblioteka na dotychczasowych zasadach, korzystając z bezpłatnego lokalu co nie generuje 

dodatkowych kosztów i prowadzenie filii jest ekonomicznie uzasadnione. 

 

Mieszkańcy Radoczy obecnie mogą korzystać z zasobów w Bibliotece Publicznej w Tomicach, która jest 

oddalona od Radoczy niespełna 3 km. 

 

Księgozbiór oraz wyposażenie Filii Biblioteki Publicznej w Radoczy zostało przekazane do biblioteki  

w Szkole Podstawowej w Radoczy oraz do Biblioteki Publicznej w Tomicach i jej pozostałych filii  

w Woźnikach i Witanowicach. 

 

W 2020 roku księgozbiór Biblioteki Publicznej oraz jej filii powiększył się o 1955 pozycji na łączną kwotę 

45 232,72 złotych. Są to książki oraz audiobooki:   

1) pochodzące z zakupu – 1790 woluminów na kwotę 40 004,72 złotych – w tym ze środków 

otrzymanych od:                                                                                                                                                                   - 

- organizatora – 899 woluminy na kwotę 20 004,72 zł, 

- Biblioteki Narodowej – 686 woluminów i 205 audiobooków na kwotę 20 000,00 zł,     

2) otrzymane jako dary – 165 woluminów na kwotę 5 228,00 zł (książki o wartości 5 000 zł biblioteki 

otrzymały jako dar w wygranym konkursie „Przerwa na wspólne czytanie”) 

 

W stosunku do roku 2019 zakup nowości wydawniczych zwiększył się o 116   woluminów. 

Wskaźnik zakupu książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyniósł 22 książki. 

 

W wyniku przeprowadzonych selekcji księgozbioru we wszystkich placówkach bibliotecznych 

ubytkowanych zostało 8 980 książek na łączną kwotę 26 980,04 złotych. Ponad 2 000 woluminów są to 

zdezaktualizowane podręczniki, które zostały jeszcze po likwidacji gimnazjum. Pozostałe książki były 

zniszczone i zdezaktualizowane. 

 

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 roku łącznie we wszystkich placówkach bibliotecznych wynosił 

37 924 woluminów na łączną kwotę 519 981,26 zł. 
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Szczegółową strukturę i wartość księgozbioru przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 39 Liczba i wartość woluminów w bibliotekach publicznych w 2020 r. 

Placówka 

Liczba woluminów [szt.] w tym:  

Wartość [zł] 
Ogółem 

Literatura piękna dla 
Literatura 

niebeletrystyczna 

 
Audiobooki 

dorosłych 
dzieci i 

młodzieży 

Biblioteka 
Publiczna Tomice 

20 157 
 

10 755 6 347 2 898 157 330 683,71 

Filia Witanowice 
9 315 

 
4 377 4 297 617 

24 
93 854,42 

Filia Woźniki 
8 452 

 
3 769 3 415 1 244 

24 
95 443,13 

OGÓŁEM: 37 924 18 899 14 086 4 759 205 519 981,26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodek Kultury Gminy Tomice w Tomicach 

 

 

W 2020 roku w bibliotekach zarejestrowanych było 672 czytelników, którzy z usług bibliotecznych 

skorzystali 4 294 razy, wypożyczając 7 546 woluminów i 63 czasopisma.  

 

Należy zaznaczyć, że w roku 2020 z powodu obostrzeń związanych z Covid-19 biblioteki były zamknięte 

blisko 3 miesiące. Dodatkowo Filia w Witanowicach zamknięta była o 2 miesiące więcej z powodu 

planowanej zmiany lokalizacji i związanej z nią przeprowadzki. 

 

Tabela 40 Liczba czytelników, odwiedzin i wypożyczeń w bibliotekach publicznych w 2020 r. 

Placówka 
Liczba 

zarejestrowanych 
czytelników 

Odwiedziny 
Wypożyczenia 

książek czasopism Razem 

Biblioteka Publiczna 
Tomice 

439 
3 034 4 881 63 4 944 

Filia Radocza 55 208 322 - 322 

Filia Witanowice 55 337 430 - 430 

Filia Woźniki 123 715 1 913 - 1 913 

OGÓŁEM: 672 4 294 7 546 63 7 609 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodek Kultury Gminy Tomice w Tomicach 

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek wskaźników czytelniczych: 

- liczby czytelników o 114, 

- liczby odwiedzin o 2 713,                                                                                                                             

- wypożyczeń książek i czasopism o 4 690 co w szczególności związane jest z zamknięciem 

bibliotek z powodu Covid-19. 

 

Czynnikami, które przyczyniły się do spadku wskaźników czytelniczych były: 

- zamknięcie bibliotek na okres prawie 3 miesięcy w związku z Covid-19  

- likwidacja Filii Biblioteki Publicznej w Radoczy 
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- zmiana lokalizacji Filii Biblioteki Publicznej w Witanowicach i wydłużenie jej zamknięcia  

o 2 miesiące (spowodowane przeprowadzką). 

 

Dodatkowa działalność bibliotek w roku 2020: 

1.Książka na telefon o propozycja dla czytelników, którzy nie mogą odwiedzać naszych bibliotek 

stacjonarnie (dotyczy osób starszych, niepełnosprawnych, schorowanych). Jedyne co trzeba zrobić, to 

zadzwonić do naszej biblioteki i wybrać książki, a pracownicy zajmą się ich dostarczeniem w wybranym 

dniu pod podany adres.  

2.Klub Małego Czytelnika – zajęcia czytelniczo-plastyczne prowadzone w Woźnikach i Witanowicach 

(zajęcia prowadzone w miesiącu październiku w kolejnych miesiącach z powodu wprowadzonych 

obostrzeń zostały zawieszone). 

3.Biblioteki przystąpiły do udziału w projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek”, akcja ma zachęcić 

rodziców do odwiedzania Bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Na czym polega cała akcja? 

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do Biblioteki oraz się do niej zapisze, otrzyma  

w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą w której znajdować będzie się: Książka „Pierwsze 

czytanki dla…”, Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” oraz 

Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w Bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 

książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 

uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 

4. Biblioteka Publiczna w roku 2020 otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach 

Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie przeznaczone na zakup usług 

dostarczania publikacji drogą elektroniczną. Biblioteka w ramach realizacji projektu wykupiła dostęp 

(kody) do elektronicznej bazy książek Legimi – dotacja na kwotę 980,00 zł oraz na zakup książek  

i audiobooków na kwotę 20 000,00 zł. 

Organizowane wydarzenia stacjonarnie oraz online: 

Konkurs Czytelniczy „Kukuryku na ręczniku”, zajęcia dla dzieci podczas zimowych ferii, warsztaty 

karnawałowe, słodka akcja – pączek za książkę, wiosenny Konkurs Plastyczny „Zakładka do książki” 

(online), internetowy konkurs fotograficzny „Ja z książką na zdjęciu”, Ogólnopolski Tydzień Czytania 

Dzieciom, internetowy Konkurs Czytelniczy „Psoty i kłopoty Wróbelka Elemelka”, Światowy Dzień 

Publicznego Czytania Komiksów, Narodowe Czytanie „Balladyna”, Narodowe Czytanie – Quiz, Noc 

bibliotek – Klimat na czytanie, Dyskusyjny Klub Książki – wywiad z Mariuszem Ogiegło, 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, Internetowy Konkurs Czytelniczy „Jesienne spotkanie  

z książką”, Dzień Pluszowego Misia, warsztaty Świąteczne Czarowanie. 

 

5.6.3. Sport i rekreacja 
Na terenie gminy funkcjonowały w 2020 r.: 

▪ Boiska sportowe o nawierzchni trawiastej w Tomicach (1), Radoczy (1), Witanowicach (1), 

Woźnikach (1 + 1 niepełnowymiarowe), Zygodowicach (małe), 
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▪ Boiska wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni w Tomicach (2 obiekty), Radoczy, Witanowicach, 

Woźnikach, 

▪ Kort tenisowy w Woźnikach, 

▪ Hala sportowa w Tomicach, 

▪ Sale gimnastyczne w Radoczy, Witanowicach, Woźnikach. 

W minionym roku wydatki na remont infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wynosiły 69.700,00 zł, 

w tym na : 

▪ Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Tomicach – 69.700,00 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 2020 r. wynosiły 179.631,10 zł, tj. 0,43 % 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 2020 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 2020 r., z uwagi na obostrzenia związane z pandemią 

koronawirusa, 3 imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Były to wydarzenia cykliczne i 

okazjonalne zrealizowane zgodnie z poniższym zestawieniem: 

▪ styczeń: V kolejka ligi halowej Tomickiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (TALP), VI kolejka ligi halowej 

Tomickiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (TALP), VII kolejka ligi halowej Tomickiej Amatorskiej Ligi 

Piłkarskiej (TALP); 

▪ marzec: wyjazd na mecz I ligi piłki nożnej Podbeskidzie Bielsko-Biała – Wigry Suwałki, VII otwarty 

Turniej Gminy Tomice w Piłce Siatkowej; 

▪ październik – III Tomicki Bieg Jesienny. 
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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 2020 r. w ramach 

patronatu Wójt dofinansował 7 wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i innych. Były to: 

▪ XXII Powiatowy Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. dh Piotra Galasa w 

Witanowicach (styczeń); 

▪ Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Biskupa Guzdka w Tomicach (luty); 

▪ Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w Zygodowicach (marzec); 

▪ Rajd Rowerowy VELORAJD’20 Wadowice – Kraków (lipiec); 

▪ X sprzątanie rzeki Skawy (sierpień); 

▪ II Lgocki Bieg Przełajowy Krzemionka Cross w Lgocie (sierpień); 

▪ Święto Pieczonego Ziemniaka w Radoczy (wrzesień). 

 

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 2020 r. wynosiły 31.663,17 zł. 

W ramach działań informacyjnych i promocyjnych Urząd Gminy Tomice współpracował ze środkami 

masowego przekazu, w szczególności prasą lokalną i portalami internetowymi. Informacje 

publikowane były w formie artykułów w dziale "Aktualności" na stronie internetowej gminy,  

w czasopismach "Wiadomości Powiatowe" i "Kurier Małopolski Zachodniej" oraz na portalach 

www.wadowiceonline.pl i www.powiatlive.pl. Wiele informacji, które zostały zredagowane na 

stanowisku ds. organizacji i promocji zostało wykorzystanych przez portale www.wadowice24.pl, 

www.mamnewsa.pl oraz www.beskidzka24.pl oraz działające poprzez facebook pismo  

"Sześcian-strona mieszkańca gminy Tomice". Udzielano odpowiedzi na zapytania prasowe kierowane 

do Urzędu Gminy, zredagowano dodatek informacyjny do Gazety Krakowskiej pt: "Tomice – moje 

miejsce naturalnie. Relacje z organizowanych wydarzeń pojawiały się dodatkowo w postacie newsów 

m.in. na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych gminy i jednostek organizacyjnych. 

Bardzo dobrze układała się współpraca z lokalnymi dziennikarzami, którzy na bieżąco otrzymywali 

informacje nt. gminy Tomice. 

Gmina Tomice przy realizacji działań informacyjno-promocyjnych ściśle współpracuje także ze 

Stowarzyszeniem „Dolina Karpia”., biorąc czynny udział w redakcji wielu materiałów promocyjnych 

obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. 

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 
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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 2020 r. opracowano i opublikowano na gminnej stronie internetowej 434 artykułów informacyjnych 

oraz zanotowano ponad 310 000 odsłon przez blisko 40 000 użytkowników. 

 

5.7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomice, przyjęte 

uchwałą Nr XV/118/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012 r. było w niewielkim zakresie 

zmieniane do 2020 r. - 3 razy. Na podstawie uchwały Nr XIII/127/2019 Rady Gminy Tomice  

z dnia 29 listopada 2019 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice, które w 2020 r. przechodziło proces opiniowania i 

uzgadniania. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie gminy Tomice obowiązywało 8 miejscowych planów: 

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.; 

4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice – obszar 1, przyjęty 

uchwałą Nr V/51/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice – obszar 1; 

5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lgota przyjęty uchwałą  

Nr V/52/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lgota. 

6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zygodowice przyjęty uchwałą  

Nr VI/67/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zygodowice, 

7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witanowice – obszar 1 przyjęty 

uchwałą Nr VI/68/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Witanowice – obszar 1. 

8) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Woźniki przyjęty uchwałą  

NR VII/76/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Woźniki. 

Zasięg i aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego decydują o stanie 

zabudowy mieszkaniowej. O liczbie budynków na dzień 31 grudnia 2020 r. informują poniższe 

wskaźniki. 

▪ liczba wszystkich budynków mieszkalnych z nadanym numerem porządkowym na terenie gminy – 

2143, 

▪ w tym liczba budynków mieszkalnych z nowo nadanym numerem porządkowym – 56. 
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5.8. GOSPODARKA KOMUNALNA  
 

5.8.1. Infrastruktura drogowa 
 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. infrastruktura drogowa w Gminie Tomice obejmowała 94 km dróg 

gminnych, w tym: drogi asfaltowe – 58 km, drogi utwardzone – 25 km, drogi gruntowe - 11 km.  

W minionym roku wykonane zostały remonty dróg gminnych we wszystkich sołectwach, jak również 

przebudowy mostków, czyszczenie rowów. Na bieżące remonty na drogach gminnych oraz zimowe 

utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 504 938,41 zł. Wydatki inwestycyjne na realizację zadań na 

drogach gminnych wyniosły 1 385.357,90 zł.   

Łącznie wyremontowano 3,2 km dróg gminnych. Do najważniejszych prac wykonanych na drogach 

gminnych należy zaliczyć: 

Tomice 

1. Remont drogi gminnej do przepompowni ścieków – nawierzchnia z kostki brukowej za kwotę 

18.450,00  

2.  Remont drogi gminnej k/Wiktora kamieniem łamanym za kwotę 5.000,00 zł 

3. Remont drogi gminnej ul. Cedrowa – korytowanie drogi, ułożenie rur odwadniających, 

położenie kamienia łamanego wraz z zawałowaniem za kwotę 28,027,00 zł 

4. Cząstkowy remont (wypełnienie ubytków w nawierzchni klińcem wraz z zawałowaniem)  

ul. Długa za kwotę 3.200,00 zł. 

5. Remont drogi gminnej klińcem wraz z zawałowaniem ul. Polna za kwotę 17.993,00 zł. 

6. Ścinanie poboczy, skarp i przeciwskarp za kwotę około 5.200,00 zł 

7. Remont drogi gminnej ul. Jagodowa – korytowanie drogi, rozłożenie kruszywa naturalnego 

wraz z zawałowaniem za kwotę 10.000,00 zł  

8. Remont cząstkowy dróg gminnych w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia 

za kwotę 45.729,00 zł 

9. Wykonano remont drogi gminnej ul. Dworska – koszt zadania 297.803,83 zł 

10. Wykonano remont drogi gminnej ul. Słoneczna za kwotę 66.245,00 zł. 

11. Wykonano remont drogi gminnej ul. Strażacka za kwotę 97.235,00 zł 

Radocza 

1. Wykonano  pozimowy cząstkowy remont dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 

28.250,00 zł  

2. Koszenie poboczy skarp i przeciwskarp dróg gminnych za kwotę około 7.500,00 zł 

3. Remont drogi gminnej ul. Spokojna za kwotę 36.251,00 zł 

4. Wykonanie przycinki skrajni drogi gminnej ul. Widów za kwotę 9.500,00 zł 

5. Ubezpieczenie skarp i dna rowu przy ul. na Wzgórzach za kwotę 15.141,30 zł 

6. Utwardzenie kamieniem łamanym drogi gminnej k/ Adamczyka za kwotę 7.995,00 zł 

7. Remont drogi gminnej ul. Klonowa za kwotę 7.712,00 zł   

Witanowice 
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1. Remont drogi gminnej kamieniem łamanym wraz z odwodnieniem liniowym ul. Pańska za 

kwotę 6.150,00 zł 

2. Wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem ul. Radwany za kwotę 5.200,00 zł. 

3. Remont cząstkowy dróg gminnych za kwotę 22.769,00 zł 

4. Remont drogi gminnej ul. Graniczna – II odcinek o długości 600 m masą mineralno – 

bitumiczną wraz z wykonaniem poboczy w technologii podwójnego powierzchniowego 

utrwalenia, remontem odwodnienia i przepustów. 

5.  Wykonanie przepustu tj, wymiana rur, uzupełnienie kamieniem łamanym i budowa     

        ścianek czołowych ul. Polna za kwotę 5.500,00 zł   

6. Koszenie poboczy dróg gminnych w całym sołectwie za kwotę około 3.000,00 zł 

7. Wykonanie odwodnienia przy ul. Sąsiedzkiej za kwotę 7.600,00 zł 

 

Woźniki 

1. Wykonano remont cząstkowy dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę  

29.936,00 zł  

2. Koszenie poboczy skarp i przeciwskarp z przeliczenia wychodzi kwota około  

7.300,00 zł 

3. Wykonanie studni zbiorczej ul. Przygórze za kwotę 4.500,00 zł. 

4. Wycinka drzew wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Szkolnej za kwotę 6.200,00 zł 

5. Ścinanie poboczy wraz z wywozem ziemi ul. Zacisze, ul. Wikliniarzy za kwotę  

15.200,00 zł.  

6. Remont odwodnienia dróg gminnych: ul. Cicha, ul. Na Wzgórzach za kwotę 8.850,00 zł 

7. Wykonanie udrożnienia rowu wraz z umocowaniem elementami betonowymi ulic: Przygórze, 

Cicha, Na Wzgórzach za kwotę 29.729,00 zł 

8. Remont odwodnienia drogi gminnej ul. Wikliniarzy za kwotę 18.250,00 zł. 

9. Remont nawierzchni drogi gminnej w Woźnikach ul. Nadbrzeżna za kwotę  76.570,68 zł 

Lgota 

1. Wykonanie remontu drogi gminnej ul. Kamieniec kamieniem łamanym wraz z    

         wykonaniem korytek odwadniających z kratą przejazdową za kwotę 9.300,00 zł 

2. Zakup tłucznia na remont drogi gminnej bn za kwotę 34.440,00 zł 

3. Koszenie poboczy skarp i przeciwskarp na terenie sołectwa za kwotę 2.500,00 zł 

4. Remont cząstkowy dróg gminnych w sołectwie za kwotę 11.240,00 zł 

5. Remont rowu odwadniającego przy ul. Podlas za kwotę – 16.760,00 zł 

6.  Przycięcie skrajni drogi wraz z karczowaniem samosiejek i uporządkowaniem terenu – 

skrzyżowanie dróg ul. Św. Anny i Podlas za kwotę 2.500,00 zł 

7. Remont odwodnienia drogi gminnej ul. Brzozowa tj. wykonanie rowu odwadniającego, ułożenie 

korytek betonowych, profilowanie skarp za kwotę 14.800,00 zł  

Zygodowice 

1. Wykonano remont cząstkowy dróg gminnych na terenie sołectwa za kwotę 36.716,37 

2. Koszenie poboczy skarp i przeciwskarp za kwotę około 4. 400,00 zł  

3. Wykonano kompleksowy remont drogi gminnej ul. Brzozowa za kwotę 54.325,00 zł 
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W ramach współpracy z Powiatem Wadowickim Gmina Tomice dofinansowała w 2020 r. 

wykonanie „Dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1767k Wadowice – Wieprz 

oraz 1764K Tomice-  Przybradz polegająca na budowie chodnika wraz z poprawą odwodnienia – środki 

Powiatu – 65.070, 39 zł, środki Gminy 30.000,00 zł.  Koszt budowy chodników zgodnie z kosztorysem 

inwestorskim wynosi 2,5 mln zł.  

W ramach utrzymania dróg Gmina ponosiła koszty utrzymania bieżącego, eksploatacji i rozbudowy 

oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych.  Na zakup energii elektrycznej, konserwację urządzeń 

elektrycznych, projekty na budowę oświetlenia ulicznego i prace związane z budową oświetlenie dróg 

zaplanowano na rok 2020 wydatki w kwocie 443 668,81 zł. Wydatki bieżące związane z zakupem 

energii, zakupem materiałów i konserwacją urządzeń energetycznych wyniosły 259 045,32 zł, zaś 

wydatki inwestycyjne 184 621,49 zł.  

W 2020 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia związane z oświetleniem dróg: 

1. Wykonano projekty oświetlenia ulicznego ul. Krokusowa i ul. Różana w miejscowości Tomice – 

całość zadania 18.400,00 zł. 

2. Wykonanie linii oświetlenia ulicznego ul. Widokowa w miejscowości Radocza za kwotę 

32 837,78 zł. 

3. Wykonanie linii oświetlenia ulicznego ul. Krakowska w miejscowości Witanowice za kwotę  

49.877,00 zł. 

4. Wykonanie linii oświetlenia ulicznego ul. Przygórze w miejscowości Woźniki za kwotę  

29 302,10 zł  w miejscowości Woźniki. 

5. Wykonanie linii oświetlenia ulicznego ul. Osiczyna za kwotę 21 114,00 zł  

w miejscowości Zygodowice. 

W minionym roku wybudowano łącznie 1,4 km oświetlenia ulicznego. W ramach poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gmina zamontowała w ciągu dróg gminnych łączenie 12 szt. 

znaków pionowych.  

W ramach działań organu zarządzającego ruchem drogowym na drogach gminnych w 2018 r. wydano 

21 warunków technicznych i decyzji na budowę zjazdu indywidualnego i publicznego. 

 

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. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie gminy Tomice długość sieci wodociągowej 

wynosiła 107,3 km, w tym stanowiącej własność lub pozostającej w zarządzie: 

▪ Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach – 76,2 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 2241 obiektów, w tym do sieci zarządzanej przez: 

▪ Gminny Zakład Komunalny w Tomicach 1355 obiektów, 
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▪ Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach – 5 obiektów, 

▪ Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu – 16 obiektów, 

▪ Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 865 obiektów. 

Zużycie wody na terenie gminy Tomice w minionym roku wyniosło ogółem 366,9 tys. m3, w tym 

dostarczonej przez: 

▪ Gminny Zakład Komunalny w Tomicach 148,9 tys. m3, 

▪ Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach – 0,8 tys. m3, 

▪ Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu – 6,2 tys. m3, 

▪ Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 211,0 tys. m3. 

W 2020 r. Gminny Zakład Komunalny w Tomicach wyprodukował na stacjach uzdatniania wody:  

w Witanowicach 377,0 tys. m3, tj. średnio 1030 m3/dobę, w Woźnikach 24,7 tys. m3, tj. 67 m3 /dobę, 

w Radoczy z dwóch ujęć łącznie 57,1 tys. m3, tj. 156 m3/dobę. Zestawienie produkcji i sprzedaży wody 

przedstawiono w poniższej tabeli. Stacja uzdatniania wody w Witanowicach zaopatruje w wodę 

mieszkańców miejscowości Witanowice, Lgota, Zygodowice, część miejscowości Woźniki oraz poprzez 

hurtową sprzedaż wody Gminę Brzeźnica. Stacja uzdatniania wody w Woźnikach zasila sieć 

wodociągową w Woźnikach , natomiast stacja uzdatniania w Radoczy zasila sieć wodociągową w 

Radoczy. 
 

Tabela 41 Zestawienie produkcji i sprzedaży wody za lata 2019 - 2020. 

Wyszczególnienie 

Produkcja  
[m3/rok] 

Sprzedaż [m3/rok] Zakup [m3/rok] 
Sprzedaż hurt. 

[m3/rok] 

2019 r. 2020 r. 2019 r. 2020 r. 2019 r. 2020 r. 2019 r. 2020 r. 

Witanowice 361 535 376 971 65 820 70 010         

Sprzedaż do gm. Brzeźnica             277 109 279 967 

  

Woźniki 37 518 24 673 31 749 34 043         

  

Radocza 53 355 57 118 45 912 44 819         

Zakup od WPWiK sp. z o.o.         8 267 10 900     

Zakup od GZW w Wieprzu         141 337     

RAZEM : 452 408 458 762 146 191 148 872 8 408 11 237 277 109 279 967 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GZK w Tomicach 

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 2020 r. na 377,0 m3 

wyprodukowanej wody na stacji uzdatniania w Witanowicach – 280,0 m3, tj. 74,3% 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 2020 r. Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zakupił od WPWIK sp. z o.o. 10,9 tys. m3 wody.  

W związku z brakami wody w Radoczy GZK w Tomicach zakupił również w cenach hurtowych 0,3 tys. 

m3 wody od Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu. 



 
Raport o stanie Gminy Tomice za 2019 rok 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
99 

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

Na sieci wodociągowej zainstalowanych jest 365 hydrantów przeciwpożarowych, które poddawane są 

kontrolom i konserwacji, w tym do sieci zarządzanej przez: 

▪ Gminny Zakład Komunalny w Tomicach 272 sztuki, 

▪ Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 88 sztuki, 

▪ Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu – 5 sztuki 

 

W 2020 r. zostały sprawdzone wszystkie hydranty na sieci wodociągowej na terenie Gminy Tomice. 

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach wymienił niesprawne hydranty na nowe w ilości: 19 szt.  

Zadania z zakresu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych wykonane w 2020 r. zostały 

omówione w sprawozdaniu z realizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach na lata 2019-

2027”, zamieszczonej w „Informacji o realizacji polityk, programów i strategii” niniejszego Raportu. 

 

5.8.2. 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 26,7 km sieci kanalizacyjnej, w tym własnej, zarządzanej przez Gminny 

Zakład Komunalny 25,8 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]. 

Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych jest ogółem 628 obiektów, w tym 594 podłączonych do 

sieci kanalizacyjnej zarządzanej przez GZK, a 34 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 2020 r. odprowadzono na oczyszczalnie ścieków 177,6 tys. m3 ścieków, w tym do gminnej 

oczyszczalni w Radoczy 76,6 tys. m3, a do oczyszczalni ścieków w Wadowicach 101,0 tys. m3. 

Ilość ścieków zafakturowanych przez Gminny Zakład Komunalny w 2020 r, dopływających systemem 

kanalizacji do oczyszczalni w Radoczy wynosiła 94,4 tys. m3 (zafakturowane na podstawie ilości zużytej 

wody). Ilość ścieków dowożonych na oczyszczalnię z szamb w 2020 r wynosiła 0,1 tys. m3. Ilości ścieków 

odprowadzonych z oczyszczalni za lata 2019 – 2020 przedstawia poniższa tabela. 
 

Tabela 42 Ilość ścieków odprowadzonych z oczyszczalni w Radoczy w latach 2019 - 2020. 

Ilość ścieków odprowadzonych z oczyszczalni  Ilość ścieków zafakturowanych 

Rok 2019  [m3/rok] Rok 2019  [m3/rok] 

Dopływających kanalizacją sanitarną 80 736 Na podstawie zużycia wody 91 557 

Dowożonych 705 Dowożonych 705 

RAZEM: 81 441 RAZEM: 92 262 
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Ilość ścieków odprowadzonych z oczyszczalni  Ilość ścieków zafakturowanych 

Rok 2020  [m3/rok] Rok 2020  [m3/rok] 

Dopływających kanalizacją sanitarną 76 531 Na podstawie zużycia wody 94 407 

Dowożonych 81 Dowożonych 81 

RAZEM: 76 612 RAZEM: 94 488 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GZK w Tomicach 

Zadania z zakresu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych wykonane w 2020 r. zostały 

omówione w sprawozdaniu z realizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach na lata 2019-

2027”, 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 2020 r. funkcjonowało w gminie 

1847 zbiorników bezodpływowych oraz 187 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych oraz z przydomowych oczyszczalni ścieków były 

dostarczane do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Radoczy, Wadowickiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach, oczyszczalni w Podolszu. W 2020 r. odebrano w ten 

sposób 2 152,7 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 

sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Gmina udzieliła w 2020 r. ze środków 

własnych 68 000,00 zł dotacji do budowy 16 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. 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.).  
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W wyniku z realizacji zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 

Tomice” w 2020 r., gmina udzieliła dotacji ze środków budżetu Gminy Tomice do wymiany 31 starych 

źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródła ciepła w postaci 30 kotłów 

gazowych i 1 kotła węglowego spełniającego wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 

2009/125/EC, w wysokości 159 700,00 zł.  

Na realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2020 r. przeznaczono ogółem: 1 102 915,46 zł, w tym: 

▪ utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń: modernizacja 2,850 km 

dróg gminnych (nakłady: 726 130,00 zł), 

▪ wymiana pieców węglowych na kotły węglowe spełniających wymagania ekoprojektu zgodnie  

z dyrektywą (nakłady: 14 000,00 zł), 

▪ wymiana 30 szt. niskosprawnych palenisk węglowych z instalacją nowych 30 szt. kotłów gazowych 

(nakłady: 360 000,00 zł), 

▪ organizacja akcji i kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza  realizowane w ramach 

Programu LIFE (nakłady: 40 423,48 zł), w tym:  

− prowadzenie pomiarów jakości powietrza za pomocą pyłomierza wypożyczonego  

z Krakowskiego Alarmu Smogowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Witanowicach, wraz 

z przeprowadzeniem akcji edukacyjnej wśród dzieci i nauczycieli, której celem było  

podniesienie świadomości  na temat jakości powietrza w Gminie Tomice,  

− pomiary budynków mieszkalnych kamerą termowizyjną, których celem była ocena m. in. stanu 

izolacji termicznej, szczelności stolarki okiennej i drzwiowej, 

− Dzień Ziemi w Gminie Tomice, 

− Dzień Czystego Powietrza, 

− Konkurs plastyczny „Mój pomysł na walkę z NISKĄ EMISJĄ 

− spotkania informacyjne dotyczące organizowanych wydarzeń,  

− dystrybucja materiałów edukacyjnych podczas udzielanych porad w urzędzie w tym akcja 

informacyjna z zakresu przepisów uchwały antysmogowej poprzez przekazanie ulotek do 

każdego punktu adresowego, pod którym eksploatowana jest instalacja na paliwa stałe, 

− zatrudnienie ekodoradcy 

Uzyskany efekt ekologiczny w 2020 r. w wyniku wszystkich działań określonych w PGN:  ograniczenie 

zużycia energii o 1820,45GJ/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 2020 r. 

wynosiła 114,59 km, a liczba budynków podłączonych do sieci wynosiła 1 633 szt. 

5.9.3. Utrzymanie czystości i porządku 
W 2020 r. na utrzymanie czystości i porządku w gminie wydatkowano łączną kwotę 1 610 572,71 zł.  

Ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowane było 

zadanie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy 

Tomice, z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 

odpady komunalne. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzona była 

zbiórka odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Stawowej  

w Radoczy. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.  
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z Tylmanowej. Podwykonawcą PUK EMPOL Sp. z o.o. na terenie Gminy Tomice była Spółka KOMWAD 

SP. z o.o. z Wadowic. W ramach usług podstawowych Wykonawca  świadczył usługę opróżniania koszy 

ulicznych oraz likwidacji „dzikich wysypisk” zlokalizowanych na terenie gminy. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi objętych było  

2010 nieruchomości zamieszkałych przez 7366 osób oraz 127 nieruchomości niezamieszkałych (dane 

na podstawie złożonych deklaracji). Wszyscy mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych (firm i instytucji) zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów komunalnych.  

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. dochody budżetu gminy wyniosły 

1 664 683,82 zł, a zaległości z tego tytułu wynoszą  59 397,19 zł.  

Dla porównania, w roku 2019, gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi objętych było 

1968 nieruchomości zamieszkałych przez 7381 osób (dane na podstawie złożonych deklaracji przez 

właścicieli nieruchomości) oraz 139 nieruchomości niezamieszkałych. Selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych deklarowali właściciele wszystkich nieruchomości. Z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w 2019 r. dochody budżetu gminy wynosiły 689 681,18 zł, a zaległości z tego 

tytułu 35 910,00 zł. 

W 2020 r. w gminie Tomice z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz  

z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne odebranych zostało  

1 536,100 Mg odpadów komunalnych. Dla porównania w roku 2019 zebrano łącznie 1 519,770 Mg 

odpadów.  W ramach całej ilości zebranych w 2020 r. odpadów komunalnych wydzielono: 

− 673,120 Mg odpadów segregowanych, z czego: 339,620 Mg popiołu, 203,380 Mg opakowań  

z tworzyw sztucznych, 101,660 Mg opakowań ze szkła, 28,460 Mg opakowań z papieru  

i tektury, (w roku 2019 odebrano: 627,220 Mg, w tym: 357,09 Mg popiołu, 159,72 Mg 

opakowań z tworzyw sztucznych,  83,760 Mg opakowań ze szkła, 26,650 Mg opakowań  

z papieru i tektury); 

− 750,520 Mg odpadów zmieszanych (w roku 2019 odebrano: 754,300 Mg); 

− 111,320 Mg odpadów ulegających biodegradacji (w roku 2019 odebrano: 1,04 Mg); 

− 1,140 Mg odpadów zmieszanych, odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (w roku 2019 

odebrano: 23,160 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych) 

Ponadto w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zebrano 214,700 Mg odpadów komunalnych (w roku 

2019: 119,040 Mg) z czego: 

− 0 Mg odpadów ulegających biodegradacji- od stycznia 2020 r. odpady te odbierane są spod 

nieruchomości, (w roku 2019 zebrano: 12,420 Mg), 

− 13,6800 Mg zużytych opon (w roku 2019 zebrano: 12,020 Mg); 

− 26,0600 Mg zmieszanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych (w roku 2019 zebrano:  

38,9200 Mg);  

− 164,7400 Mg odpadów wielkogabarytowych (w roku 2019 zebrano: 53,960 Mg);  

− 10,2200 Mg zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (w roku 2019 zebrano: 1,720 Mg); 

a w innych punktach zbierania odpadów: 

− 17,3790 Mg odpadów segregowanych, w tym: 3,7440 Mg opakowań z papieru i tektury oraz 

13,6350 Mg opakowań z metali (w roku 2019 w PSZOK zebrano: 78,218 Mg odpadów 
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segregowanych, w tym: 62,403 Mg opakowań z papieru i tektury oraz 15,815 Mg opakowań  

z metali). 

Średnia ilość wytworzonych (odebranych i zebranych w PSZOK) odpadów komunalnych przez  

1 mieszkańca wyniosła w 2020 r. – 29,15 kg. Dla porównania w roku 2019 średnia ta wynosiła  

16,13 kg. 

Łączna masa odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych recyklingowi wyniosła 471,7948 Mg. Poziom recyklingu wynosił  

62,91 %. Odebrane  odpady budowalne i rozbiórkowe poddano w 100 % recyklingowi, przygotowaniu 

do ponownego użycia lub odzysku innymi metodami. 111,32 Mg odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazano do składowania, co oznaczało, że osiągnięty poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosił ok. 0%.  

W roku 2019* łączna masa odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła 

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi wynosiła 336,499 Mg osiągając 

poziom 41%. Odebrane 23,16 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 100% poddanych zostało 

recyklingowi, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. 17,6504 Mg odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazano do składowania, co oznaczało, że osiągnięty 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania wynosił w 2019 r. wynosił 6% 

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., Gmina Tomice  

w 2020 r. pokryła koszt odbioru i utylizacji 85,85 Mg odpadów zawierających azbest. Porównując do 

roku poprzedniego zanotowano blisko 9% spadek odebranych i zutylizowanych odpadów budowlanych 

zawierających azbest. 

* Dane zostały skorygowane po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego w dniu 26 marca 2021 r. sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok. 

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., Gmina Tomice  

w 2020 r. pokryła koszt odbioru i utylizacji 85,85 Mg odpadów zawierających azbest. Porównując do 

roku poprzedniego zanotowano blisko 9% spadek odebranych i zutylizowanych odpadów budowlanych 

zawierających azbest  

 

Zgodnie z ustawą o utrzymanie czystości i porządku w gminach, Gmina Tomice zapobiega 

bezdomności zwierząt oraz zapewnia zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych 

zwierząt. W 2020 r. wyłapano na terenie gminy 5 bezdomnych psów. Zebrano i oddano do utylizacji 

łącznie 8 padłych zwierząt. Na realizację programu Gmina Tomice wydatkowała środki w kwocie 

10 199,97 zł. W roku 2020 wyłapano 7 bezdomnych psów, zebrano 9 padłych zwierząt. Koszt realizacji 

zadania wyniósł 14 399,96 zł.  
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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 2020 r. wydatkowano ogółem  

356 592,58 zł (tj. 44,24 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca), w tym na ochotnicze straże pożarne 

317 418,40 zł, na obronę cywilną 500,00 zł, na obronę narodową 400,00 zł, a na zarządzanie kryzysowe 

wydano  36 774,18 zł. 

W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gmina Tomice współpracuje ściśle z Policją.  

W dniu 08.09.2020 r. Gmina Tomice przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, na 

podstawie porozumienia zawartego dnia 24.08.2020 r., dotację w wysokości 1 500,00 zł na zakup 

sztandaru wraz z niezbędnym osprzętem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji  

w Wadowicach. 

W minionym roku na terenie gminy stwierdzonych zostało 45 przestępstw. W 7 głównych kategoriach 

przestępczości odnotowano 5 przestępstw kradzieży z włamaniem, 1 przestępstwo kradzieży oraz  

1 przestępstwo uszkodzenia rzeczy. W 2020 r. nie odnotowano na terenie gminy Tomice przestępstw 

z kategorii uszczerbku na zdrowiu. Policja podjęła łącznie 424 interwencje, z czego 59 to interwencje 

domowe. W ich wyniku założone zostały 2 „Niebieskie Karty”. 

Ogólna ilość „Niebieskich Kart” sporządzonych na terenie gminy Tomice wyniosła 8 tj. 3,94 %  

w stosunku do całkowitej liczby kart wydanych na terenie powiatu wadowickiego w 2020 r. 

W ruchu drogowym miały miejsce łącznie 94 zdarzenia, w tym 89 kolizji i 5 wypadków drogowych,  

w których rannych zostało 7 osób. Zatrzymano także 4 kierujących w stanie nietrzeźwości lub po 

spożyciu alkoholu. W ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowano w 2020 r. łącznie 

78 zgłoszeń: 53 z nich zweryfikowano pozytywnie i wyeliminowano, natomiast 25 nie potwierdzono. 

Wśród wszystkich zgłoszeń najwięcej, bo 44 dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości,  

18 - nieprawidłowego parkowania, 7 - grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją,  

5 - nielegalnych rajdów samochodowych, 2 - złej organizacji ruchu drogowego, a po 1: używania 

środków odurzających oraz wypalania traw.  
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Rysunek 4 Interwencje Policji na terenie gminy Tomice w 2020 r 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP w Wadowicach 

 

5.10.2. Ochrona przeciwpożarowa 
Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt 14 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. 

zm.).  

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 przynależą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszystkie jednostki  

OSP zrzeszone są w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i na szczeblu Gminy tworzą Oddział 
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Gminny Związku OSP RP w Tomicach. Według stanu na koniec 2020 r. w strukturach OSP było 352 

członków czynnych (253 mężczyzn, 99 kobiet) oraz 159 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

(74 chłopców, 85 dziewcząt). 
Rysunek 5 Liczba członków OSP z terenu gminy Tomice w 2020 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Tomice 

 

W celu podnoszenia swoich kwalifikacji członkowie OSP uczestniczą w różnych kursach i szkoleniach. 

Stan wyszkolenia strażaków-ratowników na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco: 

▪ szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP - 207 osób, 

▪ dowódcy OSP - 46 osób, 

▪ naczelnicy OSP - 15 osób, 

▪ konserwatorzy sprzętu ratowniczego - 49 osób, 

▪ szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego - 73 osób, 

▪ szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 97 osób, 

▪ szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego - 8 osób, 

▪ szkolenie sterników motorowodnych - 19 osób, 

▪ szkolenie płetwonurków - 5 osób, 

▪ szkolenie z zakresu współpracy z LPR - 6 osób, 

▪ szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym - 68 osób, 

▪ kurs obsługi drabin mechanicznych - 6 osób,  

▪ kurs usuwania owadów błonko-skrzydłych - 2 osoby. 

Liczba zdarzeń odnotowanych na terenie gminy Tomice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 

roku, w których interweniowały jednostki OSP wyniosła 103, w tym pożary - 20, miejscowe zagrożenia 

- 78, alarmy fałszywe - 5. 

Wśród pożarów najczęstszą przyczyną ich wystąpienia były podpalenia (umyślne) - 8. Przyczyną  

4 pożarów była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Pozostałe przyczyny 

to: wady środków transportu - 3 pożary, wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń  

i instalacji elektrycznych - 2 pożary, nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem 

otwartym - 1 pożar, wady urządzeń ogrzewczych - 1 pożar. Pożar powstały z innych, ustalanych przez 

Policję przyczyn był 1.  

W grupie powstałych w ubiegłym roku pożarów wszystkie zaistniałe zdarzenia zaklasyfikowano do 

kategorii pożarów małych.  
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Wartość strat pożarowych wg danych KP PSP w Wadowicach oszacowana została na około 246 tyś. zł, 

natomiast wartość uratowanego mienia zagrożonego bezpośrednio pożarem to ponad 10,6 mln. zł. 

Do powstania innych miejscowych zagrożeń najczęściej przyczyniało się niezachowanie zasad 

bezpieczeństwa ruchu środków transportu - 32 zdarzenia oraz działanie sił natury w postaci huraganów 

i silnych wiatrów - 13 zdarzeń. Pozostałe przyczyny to: gwałtowne opady atmosferyczne - 3 zdarzenia, 

nietypowe zachowanie zwierząt i owadów stwarzających zagrożenie - 3 zdarzenia, wady środków 

transportu - 2 zdarzenia, nieprawidłowa eksploatacja środków transportu - 2 zdarzenia. Jako przyczynę 

2 zdarzeń wskazano celowe działanie człowieka. W przypadku 21 miejscowych zagrożeń jako powód 

ich wystąpienia określono „inne różne przyczyny”. 

Na utrzymanie jednostek OSP wydatkowano w 2020 r. kwotę 345 275,47 zł, tj. 0,88% w stosunku do 

ogółu wydatków budżetowych. Poniesione wydatki wykazano w poniższej tabeli. 
Tabela 43 Wydatki budżetu gminy na Ochotnicze Straże Pożarne w 2020 r. 

Lp. Nazwa jednostki 

Wydatki Urzędu 

Gminy 

[zł] 

Fundusz sołecki 

[zł] 

Dotacje 

[zł] 

Razem 

[zł] 

1 OSP Lgota 17 783,37 9 795,72 22 595,00 50 174,09 

2 OSP Radocza 18 794,50 2 500,00 23 610,00 44 904,50 

3 OSP Tomice 33 684,57 0,00 23 075,00 56 759,57 

4 OSP Witanowice 24 687,09 0,00 24 495,00 49 182,09 

5 OSP Woźniki 46 695,92 5 059,84 22 225,00 73 980,76 

6 OSP Zygodowice 15 064,33 0,00 24 200,00 39 264,33 

7 Zarząd Gminny OSP 31 010,13 0,00 0,00 31 010,13 

RAZEM: 187 719,91 17 355,56 140 200,00 345 275,47 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Tomice 

 

W ramach wymienionych w tabeli wydatków z Urzędu Gminy pokryto m.in. koszty wynagrodzeń 

konserwatorów sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia samochodów, obowiązkowe i dobrowolne 

ubezpieczenie NNW członków OSP i MDP, badania lekarskie, zakup paliwa, wykonanie przeglądów  

i badań okresowych samochodów oraz zakup usług telekomunikacyjnych.  

W przedstawionych wyżej wydatkach Urzędu uwzględniono m.in. kwotę 68 880,12 zł przeznaczoną na 

zakup 30 kompletów 2-częściowego umundurowania bojowego FHR 008 Max Pl/M. Ubrania 

dostarczyła na podstawie umowy nr SOC.271.1.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. firma: „MAT-POŻ” 

Irena Matusiak, Ireneusz Matusiak Spółka Jawna.  

Ponadto za kwotę 5 001,18 zł zainstalowany został w budynku remizy OSP Witanowice system 

monitoringu wizyjnego. 

Na podstawie umowy nr: RFN.272.2.2020.MP z dnia 27 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Tomice zlecił firmie 

Fero+Enso Mirosław Barcik opracowanie „Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z koncepcją 

budowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomicach”. Wartość umowy wynosiła 

12 000,00 zł.  

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  
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i samochodów pożarniczych 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 2020 r. wydatkowane zostały m.in. na realizację kursów i szkoleń - 7 750,00 zł (Kurs Re-

certyfikacyjny Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - 31 uczestników), organizację eliminacji gminnych 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” - 598,94 zł, oraz bieżące 

funkcjonowanie Zarządu - 429,00 zł (materiały biurowe). Ponadto ze środków tych wypłacono 

wynagrodzenie dla Komendanta Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tomicach w wysokości 3 794,04 zł (12 

x 316,17 zł), opłacono ubezpieczenie strażaków i mienia jednostek OSP w łącznej kwocie 12 437,76 zł, 

zakupiono usługę teleinformatyczną wspierającą działanie jednostek OSP pn. „e-Remiza” za kwotę 

900,00 zł (roczny abonament), oraz pokryto rachunki za przeprowadzenie obowiązkowych badań 

lekarskich w wysokości 3 100,00 zł.  

Ogólna suma wydatków związanych z działalnością Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tomicach 

w 2020 r. wyniosła 31 010,13 zł.   

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Gmina Tomice złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego o udzielnie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP  

z trenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2020”. Wartość 

wnioskowanej kwoty pomocy finansowej wynosiła 21 410,00 zł. Konkurs w związku z panującą na 

terenie kraju sytuacją sanitarno-epidemiologiczną został uchwałą Zarządu Województwa 

Małopolskiego nr 513/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. odwołany 

Gmina Tomice złożyła w dniu 21 grudnia 2020 r. do Ministra Sprawiedliwości wniosek o powierzenie 

realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. W wyniku 

otrzymanej w wysokości 10 000,00 zł dotacji zakupiona została pompa szlamowa HONDA WT40X wraz 

z osprzętem (wąż ssawny PCV fi 110 - 2 szt., smok ssawny skośny fi 110 z zaworem zwrotnym 1 - szt.) 

Sprzęt którego całkowita wartość zakupu wynosiła 10 127,00 zł przekazany został w dniu 30 grudnia 

2020 r. jednostce OSP Woźniki. Wkład własny Gminy Tomice wyniósł 127,00 zł. 

Ponadto w roku 2020 r. ze środków urzędu wsparty został XXII Powiatowy Turniej Halowy 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu 

Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, który rozegrany został w ZSP w Witanowicach 

w dniu 25.01.2020 r. Drużyny z terenu gminy Tomice zajęły odpowiednio IV miejsce (MDP Witanowice) 

i VII miejsce (OSP Radocza).  

W związku z obowiązującą na terenie kraju sytuacją sanitarno-epidemiologiczną związaną  

z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-Cov-2, oraz wydanymi obostrzeniami i restrykcjami, większość 

wydarzeń kulturalno-sportowych w 2020 r. musiała zostać odwołana. Nie przeprowadzono m.in.: 

corocznych zawodów sportowo-pożarniczych oraz gminnego ćwiczenia taktyczno-bojowego.  

Wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii wymusił podjęcie odpowiednich działań 

zabezpieczających i zapobiegawczych, zmierzających do ograniczenia ryzyka zakażenia. W tym celu 

wyposażono Urząd Gminy Tomice w sprzęt do dezynfekcji powierzchni o wartości 2 852,15 zł 

(ozonator, lampy bakteriobójcze UV) oraz niezbędne elementy wyposażenia (dozowniki, tablice, 

osłony) o wartości 3 572,86 zł. 
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Ponadto zakupiono środki ochrony indywidualnej o wartości 19 810,33 zł (maseczki, przyłbice, pół-

przyłbice, rękawice nitrylowe) oraz środki do dezynfekcji o wartości 12 566,51 zł (płyny i żele do 

dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni), które rozdysponowane zostały wśród pracowników 

urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli służb (ochotnicze straże pożarne, policja) 

oraz mieszkańców gminy.  

Ogólna wartość środków przeznaczonych z budżetu Gminy Tomice na działania związane ze 

zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2 w 2020 r. wynosiła 38 801,85 zł. 

W ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 3 jednostki OSP z terenu gminy 

Tomice (OSP Radocza, OSP Tomice, OSP Witanowice) wyposażone zostały w specjalne zestawy 

składające się z: opryskiwacza spalinowego STIHL, 5 kg koncentratu - środka wirusobójczego, 4 szt. 

kombinezonów ochronnych, 4 szt. półmasek ochronnych typu FFP2, 100 par nitrylowych rękawiczek 

ochronnych, 1 litra oleju silnikowego do opryskiwaczy oraz 4 szt. gogli ochronnych. W ramach tego 

samego pakietu jednostka OSP Witanowice otrzymała w dniu 24 sierpnia 2020 r. w użyczenie specjalny 

namiot kwatermistrzowski, który wyposażony został w przyczepę transportową, agregat 

prądotwórczy, nagrzewnicę olejową, 10 łóżek polowych, 10 foteli/krzeseł składanych, stolik polowy 

oraz śpiwory. 

 

5.11. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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, 4 ludowe kluby sportowe oraz 5 szkolnych klubów 

sportowych. 

Zasady, zakres i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. określał Program 

współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok, który został przyjęty uchwałą Nr XIII/134/2019 Rady 

Gminy Tomice z dnia 29 listopada 2019 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 2020 r. realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez 

przekazywanie dofinansowania – po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i podpisaniu 

stosownych umów. 

Konkurs ofert został zorganizowany zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz przewidywane kwoty na realizację zadań 

publicznych zostały podane do publicznej wiadomości w formie zarządzenia Wójta Gminy Tomice   

Nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Tomice w roku 2020: 

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

a) wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – do dnia 30 czerwca 

2020 r., 

b) wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych w dziedzinie piłki nożnej – do 

dnia 30 listopada 2020 r; 
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Kwota przeznaczona na realizację: 130.000,00 zł; 

2) w zakresie kultury: 

a) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej i edukacji muzycznej – do dnia 30 listopada 

2020 r., 

b) wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury i integracji w środowisku kobiet 

wiejskich w Gminie Tomice – do dnia 30 listopada 2020 r. 

Kwota przeznaczona na realizację: 30.000,00 zł; 

3) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

a) wspieranie działań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – w okresie do 

dnia 30 listopada 2020 r. 

Kwota przeznaczona na realizację: 5.000,00 zł; 

Ogłoszenie o pierwszym 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 2020 roku zarządzeniami Wójta: 

1) Nr 4/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. został ogłoszony nabór kandydatów na członków komisji 

konkursowych do opiniowania ofert; 

2) Nr 5/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. został ustalony wzór karty oceny oferty, stosowanej przy 

ocenie ofert składanych w otwartych konkursach ofert; 

3) Nr 11/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. została powołana 4-osobowa komisja konkursowa do oceny 

złożonych ofert, składająca się z pracowników Urzędu Gminy w Tomicach i Ośrodka Kultury Gminy 

Tomice oraz osoby reprezentującej organizacji pozarządowe. 

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie złożonych zostało: 

11 ofert z zakresu kultury fizycznej; 

2 oferty z zakresu kultury; 

1 oferta z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.  

Komisja konkursowa dokonała oceny ofert oraz przedłożyła Wójtowi propozycje dotyczące wyboru 

ofert i wysokości dotacji. 

Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 2 lutego 2020 r. Wójt Gminy Tomice ogłosił wyniki konkursu 

informując o wybranych ofertach i przyznanych kwotach dotacji: 

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na: 

a) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży: 

▪ LUKS „Tygrysek” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach – 2.800,00 zł, 

▪ LKS „Wikliniarz” w Woźnikach – 3.200,00 zł, 

▪ UKS „Jaguar” przy Szkole Podstawowej w Woźnikach – 2.800,00 zł, 

▪ UKS „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Radoczy – 2.500,00 zł, 

▪ UKS „Cross” w Tomicach – 6.100,00 zł, 

▪ LKS „Dąb” w Tomicach – 3.200,00 zł, 

▪ LKS „Orzeł” w Radoczy – 3.000,00 zł; 

b) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych w dziedzinie piłki nożnej: 

▪ LKS „Orzeł” w Radoczy – 20.000,00 zł, 
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▪ LKS „Dąb” w Tomicach – 21.000,00 zł, 

▪ LKS „Skawa” w Witanowicach – 20.000,00 zł, 

▪ LKS „Wikliniarz” w Woźnikach – 21.000,00 zł; 

2) w zakresie kultury na:  

a) Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej i edukacji muzycznej: 

▪ Stowarzyszenie p.n. Orkiestra Dęta Zygodowice – 17.000,00 zł; 

b) Wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury i integracji w środowisku kobiet 

wiejskich w Gminie Tomice: 

▪ Stowarzyszenie „Wioski Naszych Marzeń” w Tomicach – 12.000,00 zł; 

3) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na: 

a) Wspieranie działań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

▪ Stowarzyszenie „Wioski Naszych Marzeń” w Tomicach – 5.000,00 zł. 

Wyniki konkursu zostały podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu. 

Aneksami z dnia 8 czerwca 2020 r., w związku z art. 15 zzzzzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin realizacji zadania publicznego 

„wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży” został przedłużony do 30 

września 2020 r. 

Zarządzeniami Wójta Gminy Tomice: 

1) Nr 94/2020 z dnia 14 września 2020 r. został ogłoszony drugi otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie kultury fizycznej na: 

a) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – do dnia 31 grudnia 

2020 r., 

Kwota przeznaczona na realizację: 24.400,00 zł; 

2) Nr 102/2020 z dnia 25 września 2020 r. został ogłoszony nabór kandydatów na członków komisji 

konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert; 

3) Nr 106/2020 z dnia 7 października 2020 r. powołano 4-osobową komisję konkursową do oceny 

złożonych ofert składającą się wyłącznie z pracowników Ośrodka Kultury Gminy Tomice i Urzędu 

Gminy w Tomicach. Organizacje pozarządowe nie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji. 

Ogłoszenie o konkursie ofert zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Urzędu oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. W odpowiedzi na 

ogłoszenie o konkursie złożono 7 ofert. Komisja konkursowa dokonała ich oceny i przedłożyła Wójtowi 

propozycje dotyczące wyboru ofert i wysokości dotacji. 

Wójt Gminy Tomice zarządzeniem Nr 107/2020 z dnia 9 października 2020 r. ogłosił wyniki konkursu 

informując o wybranych ofertach i przyznanych kwotach dotacji w II półroczu 2020 r. na: 

a) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży:  

- LUKS „Tygrysek” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach – 3.600,00 zł, 

- LKS „Wikliniarz” w Woźnikach – 4.000,00 zł, 

- UKS „Jaguar” przy Szkole Podstawowej w Woźnikach – 3.600,00 zł, 

- UKS „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Radoczy – 2.000,00 zł, 
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- UKS „Cross” w Tomicach – 5.100,00 zł, 

- LKS „Dąb” w Tomicach – 3.100,00 zł, 

- LKS „Orzeł” w Radoczy – 3.000,00 zł. 

 

Organizacje pozarządowe, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych, 

zawarły stosowne umowy z Wójtem, a po zakończeniu realizacji dotowanych zadań złożyły 

sprawozdania końcowe. Sprawozdania były badane pod kątem prawidłowości wykonywania zadania 

publicznego, w tym wydatkowania przekazanej dotacji. 

Zgodnie z Programem współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działalności pożytku publicznego na 2020 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) wsparciu organizacyjnym przy realizowanych przedsięwzięciach, m.in. poprzez udostępnianie 

obiektów czy sprzętu; 

5) promocji działalności organizacji poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek 

zainteresowanych organizacji informacji dotyczących nowych inicjatyw na stronie internetowej 

Urzędu Gminy oraz w mediach lokalnych; w ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej 

Urzędu działała podstrona dotycząca organizacji pozarządowych, na której zamieszczano 

najważniejsze informacje dotyczące organizacji pozarządowych, m.in. bazę organizacji oraz 

informacje o konkursach; 

6) współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy. 

 

W dniu 19 maja 2020 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota złożyło uproszczoną ofertę na 

realizację zadania publicznego z zakresu kultury, z pominięciem otwartego konkursu ofert, pt. 

„Opracowanie i wydanie publikacji pt. Joasia. Siłaczka z Lgoty” na kwotę 1.100,00 zł. Informacja o 

złożeniu wniosku spełniającego wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie została opublikowana w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

Z uwagi na brak pisemnych uwag, została zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

Zadanie to zostało terminowo i prawidłowo rozliczone.  

 

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 
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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 2019 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, 

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 2019 r. przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 44 Struktura organizacyjna, liczba zatrudnionych i wysokość wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy 
Tomice w 2020 r. 

Jednostki organizacyjne Gminy Tomice 

Struktura organizacyjna 
Przeciętna liczba 

zatrudnionych 

Wysokość 
wynagrodzeń 

brutto [zł] 

1 2 3 

razem 379,61 22 544 472 zł 

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 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 

63,80 4 270 905 zł 

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach 
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Zespołem kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora. W skład Zespołu 
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. 

36,72 2 243 013 zł 

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. 

28,65 1 612 215 zł 

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. 

33,19 2 191 935 zł 

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 r. o pracownikach samorządowych. 

3,75 179 614 zł 

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. 

4,5 341 158 zł 

7 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach 

Ośrodkiem kieruje kierownik. Ponadto w Ośrodku zatrudnieni są 
pracownicy z podziałem na stanowiska pracy:  
- Główna księgowa/pracownik socjalny; 
- Pracownik socjalny/specjalista ds. kadr i płac; 
- Pracownik socjalny;  
- Pracownik socjalny;  
- Asystent rodziny;  
- Referent ds. funduszu alimentacyjnego/pełnomocnik wójta ds. 
przeciwdziałania alkoholizmowi; 
- Referent ds. św. rodzinnych;   
- Referent ds. św. wychowawczych;  
Umowy zlecenia: 4 opiekunki środowiskowe wykonujące usługi 
opiekuńcze, na kwotę 72.644,85  zł. Status prawny pracowników Ośrodka 

9 731 266 zł 
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normuje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych. 

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; 
- pracownik socjalny; 
3)      Dział kultury: 
- instruktorzy ds. kultury; 
- 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 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej. 

8 390 300 zł 

9 Gminny Zakład Komunalny w Tomicach 

Zakład   Budżetowy   pod   nazwą   Gminny  Zakład   Komunalny w Tomicach 
jest jednostką organizacyjną Gminy Tomice, powołaną do realizacji zadań 
statutowych. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Tomice, a obszarem 
działania jest teren Gminy Tomice.  
W strukturę organizacyjną zakładu wchodzą: 
1)      Kierownik – podlegający bezpośrednio Wójtowi Gminy Tomice, 
2)      Dział finansowo-administracyjny (główny księgowy, st. inspektor 
księgowości), 
3)      Dział eksploatacyjno-sprzętowy (inkasent, pracownik sieci 
wodociągowej, pracownicy Stacji Uzdatniania Wody, pracownicy 
Oczyszczalni Ścieków, technolog). 
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach działa w oparciu o Uchwały Rady 
Gminy Tomice  Nr XXIV/154/98 z dnia 18 czerwca 1998 r.; Ustawy  o  
finansach  publicznych  z  dnia  27 sierpnia 2009 r (Dz. U. z 2009 r, Nr 157, 
poz. 1240 z zm). Statut Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach, 
Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 10 sierpnia 2012 r. 
(Dz. Urzęd. Wojew. Małop. z dnia 20.09.2012, poz. 4622).  

12 726 066 zł 

10 Urząd Gminy w Tomicach   
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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, 
▪  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. 

19,6 
  

1 205 200 zł 
  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych i sprawozdań Z-06 jednostek organizacyjnych Gminy Tomice o 

pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za 2020 r.  
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6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA INWESTYCJI I 
WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W 2020 R. NA TERENIE 
GMINY TOMICE  

 

Zdjęcie 1 Koncert Orkiestry Dętej z 
Zygodowic podczas uroczystości Trzech Króli 
w kościele w Radoczy 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 2 Otwarcie strefy rekreacyjnej przy 
OSP w Witanowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 3 Rajd Rowerowy VeloRajd 20 
Wadowice-Kraków 
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Zdjęcie 4 Prezentacja publikacji Joasia. 
Siłaczka z Lgota" w Lgocie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 5 Remont potoku Zygodówka w 
Woźnikach i w Zygodowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 6 Remont boiska wielofunkcyjnego 
przy ZSP w Tomicach 
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Zdjęcie 7Remont ulicy Dworskiej w 
Tomicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 8 Budowa oświetlenia ulicznego w 
gminie - ul. Osiczyna w Zygodowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 9 Remonty dróg gminnych - ul. 
Graniczna w Witanowicach 
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Zdjęcie 10 Remonty dróg gminnych -               
ul. Strażacka w Tomicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 11Budowa oświetlenia ulicznego w 
gminie - ul. Krakowska w Witanowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 12Przekazanie sprzętu i ubrań dla 
OSP w Woźnikach 
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