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Wstęp 

Raport o stanie gminy Liszki opracowano w związku z wprowadzeniem do ustawy z dnia 

8 marca 1990 o samorządzie gminnym art. 28aa. (Dz. U z 2019 poz. 506 z późn. zmianami) 

 

Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą 

i społeczną gminy Liszki oraz wskazanie na działania podjęte przez organy wykonawcze gminy 

w celu zapewnienia efektywnego oraz sprawnego funkcjonowania gminy. 

Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy według stanu na 

dzień 31 grudnia 2019 roku. 

Dzięki temu zaistniała możliwość dokonania analizy funkcjonowania organów gminy Liszki 

w 2019 roku. 

 

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy: 

• finanse gminy, 

• inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach, 

• działalność gospodarcza, 

• warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, 

gospodarka odpadami), 

• zagospodarowanie przestrzenne, 

• oświata, 

• realizowane na terenie Gminy programy i strategie. 

 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy 

Liszki i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących 

w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych. 
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O gminie Liszki 

 

Źródło:  https://www.google.com/maps 

Gmina Liszki położona jest w południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Od strony 

wschodniej graniczy z miastem Kraków, a od zachodniej z gminą Czernichów. Strona 

południowa przylega do rzeki Wisły, zaś północną częścią opiera się o Garb Tenczyński. 

Obszar ten objęty jest Tenczyńskim Parkiem Krajobrazowym i Bielańsko-Tynieckim Parkiem 

Krajobrazowym. Przez środek gminy przepływa rzeka Sanka tworząc tzw. zapadlisko 

Cholerzyńskie o szerokości 2 km.  Gmina sąsiaduje także z gminami: Skawina, Czernichów, 

Zabierzów i Krzeszowice. Siedzibą gminy jest miejscowość Liszki.  
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W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: 

 

 

Wraz z gminami Alwernia, Babice, Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, 

Zabierzów oraz Wielka Wieś w skład tzw. „Pierścienia Jurajskiego” – trasy samochodowej 

biegnącej z Krakowa przez najciekawsze tereny południowej części Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej.  

Teren gminy przecinają: 

• Autostrada A4 wraz z IV obwodnicą Krakowa, 

• Drogi wojewódzkie nr 780 oraz 774 

W pobliżu gminy znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-

Balice. 

GMINA 
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Budzyń
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Kaszów

Kryspinów
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Mników
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Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki między innymi cmentarzysko kultury łużyckiej 

w Baczynie, Zabytkowa kaplica w Czułowie, zespół pałacowy w Piekarach oraz Zespół 

Dworski w Mnikowie. 

Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty turystyczne: 

• Zalew Na Piaskach i Zalew Budzyński, 

• Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, 

• Tenczyński Park Krajobrazowy, 

• Dolina Brzoskwinki, 

• Dolina Mnikowska, 

• Rezerwat przyrody nieożywionej Zimny Dół, 

• Jaskinia pod Baczynem, 

• Jaskinia na Łopiankach w wąwozie Półrzeczki. 

Na obszarze gminy położone są dwa rezerwaty przyrody. 

 

Dolina Mnikowska 

Rezerwat o powierzchni 20,89 ha, obejmujący około 2 km odcinek Doliny Sanki. Ochroną 

objęto krasowy przełom Sanki, liczne eksponowane skały, schroniska i jaskinie. Na terenie 

rezerwatu występują murawy kserotermiczne i zbiorowiska cieniolubnych mszaków, 

fragmenty łęgu olszowego, grądu oraz ciepłolubnej buczyny naskalnej. W rezerwacie 

występuje 17 gatunków chronionych m.in. buławniki, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, 

naparstnica zwyczajna oraz konwalia majowa. W środkowej części rezerwatu znajduje się 

polanka, a ponad nią w południowych ścianach w zakolu zwanym Cyrkiem, we wnęce skalnej 

znajduje się ołtarz z dużym obrazem Matki Boskiej Skalskiej pochodzący z 1863 roku obraz 

Matki Boskiej wykonany przez Walerego Eliasza Radzikowskiego. Dolina Mnikowska jest 

jednym z najbardziej klasycznych jarów krasowych w Polsce, gdzie występują typowe dla 

wapiennych utworów jurajskich różnorodne formy rzeźby, co wyróżnia ją nie tylko w skali 

regionalnej, ale i krajowej. 

 

Zimny Dół 

Rezerwat o powierzchni 2,2 ha, który obejmuje fragment prawego zbocza doliny Zimny Dół. 

Ochronie podlegają formy skalne związane z procesami zboczowymi i krasowymi. Na obszarze 

rezerwatu występują dorodne okazy kwitnącego bluszczu, płaty łęgu, grądu, muraw 

kserotermicznych oraz zbiorowisk cieniolubnych mszaków na skałach węglanowych. Przez 
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teren rezerwatu prowadzi szlak turystyczny oraz ścieżka edukacyjna. Celem ochrony jest 

zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych charakterystycznych 

form skalnych związanych z procesami zboczowymi i krasowymi, a także wyjątkowo 

dorodnych, kwitnących i owocujących okazów bluszczu (Hedera helix). Na terenie rezerwatu 

istnieją zbiorowiska roślinne chronione jako priorytetowe dla ochrony środowiska całej Europy 

(wg Dyrektywy Habitatowej Unii Europejskiej). 

Na terenie Gminy Liszki nie ma zlokalizowanych cmentarzy komunalnych, jednakże znajduje 

się 5 cmentarzy parafialnych, których zarządzaniem zajmują się poszczególne parafie.  

Lp. Lokalizacja Własność/ władanie/użytkowanie 

1. Liszki 
Parafia Rzymsko- Katolicka im. Św. Mikołaja 

w Liszkach 

2. Kaszów 
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Matki Bożej 

Różańcowej w Kaszowie 

3. Morawica 
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Bartłomieja 

Apostoła w Morawicy 

4. Rączna 
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Rącznej 

5. 
Jeziorzany / działki 

w Ściejowicach 

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego 

w Jeziorzanach 

 

Gmina Liszki w 2019 roku nie dofinansowywała działalności cmentarzy. 

Na terenie gminy Liszki znajdują się dwa pomniki wojenne: Pomnik Poległych upamiętniający 

pacyfikację Kaszowa, do której doszło w czasie II Wojny Światowej, pomnik ofiar pacyfikacji 

4 lipca 1943 r. w Liszkach oraz mogiła kpt. pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy – 

znajdująca się na cmentarzu parafialnym. W 2019 r. Gmina nie zlecała wykonania prac 

związanych z utrzymaniem bądź renowacją pomników. 

Ponadto należy wskazać, że Gmina Liszki jest członkiem Stowarzyszenia Metropolia 

Krakowska. Jest to organizacja zrzeszająca jednostki samorządu terytorialnego, która tworzy 

zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy dla 14 gmin otaczających miasto Kraków, 

a także samego Krakowa. 
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Głównymi celami Stowarzyszenia są: 

• zacieśnianie współpracy na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów 

i wykorzystywania potencjałów tych 15 samorządów, z poszanowaniem ich indywidualnej 

specyfiki i odrębności, 

• reprezentowanie i obrona wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego 

wchodzących w skład Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w realizacji zadań 

wykonywanych przez Związek ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). 

Realizując wyżej opisane cele Stowarzyszenie wykonuje zadania własne poprzez: 

• reprezentowanie interesów gmin członkowskich (wyrażanie wspólnych stanowisk, opinii 

i wnioskowanie oraz organizowanie i prowadzenie prac) w sprawach realizacji zadań, 

• nadzór nad wdrażaniem projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach 

ZIT, 

• wspieranie (również eksperckie) podejmowanych przez gminy członkowskie działań, 

mających na celu pozyskanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć 

rozwojowych i wspólną realizację projektów, 

• wspólne planowanie i inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 

ekonomicznego, społecznego i kulturalnego członków stowarzyszenia. 

W 2019 roku gmina Liszki uczestniczyła w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie 

z zakresu transportu i mobilności między innymi, były to badania struktury rodzajowej biletów 

w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie i popytu w pojazdach linii aglomeracyjnych, 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, darmowe przejazdy komunikacją dla 

uczniów podstawówek). 

Gmina Liszki aktywnie działa w ramach stowarzyszenia z czego wynikają liczne korzyści 

zarówno dla gminy jak i dla stowarzyszenia. 

SPRAWY OBYWATELSKIE W 2019 R. 

- Wydano 1 483 dowody osobiste oraz wydano 111 zaświadczeń o utracie dowodu 

osobistego. 

- Udzielono 77 informacji na podstawie wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych 

osobowych z gminnego zbioru meldunkowego i 16 informacji na podstawie wniosku 

o udostępnienie danych z kopert dowodowych i RDO. 

- Przyjęto 623 zgłoszeń pobytu stałego, 331 zgłoszeń pobytu czasowego, 41 zgłoszeń  

o wymeldowaniu z pobytu stałego, 10 zgłoszeń wymeldowania z pobytu czasowego oraz 
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0 zgłoszeń wyjazdu poza granicę RP na pobyt stały oraz 2. na pobyt czasowy oraz wydano 

łącznie 310 zaświadczeń  o zameldowaniu. 

- Nadano łącznie 109 numerów PESEL w związku z czynnościami rejestracyjnymi 

zameldowań i wnioskami osób o nadanie tego numeru na podstawie odrębnych przepisów 

oraz 7 numerów w związku z złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

- Wydano 1 554 odpisów aktów stanu cywilnego: skróconych i zupełnych oraz 

wielojęzycznych. 

- Sporządzono 165 aktów stanu cywilnego, dokonano 38 transkrypcji zagranicznych aktów 

stanu cywilnego oraz zrealizowano 50 procedur uzupełnienia, bądź sprostowania aktów s.c., 

dołączono 186 wzmianek do aktów stanu cywilnego, sporządzono 1 241 przypisków 

zamieszczanych przy akcie, zmigrowano 1 465 akt stanu cywilnego. 

- Wydano 9 decyzji administracyjnych o zmianie imienia i nazwiska. 

- Przyjęto od nupturientów 95 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa i wydano 70 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa. 

- Wezwano 118 osób do kwalifikacji wojskowej oraz sporządzono rejestry kobiet 

i mężczyzn na potrzeby kwalifikacji wojskowej, w którym ujęto mężczyzn: 110, kobiet: 

170, razem: 280 osób. 

- W dniu 08.02.2019 r. zorganizowano uroczystość, podczas której odznaczeniami „Medal za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie” uhonorowano 15 par małżeńskich obchodzących 

jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. 

- Uzyskano dotację celową od Wojewody Małopolskiego w kwocie 59 000,00 zł i dokonano 

profesjonalnej konserwacji i oprawy 3 ksiąg dawnych (parafialnych) stanu cywilnego 

oraz samej oprawy pozostałych 62 ksiąg stanu cywilnego. 

 

Finanse gminy 

W ramach gospodarki finansowej gmina realizowała przyjęty Uchwałą IV/34/2019 Rady 

Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2019 budżet Gminy 

Liszki. Uchwała ta na przestrzeni roku była wielokrotnie zmieniana poprzez siedemdziesiąt 

cztery zarządzenia wójta oraz dziesięć uchwał Rady Gminy.  
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Lp. Wyszczególnienie 
Plan na rok 

2019 

Plan na rok 

2019 po 

zmianach 

Wykonanie 

31.12.2019 

1. Dochody budżetu 70 913 359,00 85 252 881,53 83 647 946,29 

 1. Dochody bieżące 67 333 510,00 80 720 404,24 79 747 030,82 

 2. Dochody majątkowe 3 579 849,00 4 532 477,29 3 900 915,47 

     

2. Wydatki budżetu 82 049 759,00 88 185 236,53 82 028 512,25 

 1. Wydatki bieżące 65 627 859,00 76 670 666,73 72 246 775,72 

 2. Wydatki majątkowe 16 421 900,00 11 514 569,80 9 781 736,53 

     

3. Deficyt 11 136 400,00 2 932 355,00 - 

 Nadwyżka - - 1 619 434,04 

     

4. Przychody 14 886 400,00 6 682 355,00 4 161 732,77 

 1. Wolne środki, o których 

mowa w art..217 ust.2 

pkt 6 ustawy 

3 000 000,00 3 200 000,00 3 266 585,05 

 2. Przychody ze spłat 

pożyczek i kredytów 

udzielonych ze środków 

publicznych 

150 000,00 150 000,00 0,00 

 3. Przychody z 

zaciągniętych pożyczek i 

kredytów na rynku 

krajowym 

11 736 400,00 3 332 355,00 895 147,72 

 4. Wolne środki    

     

5. Rozchody ogółem 3 750 000,00 3 750 000,00 3 666 500,00 

 1. Wolne środki, o których 

mowa w art. 217 ust.2 

pkt 6 ustawy 

3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 

 2.  pożyczka dla organu 

pożytku publicznego 

 

150 000,00 150 000,00 66 500,00 
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Mienie Gminy 

Gmina w trakcie 2019 roku prowadziła aktywną politykę związaną z gospodarowaniem 

mieniem komunalnym. W trakcie roku gmina zmniejszyła posiadany zasób gruntów w ujęciu 

wartościowym o 482 520,00 zł. Jednakże warto wskazać, że biorąc pod uwagę budynki i lokale 

oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej zanotowano wzrost wartości majątku gminy 

o odpowiednio 2 602 650,32 zł oraz 7 400 007,94 zł. Podsumowując należy wskazać, że 

wartość mienia Gminy na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 327 157 767,56 zł. W trakcie roku 

nastąpił wzrost o 10 396 183,38 zł. W związku z tym na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość 

mienia wyniosła 337 553 950,94 zł.  

 

Zgodnie z art. 13 ustawy Z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zmianami): 

Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem 

obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany 

i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania 

w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone 

jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych 

przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. 

W świetle wskazanego przepisu gmina dokonała następujących czynności cywilnoprawnych 

związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym: 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan  

na  

01.01.2019 r. 

Zmiany  

w 2019 r. 

Stan  

na  

31.12.2019 r. 

1 Dzierżawa    

 - Dzierżawa  gruntów 81,83 ha +6,08 ha 87,31 ha 

 - Dzierżawa gruntów dla OSP 0,4 ha 0 0,4 ha 

 - Dzierżawa lokali użytkowych 16 +1 17 

 - najem lokali użytkowych w SP 11 +1 12 

 - najem lokali użytkowych OSP 5 0 5 

 - dzierżawa lokali mieszkalnych 6 +1 7 

2 Użyczenie    
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Inwestycje 

Ważnym elementem działalności, każdej gminy jest realizacja inwestycji, w celu poprawy 

komfortu życia mieszkańców oraz realizacji ciążących na Gminie zadań.  

Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych zostało zawarte w poniższej tabeli: 

Lp. Nazwa zadania 

Poniesione 

koszty 

w 2019 

Status lub 

data 

zakończenia 

Opis inwestycji główne założenia 

1 Aktualizacja kosztorysów dla 

inwestycji pn. wykonanie projektu 

rozbudowy i modernizacji 

Gimnazjum w Mnikowie 

3 075,00 zakończone 
Wykonano aktualizacje dokumentacji 

kosztorysowej 

2 Opracowanie wniosku ULICP 

zmiany sposobu Użytkowania 

Poddasza bud. Szatni "Liszczanka" 

i zagospodarowania  Dz. 282 

w Liszkach 

- 06.2020 

Uzyskanie Warunków Zabudowy oraz 

wykonanie  inwentaryzacji budynku 

Szatni sportowej w Liszkach 

3 Dostawa wraz z montażem 1 szt. 

Wiaty konstrukcji stalowej 

wypełnionej poliwęglanem litym na 

przystanek autobusowy 

w CHROSNEJ 

7 872,00 zakończone 
Ustawiona nowa wiata przystankowa 

na przystanku „Pętla” w m. Chrosna 

4 Rozebranie konstrukcji wiaty 

przystankowej wraz z 

wywiezieniem na złom 

1 500,87 zakończone 

Likwidacja zniszczonej wiaty po 

kolizji drogowej – przystanek Pętla” 

w m. Chrosna 

5 

Naprawa wiat przystankowych 

w m. Chrosna, Liszki, Kryspinów 
2 600,00 zakończone 

Uzupełnienie brakujących szyb 

w wiatach przystankowych z 

poliwęglanu litego przystanki: 

„Chrosna studnia”, „Liszki Dół”, 

„Kryspinów”-przy remizie OSP, 

„Kryspinów”-w zatoce kierunek na 

Liszki koło stacji LPG. 

6 

Uzupełnienie oznakowania D-15 1 180,80 zakończone 

W ramach utrzymania przystanków 

autobusowych zostało zlecone zakup 

i montaż znaków D15. 

 - grunty 6,98 +0,27 7,25 

 - grunty OSP 0 +0,31 0,31 

 - budynki dla SP ZOZ 2 0 2 

 - budynki OSP 1 +2 3 

 - budynki pozostałe 5 5 10 

3 Sprzedaż nieruchomości    

 - sprzedaż gruntów   1,7101 ha 

4 Grunty oddane przez Gminę w 

użytkowanie wieczyste 

1,6357 ha -0,3157 ha 1,3200 ha 

5 Grunty przyjęte przez Gminę w 

użytkowanie wieczyste 

32,2650 ha 0 32,2650 ha 
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7 Dostawa i montaż zabudowy 

systemowej DICHT w S.P. 

w Jeziorzanach 

6 090,96 zakończone 

Wykonanie przegród w łazienkach 

pomiędzy boksami w toaletach szkoły 

w Jeziorzanach 

8 Opracowanie dokumentacji 

projektowej zadania pn. "projekt 

wielobranżowy zespołu budynków 

o funkcji szkoły podstawowej 

czterooddziałowego przedszkola 

wraz z pełnowymiarową salą 

gimnastyczną" 

139 200,00 zakończone 

Zakresem było wykonanie 

dokumentacji technicznej na budowę 

Szkoły Podstawowej w m. Kaszów 

9 

Remont dachu na Ośrodku Zdrowia 

w Liszkach 
26 691,00 zakończone 

Naprawa dachu na ośrodku zdrowia 

w Liszkach: wymiana wyłazu, wcięcie 

opaski kominowej montaż czapek 

kominowych, czyszczenie koszy 

dachowych, wymiana drewnianej 

podbitki, uszczelniania kominów, 

wymiana starych rynien i rur 

spustowych montaż nowych. 

10 

Malowanie szatni sportowej oraz 

remont wejścia do szatni Szkoły 

Podstawowej w Kryspinowie 

18 783,90 zakończone 

Zakres prac obejmował rozebranie 

i czyszczenie daszków z pleksi, 

przygotowanie podłoża i położenie 

tynku akrylowego, mycie ścian 

i sufitów w szatni, gipsowanie 

i gruntowanie ubytków w szatni, 

malowanie emalią akrylową lamperii 

i ścian w szatni. 

11 Sprawdzenie dokumentacji 

projektowej "Projekt 

Wielobranżowy zespołu bud. 

o funkcji Szkoły Podstawowej  

w Kaszowie" 

2 500,00 zakończone 

Sprawdzenie dokumentacji technicznej 

na budowę szkoły w Kaszowie 

w zakresie branży elektrycznej 

12 Przebudowa budynku Szkoły 

Podstawowej w Czułowie wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania 

poddasza na dz. 1271 w Czułowie 

217 444,41 zakończone 
Adaptacja poddasza nieużytkowego na 

salę lekcyjną w szkole w Czułowie 

13 
Opracowanie projektu adaptacji 

budynku 

OSP Kryspinów 

- 06.2020 

Zakres prac obejmuje wykonanie 

projektu technicznego na adaptację 

poddasza nieużytkowego na 

pomieszczenia dla strażaków 

14 Pełnienie funkcji Inspektora 

Nadzoru nad robotami 

elektrycznymi na inwestycji 

polegającej na wykonaniu remontu 

Szkoły Podstawowej w Czułowie 

1 600,00 zakończone 

Nadzór Inwestorski w zakresie branży 

elektrycznej przy zadaniu adaptacji 

poddasza nieużytkowego w szkole 

podstawowej w Czułowie. 

15 Wykonanie wzmocnienia, 

szpachlowania, gruntowania 

i malowania sufitu w Szkole 

Podstawowej w Rącznej. 

11 335,68 zakończone 

Wzmocnienie sufitu, zamocowanie 

siatki podtynkowej na kołkach 

i malowanie sufitu w szkole 

podstawowej w Rącznej 

16 Pełnienie funkcji Inspektora 

Nadzoru nad robotami 

elektrycznymi na inwestycji 

polegającej na wykonaniu remontu 

Szkoły Podstawowej w Rącznej 

1 000,00 zakończone 

Sprawdzenie dokumentacji technicznej 

na rozbudowę szkoły w Rącznej 

w zakresie branży elektrycznej 

17 

Wykonanie prac remontowych 

w budynku szkoły podstawowej 

w Cholerzynie 

29 982,00 zakończone 

Zakres prac obejmował malowanie 5 

sal lekcyjnych w szkole podstawowej 

w Cholerzynie (w tym szpachlowanie, 

gruntowanie, gładzie gipsowe, 

malowanie lamperii, malowanie 

grzejników) 
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18 Przebudowa części budynku nr 230 

Urzędu Gminy Liszki z instalacjami 

wewnętrznymi wod-kan, c.o., 

i energii elektrycznej na dz. nr 407 

i 408 w m. Liszki 

206 539,78 zakończone 

Zakres prac obejmował przebudowę 

istniejących pomieszczeń biurowych 

na nowe, z przeróbką instalacji wod-

kan, c.o. i elektryczną, z wykonaniem 

przejścia pomiędzy pomieszczeniami. 

19 
Wykonanie demontażu ścianki 

działowej oraz malowania 

pomieszczeń w szkole podstawowej 

w Kryspinowie 

28 536,00 zakończone 

Wyburzenie ścianki dzielącej dwie 

sale w celu połączenie dwóch sal w 

jedną, uzupełnienie ubytków po 

wyburzeniu, szpachlowanie malowanie 

ścian i sufitów. 

20 
Pełnienie funkcji Inspektora 

nadzoru nad robotami 

elektrycznymi przy przebudowie 

Urzędu Gminy Liszki nr 230 

2 000,00 zakończone 

Nadzór inwestorski w zakresie branży 

elektrycznej na realizowanym zadaniu 

przebudowy pomieszczeń Urzędu 

Gminy Liszki w budynku nr 230 

w Liszkach 

21 

Przebudowa budynku 

gospodarczego przyległego jedną 

ścianą do budynku remizy OSP 

wraz z remontem łazienek w części 

głównej budynku (parter) 

w miejscowości Kryspinów 

202 074,72 zakończone 

wykonano wymianę konstrukcji dachu 

i jego pokrycia wraz z izolacją. 

Wewnątrz budynku wykonano sufit 

podwieszany, instalację elektryczną 

w tym oświetlenie i gniazda, 

zamontowano parapety wewnętrzne, 

wykonano tynki i wylewki, 

zamurowano otworów, wymieniono 

drzwi wejściowe, wymalowano ściany, 

ułożono posadzki gresowej wraz 

z cokołem, wykonano izolację 

przeciwwilgociową ściany 

zewnętrznej-podziemnej, ocieplono 

i wytynkowano z zewnątrz ściany oraz 

wykonano opaskę wokół dobudówki, 

wyremontowano pomieszczenia 

sanitarne w starej części remizy. 

22 Pełnienie funkcji Inspektora 

Nadzoru nad robotami 

elektrycznymi na inwestycji 

polegającej przebudowie budynku 

gospodarczego przyległego jedną 

ścianą do budynku remizy OSP 

w Kryspinowie 

2 343,80 zakończone 

Nadzór inwestorski w zakresie branży 

elektrycznej na realizowanym zadaniu 

przebudowy budynku gospodarczego 

przyległego jedną ścianą do budynku 

remizy OSP w Kryspinowie 

23 

Remont peronu przystankowego 

wraz z dojściem do przystanku 

w m. Rączna 

861,00 zakończone 

Wykonano plantowanie, wyrównanie 

terenu peronu, uporządkowanie 

pobocza - dojścia do peronu 

przystankowego w Rącznej przystanek 

pn. Rączna Osiedle”. 

24 

Wykonanie remontu szkoły 

podstawowej nr 1 w Kaszowie 
14 135,00 zakończone 

Malowanie sal lekcyjnych nr 1, nr 3, nr 

4, nr 9,  cyklinowanie parkietu wraz 

z malowaniem w Sali nr 1 tj. Sali 

gimnastycznej, malowanie drabinek 

gimnastycznych , malowanie krat 

zabezpieczających okna i grzejniki; 

usuwanie ubytków w ścianach, 

szpachlowanie w szkole podstawowej 

nr 1 w Kaszowie. 

25 

Renowacja parkietu w budynku 

szkoły podstawowej nr 1 
11 078,61 zakończone 

Cyklinowanie, szpachlowanie i 

lakierowanie posadzki w salach nr 3, 

nr 4, nr 5 wraz z lakierowaniem 

nowych listew przypodłogowych oraz 

usuwaniem ubytków w ścianach i 

parkiecie. 
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26 
Wymiana drzwi na hali sportowej 

przy szkole podstawowej 

w Liszkach 

24 723,00 zakończone 

Dostawa wraz z montażem 

i demontażem starych drzwi 4 szt. 

drzwi wewnętrznych i 1 szt. drzwi 

zewnętrznych 

27 

Demontaż zniszczonej wiaty w m. 

Czułów 
1 200,00  

Wiata została zniszczona w wyniku 

kolizji drogowej, zostało zlecone jej 

zdemontowanie, uprzątnięcie 

zniszczonych szyb i połamanej 

konstrukcji. 

28 Dostawa wraz z montażem 1 szt. 

Wiaty o konstrukcji stalowej 

wypełnionej poliwęglanem litym na 

przystanek autobusowy w Czułowie 

6 027,00 zakończone 

Ustawienie nowej wiaty 

przystankowej, stara zniszczona 

w wyniku kolizji drogowej – 

przystanek pn. „Czułów Sklep” 

29 
Wymiana hydrantów 

przeciwpożarowych w Szkole 

Podstawowej w Czułowie 

5 147,40 zakończone 

Demontaż starych hydrantów dostawa 

i montaż 3 nowych wraz z elementami 

do montażu, wykonanie pomiaru ich 

wydajności. 

30 

Wykonanie prac remontowych na 

terenie Ośrodka Zdrowia 

w Morawicy 

17 220,00 zakończone 

Prace obejmowały wykonanie opaski 

z tynku mozaikowego żywicznego na 

frontowej fasadzie budynku na 

wysokości 70 cm, demontaż kostki na 

opasce wokół budynku i ponowne 

ułożenie, demontaż kostki wokół 

wejścia do budynku i ponowne 

ułożenie, wykonanie odwodnienia 

w gruncie pod kostką z 4 rynien 

z dachu budynku rurą kanalizacyjną fi 

160 (41 mb) z wykonaniem 1 

studzienki 

31 

Wykonanie podłogi w Szkole 

Podstawowej w Piekarach 
31 242,00 zakończone 

w nowej części szkoły wymieniono 

podłogę wraz ze wzmocnieniem 

legarów, zamontowano płyty OSB 

dwie warstwy, szpachlowano łączenia  

i położono wykładziny 

32 

Ogrodzenie placu zabaw 

w Morawicy 
29 392,08 zakończone 

Wykonano ogrodzenie placu zabaw 

przy starym budynku szkoły wykonane 

z siatki panelowej, ocynkowanej 

i pomalowanej proszkowo na 

podmurówce , wykonano również 

montaż dwóch bram dwuskrzydłowych 

z siatki panelowej oraz wyplantowano 

teren pod plac zabaw. 

33 

Wykonanie projektu zamiennego 

z podziałem inwestycji na etapy dla 

projektu „Rozbudowa i 

modernizacja Szkoły Podstawowej 

w Rącznej” 

- 30.04.2020 

Z uwagi na brak możliwości 

rozbudowy szkoły zgodnie 

z wykonanym projektem (zajmowane 

mieszkanie przez lokatora) zostało 

zlecone wykonanie projektu 

zamiennego z podziałem inwestycji na 

etapy. 

34 

Wyk. dokumentacji projektowej 

rozbiórki ganku przylegającego do 

budynku mieszkalnego nr 164 

dz. 888 w Morawicy 

6 150,00 zakończone 

Wykonanie projektu wyburzenia 

ganku przy budynku nr 164  

w Morawicy, w celu podziału działki 

pod poszerzenie drogi powiatowej dla 

zwiększenia bezpieczeństwa pieszych 

i pojazdów (w rejonie przedmiotowego 

domu brak jest poboczy i miejsca dla 

zaprojektowania chodnika, znajduje 

się tam niebezpieczny zakręt, słaba 

widoczność zbyt wąska droga 

powiatowa) 
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35 Wykonanie projektu kanalizacji 

deszczowej odprowadzającej wody 

deszczowe z terenu szkoły, hali  

i dróg osiedla w Kryspinowie 

- 
Czerwiec 

2020 
 

36 

Wyposażenie OSP w Kryspinowie 23 926,00 zakończono 

Zamówienie dot. wyposażenia kuchni 

OSP w Kryspinowie w sprzęt AGD 

oraz meble po wykonanym remoncie 

dobudówki przylegającej do remizy. 

37 

Wyposażenie OSP w Kryspinowie 1 000,00 zakończono 

Zamówienie dot. dostawy wraz 

z montażem rolet okiennych po 

wykonanym remoncie w dobudówce 

do remizy OSP w Kryspinowie. 

38 Uzupełnienie do montażu drzwi na 

halę przy szkole w Liszkach 
4 182,00 zakończono 

Uzupełnienie do montażu drzwi w hali 

sportowej przy szkole podstawowej 

39 

Wykonanie remontu dachu na 

budynku GOPS w Liszkach 
48 757,24 zakończono 

Naprawa pokrycia dachowego: 

ułożenie folii paraizolacyjnej, ułożenie 

warstwy termoizolacyjnej, położenie 

papy termicznej i podkładowej, 

położenie papy nawierzchniowej 

termozgrzewalnej, montaż klinów 

styropianowych na kleju bitumicznym, 

wykonanie obróbek z papy 

termozgrzewalnej, wykonanie obróbek 

z blachy powlekanej oraz wykonanie 

instalacji odgromowej. 

40 Opracowanie dokumentacji 

projektowej na peron przystankowy 

wraz z miejscem pod wiatę w 

miejscowości Liszki 

3 000,00 zakończono 

Dokumentacja techniczna na peron 

przystankowy z miejscem pod wiatę 

przystanek pn. „Liszki Tyniecka” 

 

Ponadto należy wskazać na liczne remonty oraz inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, 

realizowane przez Gminę. Zestawienie inwestycji infrastrukturalnych zostało zamieszczone 

w poniższej tabeli: 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Cholerzyn – środki z Urzędu 

Marszałkowskiego 
31.885,00 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Kryspinów - środki z Urzędu 

Marszałkowskiego 
20.617,00 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Liszki-  środki z Urzędu 

Marszałkowskiego 
40.814,00 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Mników- środki z Urzędu 

Marszałkowskiego 
50.000,00 

Drogi gminne  

Zakup materiałów i wyposażenia na remont dróg (zakup kamienia do remontu dróg, 

oznakowanie dróg gminnych, zakup rur) 
96.471,10 

Remont bieżący dróg gminnych: remonty przepustów drogowych, poboczy, 

udrażnianie i pogłębianie rowów przydrożnych, remont nawierzchni dróg gminnych, 
230.160,99 

Montaż lustra drogowego w Chrosnej - FS 597,78 
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Zakup usług pozostałych: transport materiałów do remontu dróg, utrzymanie zimowe 

dróg 
226.936,64 

Wykaszanie przy drogach w Chrosnej - FS 861,00 

Rozplantowanie kamienia w Cholerzynie - FS 1.000,00 

Odwodnienie drogi pod wałem w Jeziorzanach – przebudowa drogi wraz z budową 

kanalizacji burzowej i przepompownią wody 
549.742,24 

Remont pasa drogowego w Budzyniu – FS – asfaltowanie dróg 20.466,15 

Asfaltowanie drogi gminnej w Ściejowicach w kierunku Rącznej - FS 35.112,56 

Remont dróg w Liszkach – FS– asfaltowanie dróg 35.961,60 

Remont dróg gminnych w Morawicy /środki wsi/ - wykonanie drogi „Na nowym 

osiedlu”  o nawierzchni z tłucznia 
149.480,01 

Budowa przepustu w Kryspinowie za Sanką - projekt 16.429,00 

Asfaltowanie dróg w Cholerzynie - FS 26.000,00 

Budowa przejścia dla pieszych w Morawicy – wykonanie części projektu 

przekazanego do Zarządu Dróg Powiatowych 
5.100,00 

Rewitalizacja rynku przy drodze za kościół w Liszkach – wykonanie projektu 38.842,50 

Asfaltowanie dróg gminnych w Mnikowie - FS 35.961,60 

Asfaltowanie dróg w Kaszowie - FS 35.961,60 

Remont drogi gminnej do Ośrodka Zdrowia Morawica – FS – remont pobocza oraz 

udrożnienie rowu 
19.987,50 

Asfaltowanie dróg w Jeziorzanach - FS 23.232,24 

Asfaltowanie dróg gminnych w Rącznej - FS 29.989,15 

Modernizacja drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Kaszowie /obok Pana 

Augustynka/ - projekt 
21.525,00 

Modernizacja drogi przez Załęcze w Chrosnej – poszerzenie i utwardzenie drogi 12.000,00 

Asfaltowanie drogi w Kryspinowie – FS 23.031,27 

Asfaltowanie dróg w Kaszowie 114.563,77 

Asfaltowanie dróg w Mnikowie 46.088,96 

Asfaltowanie dróg w Liszkach 32.682,34 

Asfaltowanie dróg w Cholerzynie 5.886,20 

Asfaltowanie drogi nr 912 w Mnikowie 10.000,00 

Asfaltowanie dróg w Czułowie 33.921,51 
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Drogi wojewódzkie 

Budowa przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 18.327,00 

Dotacja na budowę przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich w Kryspinowie 

i Liszkach przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego 
34.356,31 

Drogi powiatowe 

Przebudowa drogi powiatowej w Morawicy – wykonanie koncepcji budowy chodnika 

wraz z odwodnieniem od wjazdu do firmy Jędruś w kierunku pętli autobusowej 
21.800,00 

Dotacja na przebudowę drogi powiatowej w Chrosnej (środki przekazane do 

Starostwa Powiatowego) 
625.385,56 

Dotacja na remont dróg powiatowych w Mnikowie(środki przekazane do Starostwa 

Powiatowego) 
23.370,00 

Dotacja na wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Morawica na drodze 

powiatowej 2121K Balice – Tenczynek (środki przekazane do Starostwa 

Powiatowego) 

40.000,00 

 

Środowisko Naturalne 

Gmina Liszki w 2019 roku podjęła wiele kroków w celu poprawy jakości środowiska.  Należy 

wskazać, przede wszystkim na następujące projekty: 

• Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego „ 

Małopolska w zdrowej atmosferze LIFE” – poprawa jakości powietrza.  

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” 

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. 

Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 69 partnerów, 

a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które 

zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. 

Wartość projektu to około 17 mln euro (70 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 

42 mln zł. Projekt jest realizowany w okresie od października 2015 r. przewidywane 

zakończenie jest planowane do końca 2023 r. 
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Główne działania projektu: 

• sieć Ekodoradców w gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu 

ochrony powietrza, będą pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję 

zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania, 

• doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów 

ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu 

poprzez działania służące oszczędności kosztów energii, 

• Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla 

wszystkich samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych 

działań, 

• wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Liszki w zakresie 

likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów 

informacyjnych, w których udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem 

się o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię, 

• narzędzie do modelowania w wysokiej rozdzielczości rozkładu zanieczyszczeń 

w Krakowie, 

• międzyregionalna baza źródeł emisji dla Małopolski, Śląska, Czech i Słowacji wraz 

z modelowaniem jakości powietrza. 

Projekt w Gminie Liszki jest realizowany na podstawie umowy nr /XA/786/SR/16 z dnia 

05.12.2016 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Liszki. Projekt realizowany 

jest w okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2023 r. 

Wykonanie za 2019 r.: 100.288,02 zł. Wskaźnik realizacji projektu: 41 %. 

 

• Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk 

domowych z Gminy Liszki na źródła spalające paliwa gazowe - projekt ZIT – poprawa 

jakości powietrza.  

Projekt realizowany na podstawie umowy nr umowy nr RPMP.04.04.01-12-0446/17-00-

XVII/271/FE/17 z dnia 27.09.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, 

a Gminą Liszki oraz aneksu nr 1 z dnia 02.05.2018 r. 

Całkowita wartość projektu 1 400 000,00 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 

1 119 929,38 zł.  

Projekt realizowany jest w okresie od zawarcia umowy do 01.02.2020 r. 

Wykonanie za  2019 r.: 678 391,4 zł. Wskaźnik realizacji projektu: 100%. 
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• Projekt partnerski pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” (OZE) – poprawa jakości 

powietrza.  

Projekt realizowany na podstawie umowy nr  RPMP.04.01.01-12-1082/17-00-XVII/440/FE/18 

z dnia 19.12.2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Stowarzyszeniem 

Blisko Krakowa oraz umowy partnerstwa z dnia 18.09.2018 r.  

Projekt pod nazwą „Czysta Energia Blisko Krakowa”  realizowany jest przez pięć Partnerskich 

Gmin Powiatu Krakowskiego: Czernichów, Liszki, Skawinę, Świątniki Górne oraz Zabierzów. 

Liderem projektu jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa. Projekt 

umożliwił pozyskanie dofinansowania w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii 

ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

Przedmiotem projektu jest kupno oraz montaż jednostek wytwarzających energię cieplną 

i elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj.: układów fotowoltaicznych, 

kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także pieców na biomasę. Urządzenia te, w ramach 

realizacji projektu, będą montowane w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz 

obiektach użyteczności publicznej na terenie Gmin Partnerskich. Realizacja projektu „Czysta 

Energia Blisko Krakowa” przyczyni się do wyeliminowania, bądź zmniejszenia pyłów i innych 

zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne lub budynki 

użyteczności publicznej. 

Całkowita wartość projektu  wynosi 28 437 011,97 zł., na Gminę Liszki przypada 

4 802 646,00 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 28.11.2017 r. do 30.06.2021 r. 

 

• Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk 

domowych z Gminy Liszki na źródła spalające paliwa gazowe  - projekt ZIT – etap 2 

-  poprawa jakości powietrza. 

Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPMP.04.04.01-12.0205/18-00-XVII/26/FE/19 

z dnia 16.04.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Liszki. 

Całkowita wartość projektu 11 758 284,00 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 

8 558 667,04  zł. Projekt realizowany jest w okresie od zawarcia umowy do 30.12.2022 r. 

Wykonanie za 2019 r.: 366 787,16 zł. Wskaźnik realizacji projektu: 3%. 
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• Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Liszki - projekt ZIT – 

Ochrona  środowiska 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy 

nr RPMP.05.02.01-12-0478/17-00-XVII/195/FE/17 z dnia 11.09.2017 r. pomiędzy Zarządem 

Województwa Małopolskiego, a Gminą Liszki. Całkowita wartość projektu 94 200,00 zł. 

w tym dofinansowanie w wysokości 73 977,74 zł. W ramach projektu w 2019 r. usunięto 

167,420 Mg azbestu z 67 nieruchomości. Odbiór azbestu w ramach projektu był realizowany 

w 2018 i 2019 roku. 

Wykonanie za  2019 r: 47 100,00 zł. Wskaźnik realizacji projektu: 100% 

 

• Gospodarka odpadami komunalnymi 

Gmina, w ramach działań związanych gospodarowaniem nieczystościami objęła systemem 

gospodarowania odpadami 5 376 zamieszkałych nieruchomości. Należy wskazać, że ze 

względu na wprowadzone przepisy obowiązkiem selektywnej zbiórki odpadów zostały objęte 

wszystkie gospodarstwa domowe (od września 2019 roku). W przypadku niewywiązywania się 

z tego obowiązku po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego naliczana jest opłata 

podwyższona. Łącznie w 2019 roku wydano 50 decyzji w sprawie umorzenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Umorzono łączną kwotę 5 861,20 zł, w tym odsetki 

(69,00 zł) oraz koszty upomnienia (46,60 zł) 

Gmina w procedurze przetargowej w 2018 roku wybrała ofertę na  zadanie pn. „Świadczenie 

usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 

zamieszkałych z terenu gminy Liszki od 01.01.2019 r. do 31.12.2019” wybrała 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI (całkowita wartość umowy w 2019 r. wyniosła 

3 941 894,16 zł - stawka ryczałtowa: 328 491,18/m-c). Odebrano łącznie 4 217,32 Mg 

odpadów, w tym 1 831,77 Mg odpadów segregowanych oraz 2 385,55 Mg odpadów 

zmieszanych. 

 

W 2019 roku Gmina liszki dokonała odbioru 138 przyłączy wodociągowych (w sumie 5 063) 

oraz 89 przyłączy kanalizacyjnych (w sumie 3 547). Na dzień 31 grudnia 2019 roku, gmina 

została zwodociągowana w 87% oraz skanalizowana w 61%. Do oczyszczalni ścieków trafiło 

778 991 m3 ścieków.  
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Gmina także pozyskała następujące ilości wody: 

• Ujęcie Wody Mników - 303 432 m3 

• Ujęcie Wody Rączna - 49 491 m3 

• Ujęcie Wody Morawica - 46 604 m3 

• Ujęcie Wody Zimny dół/Zręby  - 4 169 m3 

• Zakup wody MPWiK Kraków - 359 630 m3 

 

Współpraca międzysamorządowa 

W 2019 roku poczyniono wielomiesięczne starania związane z nawiązaniem współpracy 

z gminą Oliveira de Frades z Portugalii.  W październiku 2019 roku delegacja Urzędu Gminy 

Liszki gościła w portugalskiej gminie Oliviera de Frades, na zaproszenie tamtejszych  władz. 

W czasie rewizyty, 3 grudnia 2019 roku został podpisany List Intencyjny dotyczących 

współpracy pomiędzy Gminą Liszki a portugalską Gminą Oliviera de Frades, natomiast 

poprzez Uchwałę Nr XV/195/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. została 

wyrażona wola współpracy partnerskiej pomiędzy ww. gminami. Współpraca ma dotyczyć 

przede wszystkim kwestii gospodarczych i oświatowych, jak również wymian strażackich. 

Warto także zauważyć, że zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym zawartym pomiędzy 

Gminą Liszki a Gminą Miejską Kraków, Miasto przejęło wykonywanie zadań publicznych 

w ramach lokalnego transportu publicznego. Gmina Liszki nie posiada zrównoważonego planu 

rozwoju publicznego transportu, Gmina została objęta dokumentem będącym w posiadaniu 

Miasta Kraków, obejmującego także  Krakowski Obszar Metropolitarny, gdzie 

odpowiedzialnym za realizację planu jest Urząd Miasta Kraków a partnerami są Gminy 

i powiaty Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego, w tym Gmina Liszki. 

 

Oświata 

Zadania oświatowe w Gminie Liszki są realizowane w oparciu o następujące akty prawne: 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148                     

z późn. zm.),  

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481                   

z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 

z późn. zm.).  
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- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506                  

z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869     

z późn. zm.). 

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Liszki była organem prowadzącym dla 11 szkół 

podstawowych, w tym 9 z oddziałami przedszkolnymi oraz 2 z oddziałami przedszkolnymi                      

i oddziałami gimnazjalnymi. 

Stan organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Liszki w roku szkolnym 2018/2019 

obrazuje poniższa tabela: 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA 

ODDZ. 

W 

SZKOLE 

LICZBA 

UCZNIÓW 

OGÓŁEM 

LICZBA UCZNIÓW W KLASACH 

I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła Podstawowa 

 w Cholerzynie 

6 70 12 13 0 15 14 7 9 0 

2. Szkoła Podstawowa 

w Czułowie 

8 132 14 25 14 21 14 12 17 15 

3. Szkoła Podstawowa 

w Jeziorzanach 

8 106 13 10 16 16 14 9 14 14 

4. Szkoła Podstawowa nr 1 

w Kaszowie  

9 138 15 16 5 31 16 19 21 15 

5. Szkoła Podstawowa 

Nr 2 w Kaszowie 

8 114 17 16 9 16 15 18 10 13 

6. Szkoła Podstawowa 

w Kryspinowie 

10 191 29 25 23 20 36 22 13 23 

7. Szkoła Podstawowa 

w Liszkach 

10 181 23 22 10 39 35 18 13 21 

8. Szkoła Podstawowa 

w Mnikowie 

7 103 12 13 12 22 17 10 0 17 

9. Szkoła Podstawowa 

w Morawicy 

8 129 19 12 11 24 20 12 16 15 

10. Szkoła Podstawowa 

w Piekarach 

8 97 11 13 8 15 13 10 14 13 

11. Szkoła Podstawowa 

w Rącznej 

8 145 15 22 20 22 18 14 16 18 

 Razem SP 90 1406 180 187 128 241 212 151 143 164 

1. klasy gimnazjalne 

 w Szkole Podstawowej 

 w Liszkach 

2 62 X X 62   

2. klasy gimnazjalne 

 w Szkole Podstawowej 

 w Mnikowie 

2 67 X X 67   

 Razem OP 129 129 X X 129   

 Ogółem Gmina  219 1535   
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Stan organizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Liszki w roku szkolnym 2018/2019 obrazuje poniższa tabela: 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 
LICZBA 

ODDZIAŁÓW 

LICZBA 

DZIECI 

OGÓŁEM 

LICZBA 

DZIECI 

6-

LETNICH 

 Oddział Przedszkolny w 

Szkole Podstawowej w 

Cholerzynie 

3 49 16 

 Oddział Przedszkolny w 

Szkole Podstawowej w 

Czułowie 

4 80 19 

 Oddział Przedszkolny w 

Szkole Podstawowej w 

Jeziorzanach 

2 49 25 

 Oddział Przedszkolny w 

Szkole Podstawowej nr 1 w 

Kaszowie  

1 20 12 

 Oddział Przedszkolny w 

Szkole Podstawowej nr 2 w 

Kaszowie 

2 35 22 

 Oddział Przedszkolny w 

Szkole Podstawowej w 

Kryspinowie 

3 71 14 

 Oddział Przedszkolny w 

Szkole Podstawowej w 

Liszkach 

2 37 19 

 Oddział Przedszkolny w 

Szkole Podstawowej w 

Mnikowie 

1 11 11 

 Oddział Przedszkolny w 

Szkole Podstawowej w 

Morawicy 

2 49 25 

 Oddział Przedszkolny w 

Szkole Podstawowej w 

Piekarach 

3 53 17 

 Oddział Przedszkolny w 

Szkole Podstawowej w 

Rącznej 

2 30 10 

 
Razem 

25 484 190 
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Szkoły Podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi prowadzone przez Gminę Liszki 

funkcjonowały w 11 budynkach. Poniżej przedstawiono wykonane w poprzednim roku 

szkolnym prace remontowe:  

- SP Czułów: malowanie 2 sal w OP, malowanie sali klasy I, malowanie korytarza, drzwi 

wewnętrznych do sal lekcyjnych, wymiana starych lamp na nowe ze środków gminy, 

- SP Cholerzyn: odnowiono i pomalowano 5 sal lekcyjnych ze środków gminy na kwotę 

30 000,00 zł,  

- SP Jeziorzany: Przebudowa i rozbudowa oddziału przedszkolnego i biblioteki na dwa 

oddziały przedszkolne ze środków gminy, 

- SP nr 1 w Kaszowie: malowanie sali gimnastycznej oraz cyklinowanie parkietów ze 

środków gminy, malowanie 3 sal lekcyjnych ze środków szkoły, malowanie jadalni oraz 

bibliotek we własnym zakresie,  

- SP w Kryspinowie: malowanie szatni, wymiana drzwi wejściowych, remont sali 

przedszkolnej ze środków gminy, budowa placu zabaw ze środków Rady Rodziców 

oraz Rady Sołeckiej, 

- SP Liszki: Malowanie 3 pomieszczeń szkolnych, malowanie korytarza w szatni 

szkolnej, pomalowanie lamperii w 3 salach oraz część korytarzy szkolnych – materiały 

zakupiono ze środków gminy, a prace zostały wykonane przez konserwatorów, 

- SP Mników: remont korytarza górnego przy OP, położenie lamperii ze środków gminy, 

- SP Morawica: w związku z otwarciem 2 oddziału klasy I – przerobiono bibliotekę na 

salę lekcyjną: ze środków gminy oraz pomocy rodziców, wyposażono plac zabaw 

w kwocie 18 489,75 zł ze środków Rady Rodziców, 

- SP Piekary: przeprowadzono termomodernizację na kwotę łączną 1 139 366,91 zł, 

w tym ze środków UE 470 225,00 zł oraz ze środków Gminy 669 141,91 zł, wymiana 

podłogi na kwotę 31 242,00 zł ze środków Gminy, 

- SP Rączna: wymalowanie sufitu w sali gimnastycznej ze środków gminy, 

 

W szkołach uczniowie korzystają z cateringu; w Szkole Podstawowej: 208 uczniów, 

w Gimnazjum: 1 uczeń. Szkoły uczestniczyły w akcjach związanych z dożywianiem uczniów: 

- „Śniadanie daje moc”: 80 uczniów, 

- „Mleko w szkole”- 680 uczniów,  

- „Owoce i warzywa w szkole”: 836 uczniów, 

- „Program dla szkół dostarczanie mleka i przetworów mlecznych”: 88 uczniów. 
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Wszystkie szkoły wyposażone są w nowoczesne środki dydaktyczne takie jak: tablice 

interaktywne, monitory interaktywne, laptopy i inne. W zeszłym roku szkoły zakupiły 

następujące  nowoczesne środki dydaktyczne: 

- SP Czułów: z własnych środków zakup zestawów do pracowni komputerowej: 7 szt. za 

13 479 zł, przełącznik sieciowy 730 zł, rzutnik – dar od rodziców, ze środków MEN 

oraz grant „wspieramy sąsiadów”: sprzęt do pracowni – m.in. stół, teleskop, laptop, 

mikroskopy na kwotę łączną 21 327,00 zł, z projektu „Profesjonalny system 

wspomagania szkół województwa małopolskiego” – komplet matematyczny, lego 

zestaw, kamera na kwotę łączną 9 708,00 zł, 

- SP Cholerzyn: darowizna od Wyższej Szkoły Humanitas – szkoła otrzymała 

8 zestawów klocków LEGO, tabletów, 4 zestawy edukacyjne do programowania oraz 

kamerę na kwotę łączną: 14 905,00 zł,  darowizna z banku BGŻ BNP Paribas – szkoła 

otrzymała 23 szt. komputerów i monitorów na kwotę łączną: 12 650,00 zł, 

- SP Cholerzyn: 17 komputerów i 17 monitorów za kwotę łączną 46 000,00 zł ze środków 

gminy, 

- SP nr 1 Kaszów: 2 tablice interaktywne z programu Aktywna tablica, 8 tabletów                 

i robot Photon ze środków szkoły, nowa pracownia komputerowa ze środków gminy, 

- SP nr 2 Kaszów: 2 tablice interaktywne z programu Aktywna tablica, 

- SP Kryspinów: 1 projektor, 11 tabletów oraz 1 ekran ze środków gminy, 1 tablica 

interaktywna ze środków Rady Rodziców, 1 tablica interaktywna z 1 % podatków,  

- SP Liszki: 2 tablice interaktywne z programu Aktywna tablica, 

- SP Morawica: 2 tablice interaktywne, 4 notebooki, telewizor, soundbar, wieża                   

na łączną kwotę 24 017,10 zł, 

- SP Piekary: 2 tablice interaktywne. 

 

W następujących szkołach prowadzony był dziennik elektroniczny: SP Czułów, SP Cholerzyn, 

SP nr 1 Kaszów, SP nr 2 Kaszów, SP Kryspinów, SP Liszki, SP Mników, SP Morawica. 

We wszystkich szkołach funkcjonowały biblioteki szkolne. Ze świetlicy szkolnej korzystało 

499 uczniów. 

Proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych; 

Szkoły z terenu Gminy Liszki w poprzednim roku szkolnym uczestniczyły w następujących 

projektach realizowanych przy wsparciu środków pomocowych UE oraz innych środków 

pozabudżetowych: 
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- Konkurs grantowy Kraków-Airport „wspieramy sąsiadów” oraz Grant „Blisko 

lotniska” 

o SP Czułów w kwocie 10 000,00 zł – doposażenie pracowni biologiczno-

chemicznej, 

o SP Cholerzyn: zrealizowano projekt zielona klasa na kwotę 30 000,00 zł,  

o SP Morawica: zajęcia dodatkowe Rękodzieło z polotem na kwotę 3 000,00 zł 

o SP Cholerzyn: zrealizowano projekt Plac zabaw pod skrzydłami na kwotę 

30 000,00 zł 

- SP Czułów w partnerstwie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów 

realizowała projekt  pt. „Mały przedszkolak turystą” w kwocie 3 000,00 zł mający 

na celu organizację imprez turystycznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

wycieczek promujących powstanie najbliższej okolicy. 

- SP Cholerzyn realizowała projekt w partnerstwie Stowarzyszenia Nasz Cholerzyn – 

projekt pt. „Podróże w Polsce” w kwocie 3 000,00 zł, Ruch to zdrowie w kwocie 

2 500,00 zł, Biesiada patriotyczna w kwocie 3 000,00 zł 

- SP w Jeziorzanach realizowała projekt Szkolny Klub Sportowy „Eksperci 

programowania w podregionie krakowskim”, 

- SP nr 2 w Kaszowie otrzymała dotację celową w kwocie 8 252,80 zł z Urzędu 

Marszałkowskiego WM w ramach projektu edukacyjnego w zakresie budowania 

pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, 

- Zwiększono część oświatową rezerwy oświatowej z tytułu dofinansowania 

wyposażenia w pomoce dydaktycznych niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych: SP 

Czułów – 36 000,00 zł, SP Kryspinów 36 000,00 zł, SP w Piekarach: 37 030,00 zł, 

- SP Czułów zorganizowało Międzyszkolny konkurs zbierania zużytych baterii                      

co pozwoliło na doposażenie pracowni informatycznej w kwocie 750,00 zł, 

- Zrealizowano program „Aktywna Tablica” w ramach którego następujące szkoły 

otrzymały po 2 monitory interaktywne dla każdej szkoły na kwotę łączną: 

17 500,00 zł: 

- Poza wyżej wymienionymi projektami następujące szkoły: SP Czułów, 

SP Cholerzyn, SP nr 1 w Kaszowie, SP Kryspinów, SP Liszki, SP Morawica, 

organizowały oraz uczestniczyły w innych programach lub projektach 

realizowanych bez wsparcia finansowego takich jak: innowacje pedagogiczne, 

programowe, „Scrabble w szkole”, „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat 
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wartości”, Aktywni w kulturze”, „Śniadanie daje moc”, Odblaskowa Szkoła, 

Europejski Tydzień Kodowania, Kampania „Miliard drzew dla Planety”, „Projekt 

niepodległość”, „Mistrzowie Kodowania”, „Od uprawy do potrawy”,  

VIII Światowy Dzień Tabliczki mnożenia i inne, 

- W poprzednim roku szkolnym w szkołach podstawowych na podstawie orzeczeń 

wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chrzanowie 

prowadzono zajęcia rewalidacyjne, indywidualne nauczanie uczniów. Na podstawie 

wydanych opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzono zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne oraz 

zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Organizowano również liczne zajęcia 

rozwijające. Poniżej przedstawiono liczbę uczniów uczestniczących  

w w/w zajęciach: 

o Zajęcia rewalidacyjne: 24 uczniów,  

o Indywidualne nauczanie: 4 uczniów,  

o Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 154 uczniów,  

o Dydaktyczno-wyrównawcze: 239 uczniów, 

o Logopedyczne: 207 uczniów, 

o Zindywidualizowana ścieżka kształcenia: 2 uczniów, 

o Zajęcia rozwijające uzdolnienia: 46 uczniów, 

o Zajęcia rozwijające komunikację: 1 uczeń, 

o Zajęcia rozwijające kompetencji emocjonalno-społeczne: 6 uczniów, 

o Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się: 4 uczniów, 

o Zajęcia rozwijające chór (SP Liszki): 25 uczniów, 

o Zajęcia rozwijające szachy (SP Kryspinów): 24 uczniów, 

o Koła zainteresowań prowadzone społecznie: 63 uczniów, 

o Nauczanie języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy: 1 uczeń, 

o Dla 2 uczniów szkoły zatrudniły nauczyciela wspomagającego, 

o Dla 1 ucznia szkoła zatrudniła pomoc dla nauczyciela w Oddziale 

przedszkolnym. 

 

Kultura fizyczna i sport 

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/359/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 24 marca 2017 r. 

w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w Gminie 
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Liszki, w 2019 roku udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek 

Piłki Nożnej – na poziomie okręgowym, klasy A i klasy B, brały następujące kluby sportowe 

działające na terenie gminy Liszki:  

• LKS Kaszowianka Kaszów,  

• LKS Lotnik Kryspinów, 

•  LKS Liszczanka Liszki,  

• LKS Iskra Czułów,  

• LKS Wisła Jeziorzany,  

• LKS Tęcza Piekary,  

• LKS Strażak Rączna  

• LKS Gwiazda Ściejowice.   

Ponadto kluby: UKS Liszki 2010, UKS Orliki Mników, Szkółka Piłkarska Kryspinów, 

ESCAPE ACADEMY, KS Alfa Morawica i UKS Siemaszka Piekary organizowały zajęcia 

rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży. 

W ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, 

w 2019 roku zostały zrealizowane następujące zadania:  

• turniej piłkarski Kryspinów Cup (Szkółka Piłkarska Kryspinów),  

• „Dzień Piłkarza” – turniej dla dzieci (Szkółka Piłkarska Kryspinów),  

• Obóz sportowy dla młodzieży (LKS Kaszowianka Kaszów),  

• „Aktywni Razem” – wyposażenie placu zabaw (Stowarzyszenie Kryspinów),  

• „Stawiamy na sport i kulturę fizyczną” – doposażenie siłowni zewnętrznej 

(Stowarzyszenie Nasz Cholerzyn),  

• VII Zawody Triathlonowe „Iron Dragon” (Stowarzyszenie Iron Dragon Triathlon), 

• Młodzieżowe Zawody AQUATRIATHLON (Stowarzyszenie Iron Dragon Triathlon), 

• Wędkarski Turniej o Puchar Wójta Gminy Liszki (Stowarzyszenie Wędkarskie Dęby 

Ściejowice),  

• „Kajakarstwo dla wszystkich” – cykliczne zajęcia sportowe (UKS OLIMP Kraków 

i „Aktywnym Być” – cykl zajęć rekreacji ruchowej nad Zalewem na Piaskach 

(Stowarzyszenie Aktywny Budzyń). 
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W 2019 roku we współpracy z Gminą Liszki kluby sportowe zorganizowały ponadto 

następujące projekty:  

• Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Liszki (LKS Kaszowianka Kaszów),  

• Uroczystość 70-lecia klubu (LKS Lotnik Kryspinów),  

• Letni Turniej o Puchar Wójta Gminy Liszki (LKS Kaszowianka Kaszów)  

• Halowy Turniej Piłkarski Strażaków OSP Gminy Liszki. 

 

Realizacji polityk, programów i strategii 

A. Strategia Rozwoju Gminy Liszki 

Cele strategiczne określone są do roku 2024 i służą realizacji wizji gminy. 

Cele strategiczne określają rezultaty o zasadniczym znaczeniu w długiej perspektywie oraz 

kierunkują działania na rzeczy właściwe dla koncepcji rozwoju gminy. Cele strategiczne 

związane są z decyzjami dotyczącymi utrzymania lub zmiany wykorzystania zasobów gminy, 

w tym również zasobów będących w dyspozycji sektora prywatnego i pozarządowego. 

Przypisane im cele operacyjne wyznaczają kierunki działań, co do przedsięwzięć właściwych 

dla rozwoju gminy. Z celów operacyjnych wypływają bardziej szczegółowe zadania 

realizacyjne. 

Cele strategiczne i operacyjne gminy powstały na podstawie oceny aktualnej sytuacji, 

uwzględniającej zidentyfikowane w uspołecznionym procesie pracy problemy i czynniki 

wewnętrzne, wpływające na możliwość rozwoju gminy (słabe i mocne strony) oraz zewnętrzne 

(szanse i zagrożenia w otoczeniu).
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Misja: 

W 2020 roku gmina Liszki w pełni korzysta ze swojego metropolitalnego położenia, 

dostępności komunikacyjnej i bogactwa przyrodniczego, stając się atrakcyjnym miejscem 

zamieszkania oraz spędzania czasu wolnego.  

Rozwija się aktywność gospodarcza, generując nowe miejsca pracy. Elementem rozwoju 

gospodarczego są markowe produkty regionalne. Rozwój infrastruktury komunalnej oraz 

doskonalenie usług publicznych przynosi korzyści w postaci zwiększenia standardu życia 

mieszkańców i nowego osadnictwa. 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

1. Poprawa standardu 

i jakości życia 

mieszkańców 

1.1. Poprawa sytuacji socjalno-bytowej mieszkańców 

1.2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy 

1.3. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców 

1.4. Poprawa dostępu do opieki nad osobami potrzebującymi (osoby 

niepełnosprawne, osoby starsze, wykluczone społecznie i inne) 

1.5. Poprawa dostępności opieki przedszkolnej, z uwzględnieniem 

opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia  

1.6. Rozszerzona oferta edukacyjna 

1.7. Rozwinięte życie kulturalne w gminie 

1.8. Poprawa aktywności społecznej i integracji mieszkańców 

1.9. Zmniejszanie zjawiska wykluczenia cyfrowego 

2. Rozwinięta, 

nowoczesna 

infrastruktura 

techniczna gminy 

2.1. Baza opieki przedszkolnej i żłobków dostępna na terenie gminy 

2.2. Nowoczesna baza szkolna oraz sportowo-rekreacyjna 

2.3. Dostępne nowoczesne obiekty użyteczności publicznej 

2.4. Dobrze skomunikowana gmina w systemie KOM 

2.5. Skuteczna i efektywna gospodarka wodno-ściekowa oraz 

gospodarka odpadami komunalnymi 

2.6. Zwiększona dostępność nowoczesnych sieci internetowych 

2.7. Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

i przeciwpożarowego gminy 

2.8. Zagospodarowane wszystkie obiekty komunalne 

3. Uporządkowana 

gospodarka 

przestrzenna 

3.1. Poprawa funkcjonalności obszarów atrakcyjnych dla 

mieszkańców, inwestorów 

3.2. Opracowanie i aktualizacja dokumentów planistycznych 

4. Zachowane 

i wyeksponowane 

dziedzictwo 

kulturowe 

4.1. Poprawa stanu technicznego zabytków 

4.2. Podtrzymane lokalne tradycje i zwyczaje ludowe 

4.3. Mieszkańcy zintegrowani poprzez kulturę i wspólne działania 

5. Gmina przyjazna 

środowisku 

naturalnemu 

5.1. Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na 

terenie gminy 

5.2. Podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców 

5.3. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska 

5.4. Działania ukierunkowanie na ograniczenie niskiej emisji  

6. Zdrowi i aktywni 

mieszkańcy gminy 

6.1. Podwyższenie jakości i dostępności do świadczeń z ochrony 

zdrowia i profilaktyki 

6.2. Ograniczenie oddziaływania niekorzystnych zjawisk 

demograficznych 

6.3. Aktywizacja zawodowa mieszkańców 
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7. Poprawa stanu sfery 

gospodarczej gminy 

1.1. Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w gminie 

1.2. Wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw 

1.3. Produkcja w gospodarstwach rolnych dostosowana do potrzeb 

KOM 

1.4. Rozwinięta oferta turystyki weekendowej 

1.5. Aktywna promocja gminy 

1.6. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej dla inwestorów 

zewnętrznych 

 

B. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Liszki na lata 2017 – 

2023 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych, obok diagnozy sytuacji, analizuje 

i formułuje cele strategiczne, do których należą: 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy, w tym grup 

szczególnie narażonych na dysfunkcje tj. osób starszych, niepełnosprawnych 

i niedostosowanych społecznie, 

Integracja społeczna oraz promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy, 

Działania służące ograniczeniu zjawiska przemocy domowej oraz problematyka 

uzależnień wśród mieszkańców gminy, 

Nowoczesny system pomocy społecznej reagujący na potrzeby mieszkańców, poprzez 

podnoszenie jakości usług społecznych. 

 

Lp Zadania 
Realizatorzy/ 

partnerzy 
Ramy finansowe Mierniki 

CEL: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy, w tym grup szczególnie 

narażonych na dysfunkcje tj. osób starszych, niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. 

1 

Inicjowanie 

i realizacja gminnego 

programu opieki nad 

dzieckiem i rodziną 

oraz krajowych 

i gminnych 

programów 

osłonowych 

GOPS, Urząd 

Gminy, Rada Gminy 

Środki własne 

GOPS, budżet 

gminy, środki 

zewnętrzne 

Monitoring z realizacji zadań 

2 

Wsparcie materialne 

i niematerialne 

mieszkańców 

potrzebujących 

pomocy, zwłaszcza 

grup ryzyka, chorych 

i niepełnosprawnych, 

(w tym rozwój usług 

opiekuńczych 

i alternatywnych form 

wsparcia) 

GOPS, Urząd 

Gminy, Organizacje 

Pozarządowe 

Środki własne 

gminy, dotacje 

celowe, środki i 

programy 

zewnętrzne 

Liczba przyznanych świadczeń 

zgodnie z Polityką 

przyznawania świadczeń 

w gminie Liszki, monitoring 

potrzeb mieszkaniowych, 

związanych z opieką nad 

osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi, liczba 

zawieranych partnerstw 

w zakresie dystrybucji 

świadczeń 
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Aktywizacja 

zawodowa dorosłych 

poprzez systemy 

szkoleń i kursów 

zawodowych dla osób 

bezrobotnych i 

poszukujących pracy 

oraz innych form 

aktywizacji, 

zachęcanie lokalnych 

przedsiębiorców do 

stworzenia bazy ofert 

pracy 

GOPS, Urząd 

Gminy, Urząd 

Pracy, lokalni 

przedsiębiorcy 

Budżet gminy, 

środki GOPS, 

środki zewnętrzne 

Monitorowanie liczby osób 

bezrobotnych, pojawiających 

się lokalnych ofert pracy, 

zainteresowania pracodawców 

do umieszczania ofert pracy 

3 

Motywowanie rodzin 

przejawiających 

problemy do ich 

samodzielnego 

rozwiązywania – 

praca socjalna 

w rejonach 

opiekuńczych 

GOPS, pracownicy 

socjalni 

Środki własne 

GOPS 

Karty pracy socjalnej, 

monitorowanie aktywności, 

sprawozdania resortowe 

4 

Propagowanie 

wartości 

prorodzinnych, 

podkreślenie 

znaczenia 

odpowiedzialności 

związanej 

z zakładaniem rodziny 

i rodzicielstwem, 

rozpowszechnianie 

prawidłowych 

wzorców 

funkcjonowania 

rodziny w przestrzeni 

społecznej 

GOPS, GKRPA, 

Szkoły, Asystent 

Rodziny 

Budżet gminy, 

środki własne 

GOPS 

Liczba pracy socjalnej, osób 

objętych asystenturą, liczba 

interwencji i zgłoszeń 

CEL: Integracja społeczna oraz promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy. 

1 

Integracja osób 

starszych oraz 

niepełnosprawnych ze 

środowiskiem 

lokalnym integracja 

między pokoleniowa 

poprzez zachęcanie do 

uczestnictwa w życiu 

społecznym 

GOPS, Służba 

Zdrowia, Oświata, 

Stowarzyszenia, 

Klub Seniora 

Budżet gminy, 

sponsorzy, środki 

zewnętrzne 

Liczba projektów socjalnych, 

liczba zorganizowanych 

działań, liczba osób biorących 

udział w działaniach 
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2 

Integracja rodzin 

poprzez zabawę 

i wspólne spędzanie 

czasu wolnego, 

organizowanie 

wycieczek, wyjazdów 

w szczególności dla 

dzieci z rodzin 

wykluczonych 

społecznie (w tym 

z rodzin z problemem 

alkoholowym 

i przemocowym), oraz 

organizowanie na 

terenie gminy imprez 

rekreacyjnych 

i kulturalnych, a także 

festynów rodzinnych 

GOPS, GKRPA, 

Szkoła, Urząd 

Gminy, 

Stowarzyszenia 

Środki GKRPA, 

Gmina Liszki, 

środki 

zewnętrzne, 

sponsorzy, wkład 

własny rodzin 

Liczba imprez na terenie 

gminy, projektów socjalnych, 

inicjatyw, porozumień 

dotyczących współpracy, 

wysokość środków 

przeznaczonych na poprawę 

infrastruktury kulturalno-

rekreacyjnej 

3 

Zapobieganie 

sprzedaży napojów 

alkoholowych osobom 

nieletnim 

i nietrzeźwym oraz 

wyrobów tytoniowych 

osobom nieletnim 

GOPS, GKRPA, 

Szkoły, lokalni 

przedsiębiorcy 

Środki GKRPA, 

budżet gminy, 

środki zewnętrzne 

Liczba kontroli lokalnych 

punktów sprzedaży oraz wizji 

lokalnych, liczba 

przeprowadzonych działań 

profilaktycznych 

CEL: Działania służące ograniczeniu zjawisku przemocy domowej oraz problematyka uzależnień wśród 

mieszkańców gminy 

1 

Skuteczna współpraca 

przedstawicieli 

instytucji tworzących 

Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania 

przemocy w gminie 

Liszki w celu jego 

ograniczenia 

GOPS, Policja, 

Oświata, GKRPA, 

Służba Zdrowia, 

Przewodniczący ZI 

Środki własne 

GOPS, fundusze 

własne 

poszczególnych 

instytucji 

Liczba spotkań Zespołu 

Interdyscyplinarnego (ZI), 

obecność poszczególnych służb 

w pracach grup roboczych, 

liczba wspólnych interwencji 

2 

Zabezpieczenie 

infrastruktury 

lokalowej dającej 

poczucie 

bezpieczeństwa, 

godności i szacunku 

osobom zwracającym 

się o wsparcie oraz 

zwiększającej komfort 

pracy osobom 

pracującym na rzecz 

przeciwdziałania 

negatywnym 

zjawiskom społecznym 

Rada i Władze 

Gminy, GOPS 

Środki GOPS, 

budżet gminy 

Liczba dostosowanych punktów 

udzielających pomocy i 

wsparcia mieszkańcom, opinie 

mieszkańców, badanie 

ankietowe 
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3 

Organizowanie 

akcji/projektów 

socjalnych/konferencji 

informujących 

mieszkańców 

o problemie przemocy 

domowej, 

procedurach 

ochraniających osoby 

krzywdzone, 

zwiększanie 

świadomości 

mieszkańców w tym 

zakresie, prowadzenie 

działań 

prewencyjnych 

przekładających się 

na wzrost poczucia 

bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców gminy 

Zespół 

Interdyscyplinarny w 

ramach kompetencji 

służb, Szkoły, Rada 

Gminy, Sołtysi 

Środki własne 

instytucji, środki 

GKRPA, środki 

zewnętrzne 

Liczba zorganizowanych 

kampanii, ulotki, artykuły do 

lokalnej prasy, strony 

internetowe 

4 
Skuteczna procedura 

leczenia odwykowego 

GKRPA, Rada 

Gminy, 
Środki GKRPA, Liczba postępowań 

CEL: Nowoczesny system pomocy społecznej reagujący na potrzeby mieszkańców, poprzez podnoszenie 

jakości usług społecznych. 

1 

Realizacja misji 

GOPS poprzez 

realizowanie 

monitoringu sytuacji 

społecznej 

mieszkańców gminy, 

diagnozowanie 

problemów i potrzeb 

osób, rodzin, grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

Rada gminy, GOPS 

Środki własne, 

środki z dotacji 

celowych 

Sprawozdania resortowe 

GOPS 

2 

Doskonalenie kadr 

Ośrodka, członków 

grup roboczych 

i GKRPA w zakresie 

profesjonalnego 

wsparcia dla osób 

potrzebujących 

pomocy poprzez 

udział w szkoleniach, 

kursach, 

konferencjach 

GOPS, GKRPA, ZI 

Środki własne 

instytucji, środki 

zewnętrzne 

Liczba ukończonych szkoleń 

i zorganizowanych szkoleń 

grupowych 

3 

Współpraca z 

partnerami lokalnymi 

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

społecznych 

i integracji 

mieszkańców 

Instytucje, 

Stowarzyszenia, 

Rada Gminy, Radni, 

Sołtysi 

Środki własne 
Liczba spotkań, zawartych 

porozumień 
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C. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Liszki na lata 2018 - 2020 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Liszki na lata 2018 - 2020 został wprowadzony 

uchwała Rady Gminy Liszki nr NR XLII/482/2018 z dnia 8 marca 2018 roku. 

Celem głównym programu jest Eliminowanie niekorzystnych zjawisk ze sfery społecznej 

mieszkańców Gminy Liszki będących zagrożeniem dla rodzin poprzez stworzenie optymalnych 

warunków dla ich bezpiecznego rozwoju. 

Cel główny jest realizowany poprzez poszczególne cele szczegółowe, na które składają się: 

a. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu Gminy Liszki, w tym 

szczególnie narażonych na dysfunkcje, poprzez: 

- Inicjowanie i realizacja gminnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz 

krajowych i gminnych programów osłonowych;  

- Wsparcie materialne i niematerialne rodzin potrzebujących pomocy zwłaszcza grup 

ryzyka; 

- Motywowanie rodzin przejawiających problemy do ich samodzielnego 

rozwiązywania - praca socjalna w rejonach opiekuńczych, praca z asystentem 

rodziny; 

- Propagowanie wartości prorodzinnych, podkreślenie znaczenia odpowiedzialności 

związanej z zakładaniem rodziny i rodzicielstwem, rozpowszechnienie prawidłowych 

wzorców funkcjonowania rodziny w przestrzeni społecznej. 

b. Integracja społeczna oraz promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy 

Liszki, poprzez: 

- Integracje między pokoleniowa poprzez zachęcenie do uczestnictwa w życiu 

społecznym; 

- Integracja rodzin poprzez zabawę i wspólne spędzanie czasu wolnego, organizowanie 

wycieczek, wyjazdów w szczególności dla dzieci z rodzin wykluczonych społecznie 

(w tym rodzin z problemem alkoholowym i przemocy) oraz organizowanie na terenie 

Gminy Liszki imprez rekreacyjnych i kulturalnych, a także festynów rodzinnych; 

- Zapobieganie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz nietrzeźwym 

oraz wyrobów tytoniowych osobom nieletnim. 

c. Ograniczenie zjawiska przemocy domowej oraz uzależnień wśród mieszkańców Gminy: 

- Skuteczna współpraca przedstawicieli instytucji tworzących Zespół 

Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w Gminie Liszki w celu jego 

ograniczenia; 
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- Zabezpieczenie infrastruktury lokalowej dającej poczucie bezpieczeństwa, godności 

i szacunku osobom zwracających się o wsparcie oraz zwiększającej komfort pracy 

osobom pracującym na rzecz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym;  

- Organizowanie akcji/projektów socjalnych/ konferencji informujących mieszkańców 

o problemie przemocy domowej, procedurach ochraniających osoby krzywdzone, 

zwiększenie świadomości mieszkańców w tym zakresie, prowadzenie działań 

prewencyjnych przekładających się na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców Gminy Liszki;  

- Skuteczna procedura leczenia odwykowego oraz inicjowanie działań 

profilaktycznych, informacyjnych dla rodzin i osób z problemem alkoholowym. 

d. Utworzenie systemu pomocy społecznej reagującego na potrzeby mieszkańców poprzez 

podnoszenie jakości usług społecznych: 

- Realizowanie monitoringu sytuacji społecznej mieszkańców Gminy Liszki, 

diagnozowanie problemów i potrzeb osób, rodzin, grup zagrożonych wykluczeniem;  

- Doskonalenie kadr Ośrodka, członków grup roboczych i GKRPA oraz Asystenta 

rodziny w zakresie profesjonalnego wsparcia dla osób potrzebujących pomocy 

poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach;  

- Współpraca z partnerami lokalnymi w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych i integracja mieszkańców. 

 

W roku 2019 przyznano Asystenta Rodziny 16 rodzinom. Asystent Rodziny uczestniczył 

w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. Wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej 

utrzymują kontakty z rodzicami biologicznymi. Rodzice dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej również objęci są wsparciem tut. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku objął wsparciem (świadczeniami bez 

względu na ich rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania) 35 rodzin z dziećmi, w których żyło 

154 osób. Beneficjentami pomocy społecznej były głównie rodziny znajdujące się w trudnej 

sytuacji życiowej, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach, jako jednostka organizacyjna wspierania 

rodziny zatrudniał w 2019 roku asystenta rodziny, a także zapewniał rodzinie przeżywającej 

trudności - wsparcie i pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa w ramach pracy 

socjalnej. Wsparciem asystenta zostało objętych łącznie 16 rodzin. Gmina Liszki otrzymała 

dotację na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystenta rodziny w ramach 
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,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" 

w wysokości 15 717,00 zł. 

 

Główne problemy, z jakimi borykały się rodziny objęte opieką i wsparciem asystenta rodziny:  

- niskie umiejętności opiekuńczo-wychowawcze,  

- brak stałego zatrudnienia spowodowany niskimi kompetencjami zawodowymi, 

zaburzenia o podłożu psychicznym / niepełnosprawność,  

- uzależnienia, które skutecznie uniemożliwiały sprawowanie należytej opieki nad 

małoletnimi dziećmi,  

- przemoc w rodzinie (zarówno psychiczna, jak i fizyczna). 

 

Poprzez pracę socjalną udzielono wsparcia ww. rodzinom polegającego m.in. na: - udzielaniu 

pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, - udzielaniu pomocy rodzinom 

w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, - 

wspieraniu aktywności społecznej rodzin, motywowaniu członków rodzin do podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, - udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu 

pracy zarobkowej, - prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców 

i dzieci, - finansowanie gorącego posiłku w roku szkolnym 

 

D. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 został 

wprowadzony uchwała Rady Gminy Liszki nr III/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku. 

Obszar przeciwdziałania alkoholizmowi został uregulowany przez ustawą z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdziałaniu narkomanii. W świetle ustawy z dnia 11 września 2005 roku o zdrowiu 

publicznym zarówno zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zadania z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii realizowane są w oparciu o cele narodowego Programu Zdrowia 

na lata 2016-2020. Należy podkreślić, że istotą Programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom, 

których mechanizm jest podobny niezależnie od substancji czy czynności, która to uzależnienie 

wywołuje. W związku z czym charakter podejmowanych działań w zakresie profilaktyki jest 

wspólny dla obu uzależnień. Program stanowi lokalna strategię rozwiązywania problemów 
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z obszaru uzależnień, będąc jednocześnie częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Gminy Liszki na lata 2017 - 2023. Głównym założeniem 

Programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem 

nadużywania środków psychoaktywnych poprzez rozwój działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wzrost społecznej świadomości związanej z tą 

tematyka, integrację społeczną osób uzależnionych i ich rodzin poprzez promowanie 

pożądanych postaw trzeźwości, wzmacnianie czynników chroniących oraz doskonalenie 

współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu. Adresatami 

Programu były osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych oraz osoby z grup ryzyka, 

dzieci i młodzież szkolna w szczególności ze środowisk zagrożonych alkoholizmem 

i narkomanią oraz przemocą, a także rodziny definiowane jako otoczenie osób z problemem 

alkoholowym i narkomanii oraz grup ryzyka. Realizacja zadań ujętych w Programie nastąpiła 

poprzez powierzenie wykonania instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym 

zajmującym się rozwiązywaniem problemów uzależnień. 

 

Program został sfinansowany ze środków budżetu gminy tj. ze środków pochodzących z opłat 

za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a przeznaczonych na realizację gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (PA) i przeciwdziałania 

narkomanii (PN) - w roku 2019 przeznaczono kwotę 340.000,00 zł (PA) i kwotę 30.000 zł (PN). 

Nadzór nad realizacją Programu sprawował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach, 

który może powierzać wykonanie poszczególnych zadań lub elementów programu osobom 

fizycznym, instytucjom i stowarzyszeniom prowadzącym działalność w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień, a także przez placówki oświatowe i kościelne.  

 

E. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

Gminna Komisja jest powoływana na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy przez Wójta. W skład 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Liszkach wchodzi jedenastu (11) 

członków, którzy zostali powołani przez Zarządzeniem Nr SA.0050.6.2019 z dnia 8 stycznia 

2019r. Zasady funkcjonowania Komisji określa Regulamin, stanowiący załącznik do Zarządzenia. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzono Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Liszkach.  

Do ustawowych zadań GKRPA należą:  

1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z  profilaktyką 
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i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;  

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego 

- zarejestrowano 111 wniosków;  

3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych  pod 

względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy - zaopiniowano 

24 wnioski;  

4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych – przeprowadzono 20 kontroli w 19 punktach, w trakcie której 

stwierdzono 1 przypadek naruszenia zasad sprzedaży.  

W 2019 roku GKRPA w Liszkach pracowała w następujących zespołach zadaniowych tj.:  

- Zespół motywujący (skład 3 osobowy), do którego w szczególności należało 

przeprowadzanie rozmów z osobami zgłoszonymi i członkami ich rodzin w tym 

motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, udzielanie wsparcia i 

informacji na temat mechanizmu uzależnień, bazy placówek lecznictwa i innych 

udzielających specjalistycznej pomocy oraz informowanie o możliwości bezpłatnej 

konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym - odbyło się 30 spotkań, na które wzywano 125 razy; 

-  Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych (skład 3 osobowy), do 

którego w szczególności należało podejmowanie działań interwencyjnych w związku 

z naruszeniem zapisów ustawy, przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży na podstawie 

upoważnienia Wójta, rozpatrywanie wniosków i skarg dotyczących sprzedaży napojów 

alkoholowych, przygotowanie projektów postanowień - odbyły się 4 wyjazdy kontrolne;  

Szczegółowe zapisy sposobu przeprowadzania kontroli zostały określone w odrębnym 

Zarządzeniu Wójta Nr SA.0050.9.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.  

- Zespołu do realizacji procedury Niebieskiej Karty w tym uczestniczył przedstawiciel 

Komisji, w obradach Zespołu Interdyscyplinarnego i w grupach roboczych - odbyły się 62 

spotkania;  

- Raz w miesiącu komisja spotykała się na zebraniach plenarnych związanych z omawianiem 

bieżącej działalności Komisji - odbyło się 12 zebrań;  

- Innych zadaniach wynikających z realizowania gminnego programu - odbyły się 2 działania 

(spotkanie w Ośrodkach Jazdy Kierowców i w ramach Dnia Profilaktyki dla Mieszkańców).  
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Udział członków w pracach Komisji, w szczególności w zespołach zadaniowych był 

każdorazowo dokumentowany protokołem oraz listą obecności.  

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego:  

- W roku 2019 zarejestrowano 111 wniosków o podjęcie działań w związku z nadużywaniem 

alkoholu, podejrzeniami uzależnień behawioralnych i od innych substancji przez 

mieszkańców gminy. Sprawy rozpatrywano na bieżąco, a także w ramach zespołów 

motywacyjnych. Zgodnie z art. 24 ustawy postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia 

odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad 

życia rodzinnego demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy i systematycznie 

zakłócają spokój lub porządek publiczny. Oznacza to, że sam fakt uzależnienia nie może 

stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia 

odwykowego, lecz muszą temu towarzyszyć negatywne zachowania w sferze społecznej;  

- Na badania biegłych sądowych skierowano 21 osób. Powstało 6 opinii biegłych, które  

posłużyły do przygotowania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Na ten cel 

wydatkowano 2.100,00 zł;  

- Koszt opłat sądowych wyniósł 440,00 zł (posiłkowano się e-znakami zakupionymi 

w ubiegłym roku);  

- W 2019 skierowano 10 wniosków do Sądu o leczenie przymusowe.  

 

Działalność Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA w Liszkach:  

W roku 2019 usługi polegające na prowadzeniu konsultacji psychologiczno-terapeutycznych dla 

osób uzależnionych osób z syndromem współuzależnienia, członków rodzin z problemem 

uzależnienia od środków psychoaktywnych, w tym dla dzieci i młodzieży oraz osób 

doświadczających przemocy domowej z terenu Gminy Liszki świadczył Ośrodek Psychoterapii 

LIMBA Jarosław Starowicz, ul. Nad Wisłą 48, 32-070 Czernichów, który został wyłoniony 

w procedurze zapytania ofertowego. Pomocą Punktu objęte były osoby uzależnione od alkoholu, 

narkotyków i innych substancji lub zachowań, współuzależnione, rodziny osób uzależnionych 

oraz osoby doznające przemocy, jak i stosujące przemoc. Każda ze zgłaszających się osób 

uzyskała pomoc i informację niezbędną w konkretnej sprawie. W Punkcie Konsultacyjnym 

świadczono usługi w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku, tj. w poniedziałki w godzinach 

11.00-19.00 (8 godzin), wtorki w godzinach 9.00-12.00 (3 godziny) oraz środy naprzemiennie 

w godzinach 7.30-9.30 (2 godziny) lub 7.30 10.30 (3 godziny); z wyjątkiem ustawowych dni 
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wolnych od pracy oraz ustalonych wcześniej dni wolnych. Łączna liczna świadczonych 

konsultacji wyniosła 600 godzin.  

W roku 2019 z konsultacji skorzystało:  

- Osoby z problemem alkoholowym: 14 osób w tym 90 porad;  

- Dorośli członkowie rodziny osoby z problemem alkoholowym: 27 osób w tym 280 porad;  

- Osoby doznające przemocy:  6 osób w tym 60 porad;  

- Osoby stosujące przemoc: 3 osoby w tym 30 porad.  

 

Osobom zgłaszającym się do Punktu udzielono pomocy w zakresie: poradnictwa dotyczącego 

leczenia uzależnienia od alkoholu czy innych środków, edukacji w zakresie danego problemu, 

motywacji do podjęcia leczenia i utrzymywania abstynencji, informacji o dostępnych sposobach 

i punktach leczniczych (ich zakresie leczenia, rejestracji, adresach i telefonach), jak również 

w zakresie wstępnego diagnozowania uzależnienia, przeprowadzonego za pomocą rozmowy 

wstępnej i kwestionariuszy diagnostycznych. Rodzinom osób uzależnionych udzielono wsparcia 

oraz informacji o samej istocie uzależnienia, współuzależnienia czy przemocy, jak i informacji 

o swoich prawach i uzyskaniu pomocy.  

 

A. Działania profilaktyczne:  

Podstawowe środowiska oddziaływań profilaktycznych to: szkoła, rodzina, społeczność lokalna. 

Najbardziej dostępnym środowiskiem jest szkoła. Znacznie trudniej dotrzeć z profilaktyką do 

rodziny. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż rodziców należy przede wszystkim inspirować, 

zachęcać do działań profilaktycznych, jednak to od rodziców zależy, czy skorzystają z zachęty 

i wsparcia.  

- Organizowanie i finansowanie szkoleń dla specjalistów (koordynator, GKRPA, pomoc 

społeczna, służba zdrowia, oświata) – 5 426,72 zł (851 85153 – 1 500,00 zł; 851 85154 – 

3 926,72 zł) oraz szkolenia stacjonarne z tematyki FAS dla 13 opiekunów oddziałów 

przedszkolnych – 1 500,00 zł (851 85154 – 1 000,00 zł; 851 85153 – 500,00 zł), szkolenie 

dla GKRPA – 630,00 zł (85 85153);  

- Szkolenia dla sprzedawców: x 1 w którym wzięło udział 16 os. – 1 350,00 zł  

- Przedsięwzięcia profilaktyczne dla mieszkańców: otwarty wykład dla mieszkańców 

w ramach Dni Zdrowia dla Gminy Liszki o tematyce przeciwdziałaniu uzależnieniom - 

dopalacze (17 os.) - 750,00 zł  
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- Kampanie społeczne: udział w Kampanii Społecznej No Promil – No Problem 

propagująca postawę sprzeciwu wobec nietrzeźwych kierowców. W Kampanię zostały 

zaangażowane 3 szkoły podstawowe (Piekary, Kryspinów, Kaszów nr 2). Kulminacyjnym 

punktem był Marsz Ku Trzeźwości w dniu 26.11.2019 r. przy udziale Komendy Głównej 

Policji, Komisariatu Policji w Zabierzowie, Radnych, Wójta Gminy, szkół 

podstawowych. Marsz zgromadził ok 100 osób. W ramach Kampanii wydrukowano 

ulotki stworzone przez uczniów na kwotę 122,50 zł (851 85154);  

- Realizacja form profilaktyczno–edukacyjnych w szkołach: W ramach współpracy ze 

szkołami podstawowymi w realizacji profilaktycznej działalności informacyjno-

edukacyjnej prowadzono na terenie 11 szkół warsztaty edukacyjne o tematyce 

„niebezpieczne związki – dopalacze”. Udział uczniów: 24 warsztaty dla, udział 

nauczycieli: szkolenie stacjonarne dla, udział rodziców: spotkania edukacyjne w ilości 9  

Na ten cel wydatkowano 11 630,00 zł (851 85153) w tym uczniowie – 4 560,00 zł; 

nauczyciele - 950,00 zł; rodzice – 6 120,00 zł)  

- Prenumerata czasopism profilaktycznych (Świat Problemów, Niebieska Linia), zakup 

sprzętu alkogogli i narkogogli do realizowania zajęć profilaktycznych, zakup ulotek 

profilaktycznych – łącznie wydatkowano 3 095,85 zł (851 85154 – 1 439,48 zł, 851 85153 

-1 656.37 zł). Pozostałe wydatki związane z organizacją szkoleń i spotkań wyniosły 

493,32 zł; 

- Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych – nie organizowano zajęć, złożonych ofert 

nie odnotowano. 

 

Rada gminy oraz realizacja uchwał 

W 2019 roku w skład Rady Gminy Liszki wchodziło 15 radnych: 

• Kaczor Zbigniew - Przewodniczący Rady, Radny wsi Morawica, Członek Komisji 

Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych           

• Janas Danuta - Zastępca Przewodniczącego Rady, Radna wsi Jeziorzany,  

Z-ca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 

• Mazur Marcin - Zastępca Przewodniczącego Rady, Radny wsi Piekary, Przewodniczący 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego 

• Baster Bogdan - Radny wsi Chrosna, Baczyn (okręg 11), Z-ca Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej     
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• Buczek Marek - Radny wsi Liszki, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Spraw 

Społecznych 

• Fryc Zbigniew - Radny wsi Cholerzyn, Budzyń (okręg 14), Z-ca Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Rozwoju      

• Kącik Sławomir - Radny wsi Mników, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji      

• Kowalik Józef - Radny wsi Liszki, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju     

• Korczek Grzegorz - Radny wsi Czułów, Członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego 

• Mastek Grzegorz - Radny wsi Kaszów, Członek Komisji Budżetu i Rozwoju 

• Pisz Tomasz - Radny wsi Rączna, Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji       

• Suchan Mirosław - Radny wsi Ściejowice, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,      

• Trojan Janusz - Radny wsi Kaszów, Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji      

• Tyrka Piotr - Radny wsi Rączna, Członek Komisji Rewizyjnej 

• Wyżga Józefa - Radna wsi Kryspinów, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego 

 

W 2019 r. Rada GMINY LISZKI podjęła 164  uchwały oznaczonych numerami od IV/33/2019 do 

XV/196/2019 Spośród nich do realizacji przekazano 164. 

Spośród 164 uchwał przekazanych do realizacji komórkom organizacyjnym Gminy Liszki, według 

stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano wszystkie uchwały. 

W 2019 r. Rada GMINY  LISZKI dokonała zmian 31 uchwał, ogłosiła 15 tekstów jednolitych uchwał 

oraz uchyliła 1 uchwałę. (+krótki opis) Uchylenie uchwały ponieważ wcześniej należało przyjąć projekt 

regulaminu a dopiero po przyjęciu projektu należało podjąć uchwałę dot. tego regulaminu.  

 

Sesja Rady gminy 24 stycznia 2019 roku: 

W dniu 24.01.2019 r. odbyła się IV Sesja Rady Gminy Liszki, podczas której wśród radnych 

zostały przeprowadzone wybory drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Jednogłośnie 

wybrano Marcina Mazura, który zgodził się pełnić tę funkcję. Poza tradycyjnym porządkiem 

obrad i szeregiem uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Liszki, podczas sesji zostali 

uhonorowani nowo wybrani sołtysi. Następnie Wójt Gminy przedstawił Annę Rajcę, która od 
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2 stycznia br. pełni funkcję Zastępcy Wójta Gminy Liszki. Głos zabrała również Janina Grela, 

Radna Powiatu Krakowskiego. 

• Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: wyboru 

Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy. 

- Na drugiego Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy w głosowaniu tajnym Rada 

Gminy Liszki wybrała Radnego Marcina Mazura. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: budżetu 

Gminy Liszki na rok 2019 

- Uchwalono budżet gminy Liszki na rok 2019  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

- Uchwała przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

• Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Liszki 

- Przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Liszki na lata 2019-2030 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

- Uchwała przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

• Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w roku 2019 

- Wyrażono zgodę na zaciągnięcie przez gminę Liszki w 2019 roku kredytu 

długoterminowego w kwocie 10 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu 

budżetowego 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

• Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: dopłat do 

taryfowej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki 

- Uchwalono dopłatę taryfową do odbioru ścieków oraz dostawy wody 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: uchylenia 

uchwały nr II/23/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Liszki 
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- Uchylono  uchwałę nr II/23/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Liszki. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: przyjęcia 

projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Liszki 

w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

- Przyjęto projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Liszki 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: przekazania 

środków finansowych na dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Liszki. 

- Przekazano środki finansowe w łącznej wysokości 116 000 na dotacje celowe dla 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Liszki z przeznaczeniem 

na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej OSP: 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Samodzielne Stanowisko 

ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczych Straży Pożarnych 

• Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z Krakowskim 

Pogotowiem Ratunkowym na najem powierzchni w budynku Szkoły Podstawowej im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie, stanowiącym własność Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym na najem pomieszczeń. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z LIKOM Sp. 

z o.o. na najem powierzchni w budynku nr 5 w Liszkach, stanowiącym własność Gminy 

Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z LIKOM Sp. z o.o. na najem pomieszczeń z przeznaczeniem na siedzibę 

Spółki, na okres 5 lat. 
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- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: zmiany 

uchwały XLVIII/536/2018 z dnia 20.08.2018 r., dotyczącej określenia zasad udzielania 

osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Liszki na wymianę źródeł 

ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Liszki w celu ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza w ramach Gminnego Programu wymiany palenisk 

- Zmieniono wysokość dotacji do wymiany źródeł ciepła 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: określenia 

zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

- Wprowadzono kryterium dochodowe oraz zasady programu „posiłek w szkole 

i domu” 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej    

• Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: powołania 

składu Komisji Statutowej. 

- Powołano komisje statutową 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019r. w sprawie: powołania 

Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w  Liszkach 

- Powołano Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Liszkach 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała nr IV/47/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: powołania 

komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach, 32-060 Liszki 427 

- Powołano komisje konkursową 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 
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• Uchwała nr IV/48/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kaszowie gm. 

Liszki, składającej się z działek ewidencyjnych: nr 1741, 1742, 1521/6, 1603/5 oraz 

1740/2 o łącznej pow. 0,2179 ha, stanowiącej własność Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na sprzedaż działek 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała nr IV/49/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonej w Kryspinowie 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1012/2 o pow. 0,33 ha, stanowiącej 

własność Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na sprzedaż działek 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała nr IV/49/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonej w Kryspinowie 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1012/2 o pow. 0,33 ha, stanowiącej 

własność Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na sprzedaż działek 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała nr IV/50/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Liszki w formie darowizny nieruchomości 

położonej w Ściejowicach oznaczonej jako działki: nr 581/14 o pow. 0,26 ha, nr 581/27 

o pow. 0,0547 ha oraz nr 581/29 o pow. 0,06 ha. 

- Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie od Spółki działek 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała nr IV/51/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych w 2019 r. 

- Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych 



49 
 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała nr IV/52/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: przyjęcia 

Programu „Karta Mieszkańca Gminy Liszki”. 

- Uchwalono program „Karta Mieszkańca Gminy Liszki” 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Kultury Promocji i Sportu 

• Uchwała nr IV/53/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: zaliczenia 

dróg do kategorii dróg gminnych. 

- Zaliczono do kategorii dróg gminnych, działki drogowe położone na terenie gminy 

Liszki 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała nr IV/54/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: określenia 

wzoru wniosku o udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej 

bezprzetargowo przez Gminę Liszki. 

- Określono wzór wniosku o udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

sprzedawanej przez Gminę Liszki nabywcy w trybie bezprzetargowym 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji. 

 

Sesja Rady gminy 24 stycznia 2019 roku: 

• Uchwała nr V/55/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 

- Wyrażono zgodę na  udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Liszki. 

- Wyrażono zgodę na zakup nieruchomości 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Liszki. 

- Wyrażono zgodę na zakup nieruchomości 
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- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Liszki. 

- Wyrażono zgodę na zakup nieruchomości 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaszów, oznaczonej nr ew. 1535, 

będącej własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała nr V/60/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaszów, oznaczonej nr ew. 2281, 

będącej własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała nr V/61/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę 

części powierzchni ogrodzenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Liszki, oznaczonej nr ew. 455, będącej własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    
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• Uchwała nr V/62/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych w 2019 r. 

- Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała nr V/63/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: 

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 

Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego. 

- Nie uzgodniono projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 

zmian dotyczących powierzchni Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego 

oraz modyfikacji w zakresie obowiązujących zakazów. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała nr V/64/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: 

wyodrębnienia w budżecie Gminy Liszki środków stanowiących fundusz sołecki 

- Nie wyrażono zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 

Liszki na rok 2020. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

• Uchwała nr V/65/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019 

- Dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

- Uchwała przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

Sesja Rady gminy 21 marca 2019 roku: 

• Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019 

- Wyrażono zgodę na zaciągnięcie przez gminę Liszki w 2019 roku kredytu 

długoterminowego w kwocie 8 500 000,00 na sfinansowanie deficytu budżetowego 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

• Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę 
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nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaszów, oznaczonej nr ew. 2279, 

będącej własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę 

części działki położonej w miejscowości Kryspinów, oznaczonej nr ew. 394/28, będącej 

własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę 

części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Piekary, oznaczonej nr ew. 

860/8, będącej własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała nr VI/70/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: 

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 

Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego. 

- Uzgodniono projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 

zmian dotyczących powierzchni Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego 

oraz modyfikacji w zakresie obowiązujących zakazów. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała nr VI/71/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: określenia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Liszki na 2019 r.” 
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- Uchwalono program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2019 r. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała nr VI/72/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Liszki 

- Przyjęto regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Liszki 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała nr VI/73/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czułów – obszar 1 

- uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Czułów - obszar 

1 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała nr VI/74/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: wykazu 

kąpielisk w roku 2019 na terenie gminy Liszki. 

- Określono wykaz kąpielisk oraz sezon kąpielowy na terenie gminy Liszki 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała nr VI/75/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: zmian 

w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach. 

- Dokonano zmian w statucie  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

 

Sesja Rady gminy 30 kwietnia 2019 roku: 

• Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: 

przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 

w 2019 r. 

- Przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki finansowe 

w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na koszty 

funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, 
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- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Samodzielne Stanowisko ds. 

Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczych Straży Pożarnych 

• Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury lokalnej 

w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę lokalną 

- Zmieniono uchwałę 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

• Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaszowie, gm. Liszki 

składającej się z działek ewidencyjnych nr 1741, nr 1742, nr 1521/6, nr 1603/5 oraz nr 

1740/2 o łącznej pow. 0,2179 ha, stanowiącej własność Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowymi dzierżawcami na dzierżawę 

nieruchomości gruntowej położonej w Kaszowie, będącej własnością Gminy Liszki, 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej 

w Kaszowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1831 o pow. 0,0500 ha, 

stanowiącej własność Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 

- Wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości  
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- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 

- Wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 

- Wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na 

dzierżawę części nieruchomości rolnej położonej w Jeziorzanach stanowiącej dz. nr 781, 

będącej własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym na najem części nieruchomości gruntowej, 

stanowiącej działkę nr ew. 2055, położonej w Liszkach, będącej własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: 

uzgodnienia zakresu prac w stosunku do pomnika przyrody „Okrążek” działka nr ew. 

1270/2 obręb Piekary, Gmina Liszki. 

- Uzgodniono przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody 

„Okrążek” 
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- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Liszki. 

- Ustalono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

w Gminie Liszki, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania odpadów 

komunalnych 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr VII/88/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: 

zmiany uchwały nr IX/56/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015 r., dotyczącej 

określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki 

opłaty 

- Zmieniono stawki opłat za gospodarowanie odpadami oraz ustalono stawki opłaty 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała nr VII/89/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany 

uchwały XLVIII/536/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 20.08.2018 r. dotyczącej określenia 

zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Liszki na 

wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Liszki w celu 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach gminnego Programu wymiany 

palenisk. 

- Zmieniono zasady udzielenia udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Liszki na wymianę źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie gminy Liszki 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr VII/90/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: 

zmiany uchwały nr XLVI/522/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
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nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 2 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela, nauczycieli specjalistów m.in.: pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Liszki. 

- Zmieniono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół 

• Uchwała Nr VII/91/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: 

zmiany uchwały nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012 r., 

określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

- Zmieniono częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr VII/92/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: Statutu 

Gminy Liszki 

- Uchwalono statut Gminy 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

 

Sesja Rady gminy 23 maja 2019 roku: 

• Uchwała Nr VIII/93/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zmiany 

uchwały nr IV/37/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie dopłat 

do taryfowej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki 

- Uchwalono dopłatę taryfową do odbioru ścieków oraz dostawy wody 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: przejęcia 

przez Gminę Liszki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego 

- Wyrażono wolę przejęcia przez Gminę Liszki prowadzenia zadania publicznego 

Powiatu Krakowskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2121K Balice – 

Tenczynek w zakresie budowy chodnika, regulacji wysokości krawężnika 
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i powierzchni chodnika na dz. dr. 84 w miejscowości Morawica, gmina Liszki” 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych na 

wysokości szkoły podstawowej w Morawicy. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała Nr VIII/95/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zmiany 

uchwały nr V/62/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 

drogowych w 2019 r. 

- Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu 

poprzez przekazanie środków finansowych w kwocie 555.000,00 zł (słownie: 

pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania drogowego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2121K 

w miejscowości Chrosna” 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała Nr VIII/96/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na 

dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Kaszowie stanowiących dz. nr 629/1, dz. 

nr 867, będących własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr VIII/97/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę nieruchomości gruntowej nr 2277 położonej 

w Kaszowie, będącej własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr VIII/98/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zasad 

zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego 
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- Ustalono zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie 

zasiłku celowego 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej    

• Uchwała Nr VIII/99/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Liszki na lata 2019-2022 

- Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Liszki 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej    

• Uchwała Nr VIII/100/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zmiany 

terminu spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2016 

- Wyrażono zgodę na zmianę spłaty długoterminowego kredytu w kwocie 

10.000.000,00 (dziesięć milionów złotych) zaciągniętego w roku 2016 przez Gminę 

Liszki w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Liszkach. Kredyt przeznaczony był 

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2016. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

• Uchwała Nr VIII/101/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zmiany 

spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2017 

- Wyrażono zgodę na zmianę spłaty długoterminowego kredytu w kwocie 

9.000.000,00 zaciągniętego w roku 2017 przez Gminę Liszki w Krakowskim Banku 

Spółdzielczym w Liszkach. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

• Uchwała Nr VIII/102/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019  

- Dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

- Uchwała przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

• Uchwała Nr VIII/103/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Budzyń. 

- Wyrażono zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości  
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- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała Nr VIII/104/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Czernichów, Skawina, Świątniki Górne 

i Zabierzów porozumienia dotyczącego wspólnego przeprowadzenia i udzielenia 

zamówienia na dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu 

„Czysta Energia Blisko Krakowa”. 

- Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia 

i udzielenia zamówienia na dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE 

w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Upoważniono gminę 

Skawina do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz udzielenia 

zamówienia w imieniu i na rzecz gminy Liszki. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

 

Sesja Rady gminy 25 czerwca 2019 roku: 

• Uchwała Nr IX/105/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: 

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Liszki za rok 2018 

- Udzielono wotum zaufania Wójtowi gminy Liszki 

• Uchwała Nr IX/106/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liszki za 

2018 rok. 

- Zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

• Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: 

absolutorium dla Wójta Gminy Liszki za 2018 rok. 

- Udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Liszki 

• Uchwała Nr IX/108/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Liszkach za 2018 rok 

- Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Liszkach za 2018 rok 
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• Uchwała Nr IX/109/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: 

powołania zespołu do spraw wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do 

sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych. 

- Powołano zespół do wydania opinii 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr IX/110/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na odroczenie płatności rat czynszu dzierżawnego Spółce Likom Sp. z 

o.o. z siedzibą w Liszkach – Liszki 5, wynikającego z umowy dzierżawy 

ROŚ.6845.117.2016 z dnia 21.01.2017 r., za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. 

- Wyrażono zgodę na odroczenie płatności rat czynszu dzierżawnego 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr IX/111/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy z dotychczasowym najemcą na najem lokalu w budynku Szkoły 

Podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach, stanowiącym własność Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym najemcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr IX/112/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 

- Wyrażono zgodę na  udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała Nr IX/113/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: 

zmiany uchwały nr XX/197/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi 

Kryspinów. 

- Zmieniono brzmienie uchwały 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 
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• Uchwała Nr IX/114/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: 

zmiany uchwały nr XX/198/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi 

Piekary. 

- Zmieniono brzmienie uchwały 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała Nr IX/115/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: 

ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy 

szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki. 

- Określono zasady i wysokość odpłatności za pobyt dziecka w oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół 

• Uchwała Nr IX/117/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na 

dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w m. Chrosna stanowiącej cz. dz. nr 647, 

będącej własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr IX/118/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy z dotychczasowym najemcą, na najem części lokalu w budynku 

Liszki 206, stanowiącym własność Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym najemcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    
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Sesja Rady gminy 19 lipca 2019 roku: 

• Uchwała Nr X/119/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019 

- Dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

- Uchwała przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

• Uchwała Nr X/120/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liszki 

- Dokonano zmian w uchwale nr XVIII/158/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liszki na lata 2016 – 2025 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

- Uchwała przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

• Uchwała Nr X/121/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy z dotychczasowym najemcą, na najem części lokalu w budynku Liszki 

206, stanowiącym własność Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym najemcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr X/122/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jeziorzany, 

oznaczonej nr ew. 41, będącej własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr X/123/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Kaszów, oznaczonej nr ew. 1945/3, będącej własnością Gminy Liszki. 
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- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr X/124/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych w 2019 r. 

- Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała Nr X/125/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany 

uchwały nr V/62/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 

drogowych w 2019 r. 

- Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała Nr X/126/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany 

uchwały nr XL/466/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy 

Liszki, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu 

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. 

- Zmieniono uchwałę 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół 

• Uchwała Nr X/127/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: 

Rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie. 

- Wyrażono zgodę na rozbudowę szkoły 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury, 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół oraz Referat Finansowy 
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• Uchwała Nr X/128/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: 

Rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej. 

- Wyrażono zgodę na rozbudowę szkoły 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury, 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół oraz Referat Finansowy 

• Uchwała Nr X/129/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: Budowy 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie. 

- Wyrażono wolę budowy szkoły 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury, 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół oraz Referat Finansowy 

• Uchwała Nr X/130/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: 

przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w 2019 r. 

- Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 22 500 zł 

na Częściowe sfinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla 

Komisariatu Policji w Zabierzowie. 

• Uchwała Nr X/131/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Liszki działki nr 1268 o pow. 0,06 ha położonej 

w Czułowie. 

- Wyrażono zgodę na zakup nieruchomości 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała Nr X/132/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie: zakupu 

aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Liszkach 

- Wyrażono zgodę na zakup aparatury medycznej „USG” przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół 

 

Sesja Rady gminy 29 sierpnia 2019 roku: 

• Uchwała Nr XI/133/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019 

- Dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 
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- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

- Uchwała przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

• Uchwała Nr XI/134/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Małopolskiemu 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych w 2019 r. – „Poprawa 

bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa 

Małopolskiego” 

- Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu 

Małopolskiemu Krakowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 

drogowych 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała Nr XI/135/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: 

przejęcia przez Gminę Liszki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego 

- Wyrażono wolę przejęcia przez Gminę Liszki prowadzenia zadania publicznego 

Powiatu Krakowskiego pn. „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 2180K 

w miejscowości Piekary (przy działkach nr 880 i 883)” w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała Nr XI/137/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy dodatkowej części nieruchomości gruntowej nr ew. 

1545/83, położonej w miejscowości Rączna, będącej własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr XI/138/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy z dotychczasowym najemcą, na najem lokalu w budynku Liszki 5, 

stanowiącym własność Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym najemcą nieruchomości  



67 
 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr XI/139/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Ściejowice 

stanowiącej dz. nr 139/2, będącej własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr XI/140/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Piekary stanowiącej 

cz. dz. nr 175, będącej własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr XI/141/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy z dotychczasowym najemcą na najem lokalu w budynku Ośrodka 

Zdrowia w Morawicy – Morawica 292, stanowiącego własność Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym najemcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr XI/142/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na 

dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Kaszów, stanowiącej cz. dz. 

nr 629/1 będącej własnością Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości  
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- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr XI/143/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany 

uchwały w sprawie powołania składu Komisji Statutowej. 

- Dokonano zmiany uchwały nr IV/45/2019 w sprawie powołania składu Komisji 

Statutowej 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

 

Sesja Rady gminy 26 września 2019 roku: 

• Uchwała Nr XII/144/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: 

informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. 

- Przyjęto informację z wykonania budżetu Gminy Liszki za pierwsze półrocze 2019 

roku. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

- Uchwała przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

• Uchwała Nr XII/145/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: 

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030 

w pierwszym półroczu 2019 roku 

- Przyjęto informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2019– 2030 w pierwszym półroczu 2019 roku 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

• Uchwała Nr XII/146/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: 

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach za pierwsze półrocze 2019 roku 

- Przyjęto informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach za pierwsze półrocze 2019 

roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

• Uchwała Nr XII/147/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 

- Wyrażono zgodę na  udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 
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• Uchwała Nr XII/148/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Mnikowie 

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 2121/3 o pow. 1,1813 ha oraz działka 

nr 2121/4 o pow. 0,7500, stanowiących własność Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała Nr XII/149/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: 

pozostawienia bez rozpoznania skargi na działania organu wykonawczego Gminy 

- Pozostawiono bez rozpoznania skargę na działania organu wykonawczego Gminy 

Liszki 

• Uchwała Nr XII/150/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: 

uzgodnienia zakresu prac w stosunku do pomnika przyrody „Okrążek” działka nr ew. 

1270/2 obręb Piekary, Gmina Liszki. 

- Uzgodniono zakres prac w stosunku do pomnika przyrody 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr XII/151/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: 

zmiany uchwały nr XLVII/466/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za 

wysługę lat, obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Liszki; 

- Dokonano zmiany w uchwale 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół 

• Uchwała Nr XII/152/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019 

- Dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

- Uchwała przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
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• Uchwała Nr XII/153/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liszki 

- Dokonano zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Liszki na lata 2016 – 2025 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

- Uchwała przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

• Uchwała Nr XII/154/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: 

wyboru ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych 

- wybrano ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych na kadencję 

w latach 2020 – 2023 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

 

Sesja Rady gminy 21 października 2019 roku: 

• Uchwała Nr XIII/155/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019 

- Dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 

 

Sesja Rady gminy 8 listopada 2019 roku: 

• Uchwała Nr XIV/156/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: 

określenia stawek podatku od nieruchomości 

- Określono stawki roczne podatku od nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowym 

• Uchwała Nr XIV/157/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

- Określono stawki roczne podatku od środków transportowych 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

• Uchwała Nr XIV/158/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary – obszar 1 

- Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary – obszar 

1, dla obszaru wskazanego w uchwale Rady Gminy Liszki Nr XX/198/2016 z dnia 

7 kwietnia 2016 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Liszki Nr XLV/502/2018 

z dnia 4 czerwca 2018 r. 
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- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała Nr XIV/159/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszów - obszar 1 

- Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszów - obszar 

1, dla obszaru wskazanego w uchwale Rady Gminy Liszki Nr XXVII/289/2016 

z dnia 10 listopada 2016 r., (zmienionej uchwałą Nr XXXV/405/2017 z dnia 29 

czerwca 2017 r.) 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała Nr XIV/160/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cholerzyn - obszar 2 

- Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Cholerzyn - 

obszar 2, dla obszaru wskazanego w uchwale Rady Gminy Liszki 

Nr XXVII/286/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., (wraz ze zmianą zawartą w uchwale 

Nr XXXII/373/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.) 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała Nr XIV/161/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zabierzów na prowadzenie Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabierzowie oraz na realizację zadania „wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka” w 2019 r. 

- Udzielono pomocy finansowej dla Gminy Zabierzów z budżetu Gminy Liszki 

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno–

Pedagogicznej oraz organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w 2019 

roku. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół 

• Uchwała Nr XIV/162/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy na najem lokalu w budynku Szkoły Podstawowej w Rącznej, 

stanowiącym własność Gminy Liszki. 
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- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym najemcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr XIV/163/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy z dotychczasowym najemcą na najem powierzchni w budynku 

Szkoły Podstawowej im. Księcia J. Poniatowskiego w Mnikowie, stanowiącym własność 

Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym najemcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr XIV/165/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: 

rocznego Programu współpracy Gminy Liszki z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 

- Uchwalono  „Program współpracy Gminy Liszki z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2020 rok”,  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat odpowiedzialny za realizację 

uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska    

• Uchwała Nr XIV/166/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019 

- Dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

- Uchwała przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

• Uchwała Nr XIV/167/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: 

uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla 

Gminy Liszki na okres od 01-01-2020 do 31-12-2023 

- Przyjęto plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

dla Gminy Liszki na okres od 01-01-2020 do 31-12-2023 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 
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• Uchwała Nr XIV/168/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 

Liszki. 

- Określono wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

 

Sesja Rady gminy 16 grudnia 2019 roku 

W dniu 16.12.2019 r., w auli Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Mieczysława Medweckiego 

w Morawicy odbyła się XV Sesja Rady Gminy Liszki. Przedświąteczny czas okazał się także 

okazją do wielu podniosłych chwil, ponieważ Rada Gminy Liszki postanowiła nadać tytuł 

Honorowego Obywatel Gminy Liszki Pani Marcie Niemiec-Lichy, która od ponad pół wieku 

leczy mieszkańców Morawicy i okolic, pracując w SPZOZ. Obrady uświetnił także kolędowy 

występ artystyczny dzieci z morawickiej szkoły. Kolejnym punktem było uroczyste odebranie 

postanowienia o wyborze na sołtysa wsi Czułów przez panią Irenę Konik. Na zakończenie 

zostały rozdane stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe i kulturalne. 

Sesja Rady Gminy była okazją do spotkania radych i sołtysów. Swoją obecnością obrady 

uświetnili także m.in.: Janina Grela radna powiatu krakowskiego, prof. Małgorzata 

Poniedziałek honorowy obywatel gminy Liszki oraz Barbara Czech dyrektor SPZOZ 

w Liszkach. 

• Uchwała Nr XV/169/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

nadania Statutu Sołectwa Baczyn 

- Statut został nadany. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr XV/170/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

nadania Statutu Sołectwa Budzyń 

- Statut został nadany. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr XV/171/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

nadania Statutu Sołectwa Cholerzyn 
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- Statut został nadany. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr XV/172/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

nadania Statutu Sołectwa Chrosna 

- Statut został nadany. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr XV/173/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

nadania Statutu Sołectwa Czułów 

- Statut został nadany. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr XV/175/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

nadania Statutu Sołectwa Kaszów 

- Statut został nadany. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr XV/176/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

nadania Statutu Sołectwa Kryspinów 

- Statut został nadany. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr XV/177/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

nadania Statutu Sołectwa Liszki 

- Statut został nadany. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr XV/178/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

nadania Statutu Sołectwa Mników 

- Statut został nadany. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr XV/179/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

nadania Statutu Sołectwa Morawica 

- Statut został nadany. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr XV/180/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

nadania Statutu Sołectwa Piekary 

- Statut został nadany. 
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- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr XV/181/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

nadania Statutu Sołectwa Rączna 

- Statut został nadany. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr XV/182/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

nadania Statutu Sołectwa Ściejowice 

- Statut został nadany. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr XV/183/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Liszki 

- Nadano honorowe obywatelstwo Pani Marcie Niemiec-Lichy . 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr XV/184/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 

- Ustalono średnią cenę jednostki paliwa 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Społeczno-Administracyjny 

• Uchwała Nr XV/185/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

przystąpienia do zmiany planu aglomeracji Liszki 

- Wyrażono wolę przystąpienia do zmiany aglomeracji Liszki – Piekary wyznaczonej 

uchwałą Nr XXVII/390/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 

września 2016 r. 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała Nr XV/186/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na 

obszarze Gminy Liszki. 

- Ustalono dla dróg gminnych położonych na terenie Gminy Liszki, których zarządcą 

jest Wójt Gminy, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Inwestycji i Infrastruktury 

• Uchwała Nr XV/187/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na odroczenie płatności rat czynszu dzierżawnego Spółce Likom Sp. z 

o.o. z siedzibą w Liszkach – Liszki 5, wynikającego z umowy dzierżawy 

ROŚ.6845.117.2016 z dnia 21.01.2017 r., za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. 
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- Wyrażono zgodę na odroczenie płatności rat czynszu dzierżawnego 

• Uchwała Nr XV/188/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa 

Małopolskiego w zarządzie ZDW w Krakowie 

- Wyrażono zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa 

Małopolskiego w zarządzie ZDW w Krakowie 

• Uchwała Nr XV/189/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 

- Wyrażono zgodę na  udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji 

• Uchwała Nr XV/191/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XX/203/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie 

przyjęcia „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Liszki na lata 2015-2020. 

- Dokonano zmiany uchwały 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska   

• Uchwała Nr XV/192/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: : 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy na najem lokalu znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej 

im. Św. Jana Kantego w Liszkach, stanowiącym własność Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym najemcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr XV/193/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2019 

- Dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Finansowy 

- Uchwała przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

• Uchwała Nr XV/194/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 
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trybu zawarcia umowy na najem lokalu znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej 

w Kryspinowie, stanowiącym własność Gminy Liszki. 

- Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym najemcą nieruchomości  

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska    

• Uchwała Nr XV/195/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Liszki a Gminą Oliveira de Frades w Portugalii. 

- Wyrażono wolę współpracy z gminą partnerską 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Kultury Promocji i Sportu       

• Uchwała Nr XV/196/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

zmiany uchwały nr XX/198/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi 

Piekary. 

- Dokonano zmiany uchwały 

- Referat odpowiedzialny za realizację uchwały: Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji.  

 

Podsumowanie 

Dziękujemy za zapoznanie się z Raportem o stanie gminy Liszki. Mamy nadzieję, że spełnia on 

wszelkie Państwa oczekiwanie i obrazuje działalność gminy na najważniejszych polach. 

Skoordynowane działania organu uchwałodawczego, wykonawczego, pracowników oraz czynny 

udział mieszkańców pozwolił na realizację wielu inwestycji i dynamiczny rozwój gminy w 2019 

roku. Gmina oferując szeroki zakres usług (między innymi edukacyjne, pomoc społeczna, 

kulturalne, sportowe, itd.) daje możliwość mieszkańcom nie tylko spokojnego życia ale także 

ustawicznego rozwoju oraz aktywnego spędzania czasu. Raport jest jedynie dokumentem 

poglądowym, dokładne dane dotyczące interesujących Państwa kwestii mogą Państwo znaleźć na 

stronie internetowej Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez bezpośredni kontakt 

z pracownikami urzędu. 

Mając na względzie stały rozwój naszej Gminy oraz dalsze podnoszenie standardu życia 

mieszkańców, zapraszamy do debaty oraz wspólnych rozmów. 


