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1. Wstęp 
 

Raport o stanie gminy Liszki opracowano w związku z wprowadzeniem do ustawy z dnia 8 marca 

1990 o samorządzie gminnym art. 28aa. 

 

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 2018 rok. 

Dzięki temu zaistniała możliwość dokonania analizy funkcjonowania organów gminy Liszki 

w 2018 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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2. 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 wchodzi 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 port lotniczy Kraków Airport im. Jana Pawła II. 
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Na terenie gminy występują liczne zabytki między innymi cmentarzysko kultury łużyckiej 

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

w Mnikowie/Baczyn. 

Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty turystyczne: 

• Zalew Na Piaskach i Zalew Budzyński, 

• 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 przyrody1: 

 

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 wilcze łyko, 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. 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.liszki.pl/dla-turysty/warto-zobaczyc/rezerwaty-przyrody 
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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 

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 

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

w Kaszowie 

3. Morawica 
Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem św. 

Bartłomieja Apostoła w Morawicy 

4. Rączna 
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 

5. 
Jeziorzany / działki 

w Ściejowicach 

Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem Miłosierdzia 

Bożego w Jeziorzanach 

 

Gmina Liszki w 2018 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, pomnik ofiar pacyfikacji 4 lipca 1943 r. 

w Liszkach oraz mogiła kpt. pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy – znajdująca się na 

cmentarzu parafialnym. W 2018r. Gmina nie zlecała wykonania prac związanych z utrzymaniem 

bądź renowacją pomników. 
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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. 

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. 

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 2018 roku gmina Liszki uczestniczyła w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie 

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

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

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2018, 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. 
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3. Finanse gminy 
 

W ramach gospodarki finansowej gmina realizowała przyjęty Uchwałą Nr XXXIX4432017 Rady 

Gminy Liszki z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2018 budżet Gminy 

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

cztery zarządzenia wójta oraz dziesięć uchwał Rady Gminy.  

Lp. Wyszczególnienie 
Plan na rok 

2018 

Plan na rok 2018 

po zmianach 

Wykonanie 

31.12.2018 
Wykonanie 

1. Dochody budżetu 73 707 141,00 70 535 782,57 66 462 032,58 94% 

 1. Dochody bieżące 63 677 141,00 63 194 351,32 62 459 818,63 99% 

 2. Dochody majątkowe 10 030 000,00 7 341 431,25 4 002 213,95 55% 

      

2. Wydatki budżetu 87 265 541,00 82 598 410,57 73 761 223,41 89% 

 1. Wydatki bieżące 60 823 851,00 66 127 666,57 61 415 602,51 93% 

 2. Wydatki majątkowe 26 441 690,00 16 470 744,00 12 345 620,90 75% 

      

3. Deficyt 13 558 400,00 -12 062 628,00 -7 299 190,83 61% 

      

4. Przychody 16 398 400,00 18 694 628,00 17 097 775,88 91% 

 1. Kredyt na sfinansowanie 

planowanego deficytu  

8 260 600,00 4 468 600,00 3 468 000,00 78% 

 2. Pożyczka na 

sfinansowanie 

planowanego deficytu 

z przeznaczeniem na 

kanalizację Czułów-

Baczyn 

2 000 000,00 2 000 000,00 1 216 747,18 61% 

 3. Kredyt na spłatę 

zadłużenia 

2 840 000,00 6 532 000,00 6 532 000,00 100% 

 4. Wolne środki 3 297 800,00 5 594 028,00 5 881 028,70 105% 

 5. Kredyt na pożyczkę dla 

organizacji pożytku 

publicznego 

0,00 100 000,00 0,00 0% 
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5. Rozchody 2 840 000,00 6 632 000,00 6 532 000,00 98% 

 - spłata kredytu i pożyczki 2 840 000,00 6 532 000,00 6 532 000,00 100% 

 - pożyczka dla organu pożytku 

publicznego 

 100 000,00 0,00 0% 

 

4. Inwestycje i infrastruktura 
 

Na terenie gminy miały miejsce w 2018 roku liczne inwestycje na wielu płaszczyznach. Gmina 

Liszki poniosła wydatki w wysokości 15 641 549,79 zł, związane z działalnością inwestycyjną. 

Koszty zostały poniesione między innymi, na: 

• Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – poniesiono wydatki w wysokości 

306 170,76 zł. Inwestycjami o największym udziale były: budowa zbiorników wodnych 

w Rącznej, rekonstrukcja odwiertu wody na ujęciu wody w Rącznej. Natomiast warto 

wskazać, na zrealizowane liczne inwestycje z zakresu kanalizacji i wodociągów 

(2 615 421,89 zł). Są to między innymi budowy kanalizacji i wodociągu w Piekarach, budowy 

kanalizacji w Mnikowie, Czułowie, Baczynie i Kaszowie.  

• W ramach inwestycji drogowych, poniesiono wydatki w wysokości 567 787,29 zł związane 

z drogami powiatowymi oraz 2 637 397,96 zł wydane na drogi publiczne gminne. Ponadto 

podkreślić należy, że Gmina Liszki w 2018 roku wydała 1 941 201,89 zł na działalność 

związaną z funkcjonowaniem transportu publicznego. 

• W ramach gospodarki gruntami oraz nieruchomościami gmina w 2018 roku poniosła 

wydatki w wysokości 352 050,00 zł. Ponadto należy wskazać, że remonty budynków 

administracyjnych pochłonęły 318 610,32 zł. 

• Na terenie gminy ważną rolę pełnią Ochotnicze Straże Pożarne. Dlatego w celu zapewnienia 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, Gmina poniosła wydatki 

w wysokości 441 095,49 zł na działalność OSP na terenie gminy. W szczególności należy 

wskazać na przekazanie środków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czułów oraz 

remont garażu OSP Ściejowice. 

• Kolejną strategiczną płaszczyzną jest oświata i wychowanie. Wydatki Gminy związane z tym 

działem wyniosły 3 690 447,65 zł. Warto podkreślić, że gmina realizowała znaczące 
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inwestycje z zakresu oświaty w postaci budowy Szkoły Podstawowej w Morawicy (wartość 

1 817 813,61) oraz inwestycji związanych z Kompleksową Poprawą Efektywności 

Energetycznej Budynków Użyteczności Publicznej Budynku. 

5. Mienie komunalne 
 

Ważnym elementem prowadzenia polityki finansowej jest zarzadzanie mieniem gminnym.  

Zmiany wartości oraz stanu mienia komunalnego gminy Liszki kształtowało się następująco: 

Grupa Wyszczególnienie 
Stan na 

01.01.2018r. 

Stan na 

31.12.2018r. 

Wartość na 

01.01.2018r. 

Zmiany w roku 

2018r. 

Wartość na 

31.12.2018 

0 Grunty 505,1772 ha 508,4441 ha 156 236 238,85 +3 310 463,00 159 546 701,85 

1 Budynki i lokale 95 100 37 310 061,39 +11 578 202,40 48 888 263,79 

2 Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

- - 100 364 750,06 4 460 980,72 104 825 730,79 

3 Kotły c.o. i agregaty 14 14 516 549,66 - 516 549,66 

4 Maszyny, urządzenia 
i aparaty ogólnego 
zastosowania 

116 124 2 035 821,73 +14 982,90 2 050 804,63 

5 Maszyny, urządzenia 
i aparaty 
specjalistyczne 

2 4 20 999 +41 286,39 62 285,39 

6 Urządzenia 
techniczne 

- - 1 443 482,66 +1 023 155,00 1 466 637,66 

7 Środki transportu 12 12 505 874,99 - 505 874,99 

8 Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i 
wyposażenie gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane 

- - 445 411,51 +211 853,94 657 265,45 

RAZEM ŚRODKI TRWAŁE – 
KONTO 011 

  298 879 189,85 19 640 924,35 318 520 114,21 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE   6 358 637,78 674 705,74 7 033 337,52 

ZBIORY BIBLIOTECZNE   984 961,72 172 441,96 1 157 403,68 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 
I PRAWNE 

  332 669,93 114 242,22 446 912,15 

OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA   306 555 453,28 20 602 314,28 327 157 767,56 

 

Należy wskazać, że gmina 2018 roku była w posiadaniu następujących nieruchomości: 

Budynki administracyjne 5 

Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych 7 

Domy ludowe 3 

Kompleksy szkolne (oddane w bezpłatne użytkowanie szkołom) 11 

 



12. Raport o Stanie Gminy 2018 - Liszki 
 

Ponadto w zasobie gminy znajdują się tereny pod wodą oraz grunty przyległe do zbiornika 

wodnego w Cholerzynie (w użytkowaniu wieczystym Gminy Liszki-własność Skarbu Państwa). 

O łącznej powierzchni 32,26 ha. Cena gruntów przyległych do zbiornika: 492 368,80 zł, 

natomiast znajdujących się pod wodą: 1 173 475,60 zł. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości: 26 505,82 zł.  

Dane dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw 

majątkowych oraz wykonywania posiadania oraz zmianach, kształtują się następująco: 

 

 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Stan  

na  

01.01.2018 r. 

Zmiany  

w 2018 r. 

Stan  

na  

31.12.2018 r. 

Dochody 

uzyskane  

w 2018 r. 

1  Dzierżawa    1 589 026,63 

 - Dzierżawa gruntów 81,83 ha -0,6 81,23  

 - Dzierżawa gruntów dla OSP 0,37 ha  0,03 ha 0,4 ha  

 - Dzierżawa lokali 

użytkowych 

19 -3 16  

 - najem lokali użytkowych w 

SP 

10 1 11  

 - najem lokali użytkowych 

OSP 

4 1 5  

 - dzierżawa lokali 

mieszkalnych 

6 0 6  

2 Użyczenie     

 - grunty 6,98 0 6,98  

 - budynki dla SP ZOZ 2 0 2  

 - budynki OSP 1 0 1  

 - budynki pozostałe 4 1 5  

3  Sprzedaż nieruchomości    3 781 328,70 

 - sprzedaż gruntów   2 5379 ha  

4 Grunty oddane przez Gminę 

w użytkowanie wieczyste 

1,6357 ha 0 1,6357 ha 51 322,69 

5 Grunty przyjęte przez Gminę 

w użytkowanie wieczyste 

32,2650 ha 0 32,2650 ha 26 505,82 
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W 2018 roku w poszczególnych miejscowościach zostały sprzedane nieruchomości o łącznej 

powierzchni i łącznej wartości:   

Miejscowość Powierzchnia Wartość 

KASZÓW 0,0374 ha 19 951,83 
RĄCZNA 0,3002 ha 527 790,00 

MORAWICA 2,2003 ha 4 100 600,00 

 

6. Środowisko naturalne 
 

W 2018 roku działalność Gminy Liszki koncentrowała się także na projektach dążących do 

poprawy jakości powietrza oraz ogólnego stanu środowiska naturalnego. Zadania związane 

z ochroną środowiska naturalnego były realizowane w ramach funduszy unijnych, funduszy 

zewnętrznych oraz środków własnych gminy.  

Gmina Liszki w 2018 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, 

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie 

poziomu niskiej emisji – ZIT – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Gmina 

wydatek zrealizowała zgodnie z umową nr RPMP.04.04.01-12-0446/17-00-XVII/271/FE/1 – 

zostało wymienione 70 kotłów na łączną kwotę 672 609,90 zł. 

W ramach Programu Gminnego dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie starego 

urządzenia grzewczego na paliwo stałe na nowe źródło ciepła wraz 

z wymianą instalacji wewnętrznej. Wydatek zrealizowany zgodnie z umową zawartą na 

podstawie 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 zwanych dalej „Regulaminem” przyjętych 

Uchwałą Nr XLVIII/536/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 20.08.2018 r.- zostało wymienione 

32 kotły na łączna kwotę 161 500,00 zł. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 

2020 Oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie Systemu Gospodarki 

Odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami- ZIT. łącznie odebrano 167 Mg wyrobów 

pochodzących z 69 nieruchomości. Wydatki zrealizowane w 2018 r. to kwota 46 983,98 zł. 
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Szacowana wartość projektu na lata 2018-2019 to 94 200,00 zł, Zakładana wartość 

dofinansowania 80 000,00 zł.  

Dodatkowo, corocznie, również w roku 2018 r. zlecono utrzymanie czystości na terenie Dolinki 

Mnikowskiej i Dolinki Brzoskwinki – kwota 6 000,00 zł. 

Gmina także realizowała zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem nieczystości od 

mieszkańców gminy Liszki. W ramach realizacji zadań dokonano odbioru następującej ilości 

nieczystości: 

Lp. 
Odpady zmieszane o kodzie 

20 03 01 [Mg] 

Frakcje zbierane 

selektywnie [Mg] 

PSZOK 

[Mg] 
SUMA [Mg] 

1 214,70 78,42 6,84 299,96 
2 224,22 73,32 2,58 300,12 
3 210,72 67,94 11,44 290,10 
4 296,60 77,92 19,37 393,89 
5 403,60 84,6 14,53 502,73 
6 323,98 96,33 13,17 433,48 
7 323,72 70,50 25,33 419,55 
8 377,18 82,18 26,96 486,32 
9 374,22 82,80 14,38 471,40 

10 281,56 83,80 391,82 757,18 
11 198,36 85,94 7,78 292,08 
12 257,32 87,22 8,82 353,36  

3 486,18 970,97 543,02 5 000,17 

 

Koszty poniesione w 2018 r. związane z systemem gospodarowania odpadami kształtowały się 

następująco:  

Lp. Nazwa zadania Kwota [ZŁ] 

1. Usuwanie dzikich wysypisk 2 430,00 
2. Edukacja ekologiczna 10 000,00 
3. Odbiór odpadów od mieszkańców  1 698 840,00 

RAZEM:  1 711 270,00 

 

Ponadto gmina w 2018 roku wybudowała 78 przyłączy wodociągowych, co pozwoliło osiągnąć 

wskaźnik zwodociągowania gminy 86,1%. Ogólna liczba przyłączy wodociągowych w gminie 

wyniosła 4 925. Z zakresu kanalizacji wykonano 92 nowe przyłącza. Na końcu 2018 roku ogólna 

liczba przyłączy wyniosła 3 458, a poziom skanalizowania gminy 60,5%. 
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7. Urząd Gminy Liszki 
 

Gmina Liszki realizuje swoje zadania i prowadzi działalność przy pomocy Urzędu. Mieści się on 

w miejscowości Liszki 230. W skład osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie 

Urzędu w 2018 roku wchodzili: 

• Wójt Gminy Liszki – Paweł Miś, 

• Sekretarz – Eugeniusz Kozioł, 

• Skarbnik – Józefa Urban, 

Urząd Gminy funkcjonował na podstawie regulaminu organizacyjnego, ustanowionego 

zarządzeniem NR SA.0050.51.2016 Wójta Gminy Liszki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Liszkach oraz nadania tekstu jednolitego 

Regulaminu. 

Struktura osobowa zatrudnionych w urzędzie osób kształtowała się następująco: 

Lp. Nazwa Referatu SKRÓT 
Liczba 

pracowników 
wydziale 

Ilość 
Kobiet 

Ilość 
Mężczyzn 

1 Referat Społeczno-Administracyjny  SA 10 60% 40% 

2 Referat Finansowy  FK 12 100% 0% 

3 Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska  ROŚ 7 57% 43% 

4 Referat Planowania Przestrzennego i Geodezji  PPG 6 67% 33% 

5 Referat Inwestycji i Infrastruktury  IN 7 38% 62% 

6 Referat Kultury, Promocji i Sportu  KPS 3 33% 67% 

7 Urząd Stanu Cywilnego2 SO 3 67% 33% 

8 Referat Spraw Obywatelskich3 SO 3 67% 33% 

9 Biuro Rady Gminy  BR 1 100% 0% 

10 Radca Prawny  RP 1 0% 100% 

11 Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania 
Kryzysowego i Ochotniczych Straży Pożarnych  

ZK 1 0% 100% 

12 Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji 
Niejawnych  

OI 1 0% 100% 

13 Pełnomocnik Wójta ds. Oświaty  OP. 1 0% 100% 

 

Całkowite zatrudnienie w urzędzie gminy wynosiło 61 osób, w tym 41 kobiet i 20 mężczyzn. 

W ciągu 2018 roku zatrudnienie w urzędzie wzrosło o 1 osobę.  

                                                           
2 USC oraz Referat Spraw Obywatelskich posiadają wspólnego kierownika. 
3 j/w 
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8. Oświata i edukacja 
 

A. Szkoły podstawowe 

Na terenie gminy funkcjonuje 11 szkół. W poniższej tabeli zostały zobrazowane statystyki 

dotyczące ilości uczniów oraz oddziałów w poszczególnych szkołach. 

Lp. Nazwa jednostki 

Ilość uczniów 
w oddziale 

przedszkolny
m 

Ilość oddziałów 
w oddziale 

przedszkolnym 

Ilość 
uczniów 
w szkole 

w 
klasach I-

VIII 
 

Ilość 
oddziałów 
w szkole w 

klasach I-VIII 

Ilość 
uczniów 

w klasach 
gimnazja-

lnych 

Ilość 
oddzia

łów 
w klas 
gimna
zjalny

ch 

1. Szkoła Podstawowa 
im. św. Matki Teresy 

z Kalkuty  
w Cholerzynie 

 
49 

 
3 

 
70 

 
6 

 
- 

 
- 

2. Szkoła Podstawowa 
im. Antoniego 

Sewiołka  
w Czułowie 

 
80 

 
4 

 
132 

 
8 

 
- 

 
- 

3. Szkoła Podstawowa 
im. Ojca Świętego 

Jana Pawła II  
w Jeziorzanach 

 
49 

 
2 

 
106 

 
8 

 
 - 

 
- 

4. Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Świętego 
Józefa w Kaszowie 

 
20 

 
1 

 
138 

 
9 

 
- 

 
- 

5. Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im. Św. Jadwigi 

Królowej  
w Kaszowie 

 
35 

 
2 

 
114 

 
8 

 
- 

 
- 

6. Szkoła Podstawowa 
im.  Kard. Stefana 

Wyszyńskiego  
w Kryspinowie 

 
71 

 

 
3 

 
191 

 
10 

 
- 

 
- 

7. Szkoła Podstawowa 
im. Św. Jana Kantego  

w Liszkach 

                                       
37 

  
2 

 
181 

 

 
10 

 

 
62 

 
3 

8. Szkoła Podstawowa 
im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego  

w Mnikowie 

 
11 

 
1 

 
103  

 

 
7 
 

 
67 

 
3 

9. Szkoła Podstawowa 
im. Kpt. pil. 

Mieczysława 
Medweckiego  
w Morawicy 

 
49 

 
2 

 
129 

 
8 

 
- 

 
- 
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10. Szkoła Podstawowa 
im. Jana Długosza w 

Piekarach 

 
53 

 
3 

 
97 

 
8 

 
- 

 
- 

11. Szkoła Podstawowa 
im. Króla Jana III 

Sobieskiego  
w Rącznej 

 
30 

 
2 

 
145 

 
8 

 
- 

 
- 

  
Razem 

 
484 

 
25 

 
1.406 

 
90 

 
129 

6 

 

Wydatki realizowane w 2018 roku na finansowanie oświaty wyniosły 22 264 088,35 zł. 

Finansowanie wydatków dotyczących oświaty odbyło się z następujących środków: 

• Subwencja oświatowa, 

• Dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, 

• Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 

• Dotacje na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, 

• Środki otrzymane z Międzynarodowego Portu Lotniczego, 

• Środki otrzymane w ramach programu Aktywna tablica, 

• Środki własne Gminy Liszki. 

 

B. Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach 

Na terenie Gminy Liszki funkcjonowała Biblioteka Publiczna w Liszkach wraz z filiami w Kaszowie 

i Morawicy. 

Do głównych zadań biblioteki należy: 

• gromadzenie – opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych 

• obsługa czytelników poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu 

i wypożyczeń na zewnątrz 

• organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami służących popularyzacji 

książki 

• prowadzenie działalności bibliotecznej, dokumentacyjnej, popularyzacyjnej 
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• w bibliotece można również przeczytać prasę – Dziennik Polski, Cztery Kąty, Mój piękny 

ogród, Poradnik Domowy, Informator Rolniczy, Doradca, regionalna – Ziemia Lisiecka. 

 

Statystyki Gminnej Biblioteki publicznej w 2018 roku wyglądają następująco: 

 Księgozbiór Zakup książek Wypożyczenia 
i Udostępnienia 

Czytelnicy 

Liszki 12 134 513 15 052 1 084 
Morawica 11 150 195 2 198 151 

Kaszów 6 283 253 1 239 132 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach na swoją działalność w 2018 r. otrzymała z budżetu 

Gminy dotację w kwocie 219 879,55 zł dotacje z Biblioteki Narodowej w kwocie 9 840,00 zł. 

oraz osiągnęła dochody z tyt. dopisanych odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 

30,26 zł. Łącznie w 2018 r. wraz z saldem na początek roku w kwocie 216,73 zł. wykorzystała 

z ogólnej kwoty 229 749,81 zł. na działalność statutową kwotę 229 719,55 zł. 

9. Kultura i Promocja 
 

Działalność zarówno Gminy jak i Wójta obrazują liczne przedsięwzięcia o charakterze 

kulturalnym i promocyjnym. Należy podkreślić, że Gmina Liszki była gospodarzem wielu 

wydarzeń kulturalnych, a także areną zmagań sportowców, także o randze międzynarodowej. 

A. Wyróżnienie za uczestnictwo w pilotażu programów szkoleniowo-doradczych dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

Gmina Liszki otrzymała wyróżnienie za uczestnictwo w pilotażu programów szkoleniowo-

doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przygotowanie lokalnego planu 

strategicznego rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół/placówek edukacyjnych. Gmina 

poprzez podjęcie działań ukierunkowanych na podniesienie jakości nauczania przez rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów, stała się liderem zmian w lokalnej oświacie. 

B. Puchar Wójta Gminy Liszki 

Wraz z rozpoczęciem tegorocznego Mundialu w Rosji, przeprowadzono eliminacje do finałów 

kolejnej edycji Pucharu Wójta Gminy Liszki, w wyniku których wyłoniono półfinalistów: LKS Iskrę 

Czułów, LKS Wisłę Jeziorzany, LKS Strażaka Rączna oraz LKS Kaszowiankę Kaszów.  
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XLVI (czterdziesta szósta) edycja Pucharu Wójta Gminy Liszki (do 1990 r. był to Puchar 

Naczelnika Gminy Liszki) przeszła do historii.  Zostanie zapamiętana dzięki odbywającym się 

równolegle Mistrzostwom Świata w Piłce Nożnej w Rosji.  Piłkarze Kaszowianki potwierdzili 

swoją kilkuletnią już hegemonię w Gminie Liszki, co powinno być dobrą dla nich prognozą. 

Niedawno bowiem - po raz pierwszy w swojej 46-letniej historii awansowali do IV ligi. 

Wręczając Puchar zwycięzcom i nagrody uczestnikom finałów Wójt Gminy Liszki   Paweł Miś, 

podziękował sportowcom i działaczom oraz sympatykom Kaszowianki, którzy byli 

organizatorami tej miłej sportowej imprezy.  Gospodarzom sprzyjała słoneczna, niemal 

wakacyjna pogoda, liczni kibice oraz wynik sportowy.  Cała impreza była perfekcyjnie 

przygotowana. Zadbany obiekt, gościnna atmosfera, artystyczne atrakcje i doskonale bawiący 

się kibice nadały jej charakter sportowego pikniku. Wójt Paweł Miś docenił staranie Kaszowianki 

a w zasadzie pracę i zaangażowanie sympatycznych Kaszowianek, które od kilku lat wspierają 

swój Klub. 

C. Wyścig kolarski Tour de Pologne w Gminie Liszki 

W sobotę 4 sierpnia 2018 r. drogami Gminy Liszki przejechał, a w zasadzie przemknął peleton 

75 edycji Tour de Pologne.  Wydarzenie przyciągnęło kilkuset miejscowych kibiców, którzy na 

trasie Kaszów – Liszki – Cholerzyn – Budzyń – Kryspinów mogli być świadkami rywalizacji 

czołowych ekip i kolarzy znanych z wielkich wyścigów. 

Najbardziej rozpoznawalni kolarze ze światowego peletonu to przede wszystkim: ubiegłoroczny 

zwycięzca Belg Dylan Teuns (BMC), Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott), a także Włoch 

Fabio Aru (Astana) i Franzuz Thibaut Pinot (FDJ). W stawce jest także Michał Kwiatkowski, który 

ukończył tegoroczny Tour de France, będąc głównym pomocnikiem zwycięzcy Brytyjczyka 

Gerianta Thomasa. 

W imieniu organizatorów, Paweł Miś - Wójt Gminy Liszki podziękował służbom porządkowym 

tj. Policji oraz druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Liszki, dbającym 

o bezpieczeństwo i ład na drogach, w związku z czasowymi utrudnieniami na wymienionej 

trasie. 

D. Gmina Liszki beneficjentem programu „Bezpieczna Małopolska” 

3 sierpnia 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Muzeum Lotnictwa Polskiego 

w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie umów dotacji w związku z programami 



20. Raport o Stanie Gminy 2018 - Liszki 
 

„Małopolskie Remizy 2018” oraz „Bezpieczna Małopolska 2018”. Spotkanie zostało 

zorganizowane przez Województwo Małopolskie. 

Wśród 17 gmin powiatu krakowskiego oraz 6 powiatu olkuskiego, umowę dotacji otrzymała 

także Gmina Liszki. Województwo Małopolskie w ramach umowy przekazało Naszej Gminie 

pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej 

w kwocie 24 630 zł. Całość zaplanowanych wydatków w związku zakupem sprzętu dla gminnych 

jednostek OSP wynosi 50 910 zł. Po odjęciu kwoty dotacji pozostaje więc kwota w wysokości 

26 280 zł, którą pokryje Gmina Liszki. 

Umowę dotacji z rąk Jacka Krupy, Marszałka Województwa Małopolskiego odebrał Paweł Miś, 

Wójt Gminy Liszki wraz z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Naszej Gminy. 

E. Aplikacja mobilna mGmina Liszki 

W 2018 roku została udostępniona mobilna aplikacja Gminy Liszki dla mieszkańców.  

Aplikacja oferuje szybki dostęp do gminnych aktualności oraz najważniejszych wydarzeń. Dzięki 

niej na bieżąco mieszkańcy mogą także śledzić jakość powietrza i sprawdzić pogodę na 

najbliższe dni. 

W zakładce „odczyt wodomierza” można w bardzo łatwy sposób przesłać do spółki komunalnej 

Likom odczyt z wodomierza. Sprawdzić można także harmonogram odbioru odpadów 

Mapa umożliwia szybką orientację w terenie. Obiekty na interaktywnej mapie są grupowane 

w odpowiednich kategoriach, aby łatwiej można je było odnaleźć. 

Aplikacja w bardzo prosty sposób umożliwia zgłaszanie problemów. Wystarczy wybrać 

kategorię zgłoś problem, krótko go opisać, podać lokalizację i wysłać zgłoszenie. Można 

dołączyć zrobione przez siebie zdjęcie. 

F. III Turniej Tańców Polskich „O Złoty Kłos Lisiecki” 

Szkoła Podstawowa w Liszkach gościła w swoich progach pary taneczne z całej Polski - Dobczyc, 

Katowic, Puław, Bielska Białej, Niewiadowa, Wałbrzycha, Łazów, Krakowa, Poznania. Na 

parkiecie królowały najpiękniejsze polskie tańce narodowe. W turnieju wzięło udział 67 par, 

które rywalizowały ze sobą w 16 kategoriach. Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” 

reprezentowało 19 par od 4 do 14 roku życia. Na podium stanęło 8 par z gminy Liszki. 

Na zwycięzców czekały puchary i medale a dla wszystkich uczestników nagrody. Były także dwie 

nagrody specjalne: jedną ufundował Wójt Gminy Liszki Paweł Miś a były nią puchary, które 

otrzymała para reprezentująca Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” 
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z Krakowa a drugą ufundował Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny. Nagrodę dyrektora 

Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. S. Hadyny - wycieczkę wraz z warsztatami artystycznymi do 

siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk im. S. Hadyny- wręczyli przedstawiciele zespołu: Z-ca 

kierownika działu marketingu, promocji i reklamy Joanna Adamowicz oraz Stanisław Demczuk - 

Kierownik działu produkcji i koncertów a otrzymał ją Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce” 

z Dobczyc.  Po turnieju wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach integracyjnych. 

Organizatorami turnieju byli: Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka oraz Gmina 

Liszki. 

Honorowy patronat nad turniejem objęli: Jacek Krupa- Marszałek Województwa 

Małopolskiego, Wojciech Pałka- Starosta Krakowski, Paweł Miś- Wójt Gminy Liszki, 

Stowarzyszenie LGD Blisko Krakowa, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 

Patronat merytoryczny nad turniejem objęła Komisja ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF®. 

Projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu 

Krakowskiego, Gminy Liszki. 

Wydarzenie współorganizowane było przez Stowarzyszenie Blisko Krakowa 

 

10. Polityki, Programy i Strategie 

 

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 
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 
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B. Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

w Gminie Liszki na lata 2014-2018; 

W 2018 roku był realizowany Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Gminie Liszki na lata 2014-2018. Został on wprowadzony uchwałą rady 

gminy Liszki z dnia 28.11.2013 roku nr XXXVIII/347/2013. 

Głównym celem wprowadzenia programu było „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

i zmniejszanie jej rozmiaru, rozszerzenie form pomocy dla osób dotkniętych przemocą oraz 

budowanie efektywnego i skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" 

Cel główny był realizowany przez wyznaczenie celów szczegółowych, które kształtowały się 

następująco: 

• Pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy i stała edukacja społeczności lokalnej 

Zadania Partnerzy 
Przeprowadzenie kampanii informacyjnych wśród 
społeczności lokalnej nt. zjawiska przemocy oraz 

propagowanie właściwych relacji w rodzinie 

Pracownicy GOPS, Policja, pedagodzy szkolni, 
psycholog. 

Organizowanie pikników rodzinnych, festynów ze 
społecznością lokalną. 

Pracownicy GOPS, Policja, 

Kolportaż ulotek oraz artykułów dot. problemu 
przemocy. 

Pracownicy GOPS, Policja, pedagodzy – 
przedstawiciele służby zdrowia 

 

• Ograniczenie rozmiaru zjawiska przemocy na terenie Gminy Liszki oraz działania na rzecz 

ochrony ofiar przemocy 

Zadania Partnerzy 

Kontynuacja Procedury Niebieskiej Karty PRACOWNICY GOPS, POLICJA, KURATORZY, 
SĄD 

Nawiązanie współpracy z kościołem oraz Pracownicy 
GOPS związkami wyznaniowymi oraz wspólne 
działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. 

PRACOWNICY GOPS 

Przeprowadzanie interwencji kryzysowych 
w rodzinach dotkniętych przemocą 

PRACOWNICY GOPS, POLICJA 

Wymiana informacji nt. postępów w terapii osób 
stosujących przemoc 

PRACOWNICY GOPS, PCPR 

Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz 
wsparcia osobom dotkniętym przemocą - 

poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, 
rodzinne, aktywizacja zawodowa wspomagająca 

usamodzielnienie się finansowe 

PRACOWNICY GOPS, PUNKT KONSULTACYJNY, 
KOŚCIÓŁ, PORADNIA PEDAGOGICZNA, URZĄD 

PRACY. 

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i rodzin 
dotkniętych przemocą poprzez izolację przed 

agresywnością sprawcy, pomoc prawna 
w działaniach separujących ofiary od sprawców 

przemocy 

PRACOWNICY GOPS, POLICJA, SĄD, 
KURATORZY 
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Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 
Pracownicy GOPS - interwencyjnego ze sprawcą 
przemocy mającego uświadomić aspekt prawny 

przemocy jako przestępstwa oraz jego 
konsekwencje. Zaproponowanie sprawcy udziału 

w terapii i motywowanie do zmian. 

Pracownicy GOPS 

 

• Podnoszenie kwalifikacji oraz wiedzy na temat przemocy wśród osób zajmujących się 

problemem przemocy 

Zadania Partnerzy 

Pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy 
oraz podniesienie kompetencji wśród 

przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego po 
przez spotkania z udziałem profesjonalistów. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do 
spraw przeciwdziałania przemocy w Gminie 

Liszki 

Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych 
dotyczących zjawiska przemocy 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do 
spraw przeciwdziałania przemocy w Gminie 

Liszki 

 

C. 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: 

a. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy, w tym grup szczególnie 

narażonych na dysfunkcje tj. osób starszych, niepełnosprawnych i niedostosowanych 

społecznie, 

b. Integracja społeczna oraz promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy, 

c. Działania służące ograniczeniu zjawiska przemocy domowej oraz problematyka uzależnień 

wśród mieszkańców gminy, 

d. 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 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

 

D. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018; 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 został 

wprowadzony uchwała Rady Gminy Liszki nr XL/462/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku. 

Jego głównymi celami są: 

• rozpoznanie problemów związanych z używaniem napojów alkoholowych, zmniejszenie 

ich aktualnych rozmiarów i zapobieganie powstawaniu nowych, 

• profilaktyka poprzez kontynuację zadań i pozytywnych doświadczeń lat poprzednich, 

zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami, edukacja 

publiczna w tym informowanie o konsekwencjach nadużywania alkoholu oraz cele 

operacyjne Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2018: profilaktyka 

i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 

uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi,  

• zwiększanie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie aktom przemocy, 

zarówno domowej, jak i środowiskowej, 

• promocja zdrowia, zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, w której szczególny 

akcent położony jest na oddziaływania wśród dzieci i młodzieży. 

 

 

 



29. Raport o Stanie Gminy 2018 - Liszki 
 

W ramach programu realizowane były zadania oraz działania programowe, polegające na: 

• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom 

z problemem alkoholowym i ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 

o działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym punktu 

konsultacyjnego, a w nim realizacja usług psychologiczno – terapeutycznych, 

o pomoc w organizacji grup wsparcia i grup samopomocowych 

o współpracę programową z placówkami lecznictwa odwykowego i zakładami opieki 

zdrowotnej, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją, Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i innymi organizacjami 

i instytucjami zajmującymi się statutowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

patologii społecznych. 

• Realizację programów i przedsięwzięć profilaktycznych oraz form edukacyjnych przez 

stowarzyszenia, instytucje i osoby fizyczne w obszarach: 

o sportu, rekreacji i turystyki; 

o warsztatów edukacyjnych; 

o warsztatów psychologicznych; 

o warsztatów plastycznych, muzycznych, scenicznych, innych promujących zdrowie, 

zdrowy, wolny od uzależnień styl życia w szczególności wśród dzieci i młodzieży; 

• organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja wyjazdów wypoczynkowo-

rekreacyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych; 

• wspieranie i dotowanie inicjatyw i przedsięwzięć służących profilaktyce uzależnień 

i promocji zdrowia realizowanych także przez stowarzyszenia i kluby sportowe działające 

na terenie gminy i dla gminy Liszki. 

 

E. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018; 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 został wprowadzony uchwała Rady Gminy 

Liszki nr XL/460/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku. 
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Jego głównymi celami są: 

• rozpoznanie problemów związanych z używaniem środków odurzających, zmniejszenie ich 

aktualnych rozmiarów i zapobieganie powstawaniu nowych, 

• profilaktyka – określenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi 

problemami, edukacja publiczna w tym informowanie o konsekwencjach używania 

środków odurzających oraz cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 

– 2018: profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi 

(pkt. II, ppkt. 2 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. Dz. 

U z roku 2016, poz. 1492), 

• zwiększanie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie aktom przemocy, 

zarówno domowej, jak i środowiskowej, 

• promocja zdrowia, zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, w której szczególny 

akcent położony jest na oddziaływania wśród dzieci i młodzieży. 

W ramach programu realizowane były zadania oraz działania programowe, polegające na: 

• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych oraz udzielanie pomocy psychospołecznej, konsultacji prawnych 

rodzinom, w których występuje problem narkomanii, ochrona przed przemocą w rodzinie 

poprzez: 

• działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie 

problematyki narkomanii, 

• współpraca programowa z placówkami lecznictwa odwykowego i zakładami opieki 

zdrowotnej, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją, Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i innymi organizacjami 

i instytucjami zajmującymi się statutowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

patologii społecznych, 

• działalność punktu konsultacyjnego 

• prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, wspieranie inicjatyw. 
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F. 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 

 

G. Program współpracy gminy liszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

Samorząd Gminy Liszki za istotny czynnik rozwoju społecznego uznaje proces budowy 

społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym realizując swoje zadania współpracuje 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w oparciu o zasady równości stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Jest to także jeden z elementów sprawnego i efektywnego zarządzania Gminą. Celem tych 

relacji jest wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu lokalnych problemów dzięki 

efektywnemu wykorzystaniu społecznej aktywności 

Na terenie gminy Liszki działa 15 stowarzyszeń, są to: 

1. Baczyn- Stowarzyszenie Lepszy Baczyn 
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2. Budzyń- Stowarzyszenie Aktywny Budzyń  

3. Chrosna- Stowarzyszenie Horyzont 

4. Cholerzyn- Stowarzyszenie Nasz Cholerzyn 

5. Czułów- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Czułów 

6. Jeziorzany- Stowarzyszenie Sukces 

7. Mników- Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska" Komitet Społeczny 

8. Morawica- Stowarzyszenie Małopolska Morawica  

9. Piekary- Przyjazne Piekary  

10. Rączna- Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Rączna  

11. Ściejowice- Stowarzyszenie Perspektywa 

12. Cała Gmina- Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Lisieckiej 

13. Stowarzyszenie Liszki.tv  

14. Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka  

15. Lisiecki Klub Seniora  

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działały 

w oparciu o przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/445./2017 Rady Gminy Liszki z dnia 21 grudnia 2017 

program współpracy Gminy Liszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

Celem głównym współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości życia 

oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy poprzez stwarzanie im 

możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym, a także współpraca sektora 

pozarządowego i społeczności lokalnych w kreowaniu i realizacji Strategii Rozwoju Gminy Liszki. 

Cele szczegółowe współpracy:  

• Promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności 

mieszkańców Gminy;  

• Lepsze poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji działających na terenie 

Gminy;  

• Integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zdań 

publicznych wymienionych w art. 4 ustawy;  
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• Otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom      

pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych;  

• Tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, 

powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich;  

• Zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy przez włącznie do ich 

realizacji organizacji pozarządowych;  

• Wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych 

Do priorytetowych zadań Gminy Liszki w 2018 roku realizowanych przy współpracy 

z organizacjami należą:  

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, a w szczególności:  

o organizacja pomocy materialnej na zasadzie "Szlachetna Paczka"  

o organizacja zajęć edukacyjno kulturalnych dla dzieci i młodzieży  

o organizacja pikników, wycieczek, mikołajek, Dnia Dziecka  

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację wydarzeń 

integracyjnych typy spotkania wycieczki; 3) turystyka i krajoznawstwo, a w szczególności:  

o promocja walorów turystycznych Gminy Liszki,  

o wspieranie inicjatyw promujących aktywną turystykę i krajoznawstwo,  

o promocja produktów lokalnych,  

• kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności: 

o organizacja wydarzeń kulturalnych, kreujących aktywność społeczną jej mieszkańców, 

w tym organizacja dożynek gminnych, Święta produktów lokalnych, konkursów na 

poprawę estetyki gminy, sołectwa, gospodarstwa domowego,  

o edukacja kulturalna dzieci i młodzieży  

o promowanie różnych form edukacji nieformalnej,  

o wspieranie i promowanie twórczości artystów profesjonalnych i amatorów 

mieszkających na terenie Gminy,  
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o rewitalizacja zasobów dziedzictwa narodowego  

o udział stowarzyszeń w przedsięwzięciach kulturalnych, przeglądach artystycznych, 

regionalnych o charakterze ponadgminnym  

o organizacja wycieczek edukacyjnych z zakresu historii, kultury i dziedzictwa 

narodowego  

• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:  

o upowszechnianie różnych dyscyplin sportu i form aktywności fizycznej, w tym również 

wśród osób niepełnosprawnych  

o interdyscyplinarnego szkolenia i innych form wsparcia utalentowanych sportowo dzieci 

i młodzieży,  

o organizacji imprez sportowych w tym turniejów sportowych,  

o organizacja obozów, szkółek sportowych i innych form aktywności i zajęć sportowych 

zwłaszcza w ramach zagospodarowania czasu wolnego (m.in. podczas ferii zimowych 

i wakacji) dla dzieci i młodzieży. promocja i organizacja wolontariatu  

Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu były: 

• Rada Gminy Liszki – w zakresie wyznaczania kierunków współpracy Gminy 

z organizacjami oraz określania wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań realizowanych przez organizacje;  

• Wójt Gminy Liszki w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami, a w szczególności:  

o ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz 

powoływania Komisji Konkursowych,  

o wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie 

rekomendacji Komisji Konkursowych.  

• organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące 

działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy;  
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• Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w sytuacji jej powołania,  

• Rada Sportu Gminy Liszki.  

Komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy prowadzą bezpośrednią 

współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na:  

• przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań 

finansowanych ze środków budżetu Gminy;  

• sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi;  

• podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego;  

• udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach dotyczących współpracy 

z organizacjami;  

Realizację Programu ze strony Wójta Gminy koordynuje Referat Promocji, Kultury i Sportu 

Urzędu Gminy Liszki pod względem merytorycznym oraz w ramach otwartych konkursów ofert. 

Dotacje dla organizacji pozarządowych (NGO) w ramach ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w 2018 roku wyniosła 185 376,70 zł 

 

H. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na terenie Gminy Liszki wg. Stanu 

na 31.12.2018 r, został przedstawiony w poniższej tabeli: 
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Lp. 
Nazwa Programu 

wieloletniego 
Okres realizacji 

Wartość 
całkowita 
programu 

Plan na 2018r 
Nakłady 

poniesione w 
2018 r 

Poniesione 
nakłady od 
początku 

realizacji do 
końca 2018 

roku 

Stopień 
zaawansowania 

realizacji 
programów 
wieloletnich 

[%] 

1 

Wdrożenie Programu 
Ochrony Powietrza dla 

Województwa 
Małopolskiego 

„Małopolska w zdrowej 
atmosferze LIFE” - 
Poprawa jakości 

powietrza 

2016 2021 609 200,00 83 700,00 69 357,70 152 154,96 25 

2 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z 

terenu Gminy Liszki- 
projekt ZIT - Ochrona 

środowiska 

2018 2019 94 200,00 47 100,00 46 983,98 46 983,98 49,88 

3 

Redukcja niskiej emisji 
przez promowanie oraz 

dofinansowanie wymiany 
palenisk domowych z 
Gminy Liszki na źródła 
ciepła spalające paliwa 
gazowe- projekt ZIT - 

Poprawa jakości 
Powietrza 

2018 2020 1 400 000,00 714 800,00 683 570,47 683 570,47 48,83 

4 

Projekt partnerski pn. 
„Czysta Energia Blisko 

Krakowa" (OZE)- poprawa 
jakości powietrza 

2019 2021 4 802 641,00 0 0 0 0 
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5 

Odbiór i 
zagospodarowanie 

odpadów komunalnych- 
zapewnienie czystości na 

terenie 
gminy 

2013 2025 24 400 000,00 1 568 160,00 1 568 160,00 5 862 014,16 24,15 

6 

Utrzymanie zieleni na 
rondach w ciągu drogi 

wojewódzkiej w Liszkach i 
Kryspinowie - 

poprawa bezpieczeństwa 
na rondach 

2016 2021 72 000,00 8 000,00 8 000,00 16 000,00 22,22 

7 

Kompleksowa poprawa 
efektywności 

energetycznej budynków 
użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Liszki - 
projekt ZIT - Szkoła 

Podstawowa w Piekarach 
termomodernizacja 

szkoły, wymiana instalacji 
elektrycznej, c.o. wraz z 

piecem gazowym i 
robotami towarzyszącymi 

2018 2020 1 666 700,00 1 077 374,91 1 077 374,91 1 139 366,91 100 

8 

Strefa aktywności 
aktywności gospodarczej, 
Gmina Liszki - projekt ZIT 

w latach 2017 - 2018 
wykonano wniosek o 

dofinansowanie wraz z 
Programem Funkcjonalno- 

Użytkowym 
 

2018 2020 22 666 000,00 2 000,00 1 555,95 117 394,95 0,52 
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9 

Budowa kanalizacji 
Mników - Czułów - Baczyn 

zakończenie inwestycji 
planowane jest na 2021 r. 

2015 2021 16 500 000,00 1 690 000,00 1 396 186,39 4 183 523,58 41 

10 

Budowa Szkoły 
Podstawowej w Morawicy 

- zakończono budowę 
szkoły i oddano do użytku 

2013 2018 11 150 000,00 1 821 000,00 1 817 813,61 10 845 690,67 100 

11 

Budowa sieci 
wodnokanalizacyjnej 

w Cholerzynie - termin 
zakończenia prac 

2019 r. 

2017 2019 3 550 000,00 1 547 000,00 210 978,57 492 702,34 20 

12 

Budowa zbiorników 
wodnych w Racznej – w 

2018 r. został wykonany i 
zapłacony projekt 
zbiorników wraz z 

projektem przebudowy 
sieci energetycznej 

kolidującej z 
projektowanymi 

zbiornikami 

2018 2019 2 000 000,00 164 500,00 84 653,66 84 653,66 8 
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11. Wykaz uchwał Rady Gminy Liszki 
 

W 2018 roku Rada Gminy Liszki przyjęła następujące uchwały: 

1. W sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy oraz odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowym dzierżawcą na 

dzierżawę nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy Liszki, stanowiącej część 

działki nr 2055 w Liszkach; 

2. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rączna, 

oznaczonej nr ew. 1545/77, będącej własnością Gminy Liszki; 

3. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Liszki, 

oznaczonej nr ew. 407, będącej własnością Gminy Liszki; 

4. W sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej 

w Liszkach; 

5. W sprawie: przejęcia przez Gminę Liszki prowadzenia zadania publicznego Powiatu 

Krakowskiego; 

6. W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla 

Gminy Liszki; 

7. W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy Liszki w formie 

darowizny działek nr: 789/13 o pow.0,3591ha, 790/2 o pow. 0,06ha, 791/1 o pow. 

0,2133ha, 791/11 o pow. 0,0265 ha, 792 o pow. 0,13 ha, 793/11 o pow. 0,4652 ha, 793/1 

o pow. 0,0763 ha,789/80 pow. 0,0123ha, łącznej pow. 1,3427 ha położonych w Morawicy 

stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja w Morawicy; 

8. W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów 

alkoholowych na rok 2018 dla Gminy Liszki; 

9. W sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej; 

10. W sprawie: przekazania środków finansowych na dotacje celowe dla jednostek OSP 

z terenu Gminy Liszki; 

11. W sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji; 
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12. 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; 

13. W sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zabierzów na prowadzenie Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Zabierzowie oraz na realizację zadania "wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka”; 

14. W sprawie: zmiany Uchwały nr XXX1/360/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 24 marca 2017 

roku dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę 

nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy 

Liszki w ramach projektu "Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie 

wymiany palenisk domowych z terenu gminy Liszki na źródła ciepła zasilane paliwami 

gazowymi” - działanie 4.4.1 RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 

15. W sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Liszki; 

16. W sprawie: zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Cholerzynie - Filia w Mnikowie; 

17. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018; PRZEKAZANA DO RIO 

W KRAKOWIE; 

18. W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Krakowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych w 2018 r.; 

19. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kaszów, 

oznaczonych nr ew. 1784/1 i 1784/2, będących własnością Gminy Liszki; 

20. W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

14 działek położonych w Rącznej stanowiących własność Gminy Liszki; 

21. W sprawie: zmiany uchwały 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; 

22. W sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki, które będą brane 
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pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za 

każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; 

23. W sprawie: wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Liszkach; 

24. W sprawie: określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2018 r."; 

25. W sprawie: określenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Liszki; 

26. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chrosna, 

oznaczonej nr ew. 166, będącej własnością Gminy Liszki; 

27. W sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 

w Cholerzynie"; 

28. W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Liszki na lata 

2018-2020; 

29. W sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej; 

30. W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Krakowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych w 2018 r.; 

31. W sprawie: przekazania dotacji celowej dla jednostki OSP w Czułowie na zakup samochodu 

pożarniczego; 

32. W sprawie: podziału gminy Liszki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 

33. W sprawie: podziału gminy Liszki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

34. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018; 

35. W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liszki; 

36. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Mników oznaczonej 

nr ew. 754, stanowiącej własność Gminy Liszki; 

37. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaszów, 

oznaczonej nr ew. 3051/6, będącej własnością Gminy Liszki; 
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38. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chrosna, 

oznaczonej nr ew. 617/4, będącej własnością Gminy Liszki; 

39. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chrosna, 

oznaczonej nr ew. 163, będącej własnością Gminy Liszki; 

40. W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Liszki na lata 2016-2023; 

41. W sprawie: wykazu kąpielisk w roku 2018 na terenie gminy Liszki; 

42. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy na najem części powierzchni ogrodzenia nieruchomości położonej w miejscowości 

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

43. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018; 

44. W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Liszki w formie 

darowizny działek nr: 789/13 o pow. 0,3591 ha, 790/20 o pow. 0,06ha, 791/1 o pow. 

0,2133 ha, 791/11 o pow. 0,0265 ha, 792 o pow. 0,13 ha, 793/11 o pow. 0,4652 ha, 793/1 

o pow. 0,0763 ha, 789/8 o pow. 0,0123 ha, łącznej pow. 1,3427 ha położonych w Morawicy 

stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja w Morawicy; 

45. W sprawie: zmiany uchwały nr XL/472/2018 z dnia 31.04.2018 r. o udzieleniu pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadań drogowych w 2018 r.; 

46. W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Krakowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych na 2018 r.; 

47. W sprawie przyjęcia przez Gminę Liszki zadania własnego Województwa Małopolskiego 

dotyczącego utrzymania jednostki pływającej oraz zapewnienie przeprawy na Wiśle 

pomiędzy Piekarami a Tyńcem; 

48. W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mników — 

obszar 2; 

49. 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; 
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50. W sprawie: dopłat do taryfowej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych i jednostek użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Liszki; 

51. W sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji wyrażenia zgody 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Morawicy gm. Liszki, 

składającej się z działki nr 1471/19 o pow. 2,2003ha, stanowiącej własność Gminy Liszki; 

52. W sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018; 

53. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018 Przekazana do RIO 

w Krakowie; 

54. W sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Liszki; 

55. W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości położonej w Kryspinowie gmina Liszki sprzedawanej na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

56. W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

położonej w Kryspinowie gmina Liszki sprzedawanej na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

57. W sprawie: Uchylenia Uchwały Nr XVII/130/96 z dnia 25 kwietnia 1996 r. 

58. W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liszki za 2017 rok; 

59. W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017; 

60. W sprawie: rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Liszkach za rok 2017; 

61. W sprawie: dotacji celowej dla jednostki OSP w Morawicy na zakup masztu 

oświetleniowego do samochodu pożarniczego; 

62. W sprawie: przekazania dotacji celowej dla jednostki OSP w Jeziorzanach na zakup 

aparatów powietrznych; 

63. W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych 

w Mnikowie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 2121/1 o pow. 1, 9313 ha 

oraz działka nr 2121/2 o pow. 2,2882 ha, stanowiących własność Gminy Liszki; 

64. W sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Liszki 

(działka nr 888 o pow. 0,03 ha Morawica); 

65. W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (działka nr. 815/2 

w Morawicy); 
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66. W sprawie: „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Liszki na lata 2018-2021 

z perspektywą na lata 2022-2026”; 

67. W sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli 

niewymienionych w art.42.ust3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. — Karta Nauczyciela, 

nauczycieli specjalistów m.in. pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Liszki; 

68. W sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Cholerzynie; 

69. W sprawie: likwidacji Filii w Mnikowie przy Szkole Podstawowej w Cholerzynie; 

70. W sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Rącznej; 

71. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018; 

72. W sprawie: zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Liszkach; 

73. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018 — w sprawie: wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Liszki w formie darowizny działki nr 928/58 

położonej w Piekarach stanowiącej własność Skarbu Państwa; 

74. W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Liszki; 

75. W sprawie: nadania Honorowego Obywatela Gminy Liszki; 

76. W sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji; 

77. W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Krakowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych w 2018 r.; 

78. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej 

w Kaszowie, będącą własnością Gminy Liszki; 

79. W sprawie: 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; 

80. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018 r.; 

81. W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liszki; 

82. W sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIIV/442/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 09 listopada 

2017r. w sprawie przystąpienia do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Czysta 



46. Raport o Stanie Gminy 2018 - Liszki 
 

Energia Blisko Krakowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego 

Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego; 

83. W sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Liszki miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych; 

84. W sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na; 

85. W sprawie: informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku Przekazana do 

RIO w Krakowie; 

86. W sprawie: informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-

2028 w pierwszym półroczu 2018 roku r.; 

87. W sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach za pierwsze półrocze 2018 roku; 

88. W sprawie: przekazania dotacji celowej dla jednostki OSP w Morawicy na zakup zestawu 

narzędzi hydraulicznych; 

89. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym najemcą na najem powierzchni w budynku Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie, stanowiącym własność Gminy Liszki; 

90. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaszów, 

oznaczonej nr ew. 2192/1 będącej własnością Gminy Liszki; 

91. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaszów, 

oznaczonej nr ew. 1938/1 będącej własnością Gminy Liszki; 

92. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kryspinów, 

oznaczonej nr ew. 872/4 będącej własnością Gminy Liszki; 

93. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaszów, 

oznaczonej nr ew. 1934/1 będącej własnością Gminy Liszki; 

94. W sprawie: powierzenia Gminie Kraków przez Gminę Liszki realizacji zadania publicznego 

polegającego na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy 
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dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi 11. L/551/2018 w sprawie: zmiany 

Statutu Gminy Liszki 

95. W sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/287/2016 Rady Gminy Liszki z dnia 10 listopada 2016 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla Sołectwa Czułów; 

96. W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości położonej w Kryspinowie gmina Liszki sprzedawanej na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

97. W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości położonej w Kryspinowie gmina Liszki sprzedawanej na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

98. W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Krakowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych w 2018 r.; 

99. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018 Przekazana do RIO 

w Krakowie 

100. W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości położonej w Kaszowie gmina Liszki sprzedawanej na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

101. W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy; 

102. W sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy; 

103. W sprawie: powołania Komisji Budżetu i Rozwoju; 

104. W sprawie: powołania Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych; 

105. W sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej; 

106. W sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

107. W sprawie: powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa 

Publicznego; 

108. W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Liszki; 

109. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018 Przekazana do RIO; 

110. W sprawie: zmiany uchwały nr IX/56/2015 Rady Gminy Liszki z dnia 27 kwietnia 2015r. 

dotyczącej określenia metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami oraz 

ustalenia stawki opłaty; 
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111. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej 

w Kaszowie, będącej własnością Gminy Liszki; 

112. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy ze Spółką Likom Sp. z o.o. z siedzibą w Liszkach, Liszki 5, na dzierżawę 

nieruchomości gruntowej położonej w Mnikowie o nr ew. 1081 będącej własnością Gminy 

Liszki; 

113. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej o powierzchni 173,88m2 położonej 

w miejscowości Rączna, będącej własnością Gminy Liszki, stanowiącej część 2 działki nr 

1545/83; 

114. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej 

w Kaszowie, będącej własnością Gminy Liszki, stanowiącej działkę nr 1965/1; 

115. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy z córką dotychczasowego dzierżawcy na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

położonej w Morawicy, będącej własnością Gminy Liszki; 

116. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rączna, 

oznaczonej nr ew. 1545/78 będącej własnością Gminy Liszki; 

117. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kaszów, 

oznaczonych nr ew. 1741 i 1742 będących własnością Gminy Liszki 10. [1/18/2018 

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy ze Stowarzyszeniem Kryspinów na najem powierzchni w budynku Szkoły 

Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie stanowiącym własność 

Gminy Liszki; 

118. W sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Liszki ż organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2019; 

119. W w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

położonej w Kaszowie gm. Liszki stanowiącej własność Gminy Liszki; 
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120. W sprawie: zmiany Statutu Gminy Liszki; 

121. W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów — 

Przekazana odrębnym pismem; 

122. W sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Liszki; 

123. W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Liszki na rok 2019; 

124. W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Kraków przez 

Gminę Liszki dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Liszki do środowiskowych 

domów samopomocy działających na terenie Gminy Kraków; 

125. W sprawie: ustalenia dla Sołtysów miesięcznej, zryczałtowanej diety oraz zwrotu kosztów 

podróży; 

126. W sprawie: ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży Radnych; 

127. W sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 

Liszki; 

128.W sprawie: „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy dla Gminy Liszki za 

lata 2016 -2017"; 

129. W sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Liszki; 

130. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2018 Przekazana do RIO; 

131.W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości położonej w Kryspinowie gmina Liszki sprzedawanej na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

 

12. Wykaz zarządzeń Wójta 

 

Do najważniejszych zarządzeń podjętych przez Wójta Gminy Liszki należały: 

• Zarządzenie SA. 0050.265.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: 

ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia oraz protokołu rejestracji kandydatów na sołtysa 

i członków rady sołeckiej w wyborach zarządzonych przez Wójta Gminy na dzień 20 stycznia 

2019 r.  
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• Zarządzenie SA.0050.258.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: 

ustalenia wzorów druków: zgłoszenia kandydata na sołtysa i na członka rady sołeckiej, listy 

osób popierających kandydata, oświadczenia o zgodzie na kandydowanie oraz zgłoszenia 

kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej w wyborach sołtysów i członków rad 

sołeckich w sołectwach gminy Liszki zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. 

• Zarządzenie SA.0050.257.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: 

zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Liszki.  

• Zarządzenie SA.0050.196.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 10 października 2018 r. 

w sprawie: przeprowadzenia deratyzacji.  

• Zarządzenie SA.0050.191.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Liszki oraz organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie dotyczącymi rocznego programu współpracy z tymi 

organizacjami. 

• Zarządzenie SA.0050.76.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 10.05.2018 r. w sprawie: 

"Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Liszki w roku 2018 

z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych I. 

Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej (w tym placu zabaw) w sołectwie 

Ściejowice. 

• Zarządzenie SA.0050.61.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 10.04.2018 r. w sprawie: 

„Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Liszki w roku 2018 

z zakresu". 

• Zarządzenie SA.0050.55.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 10.04.2018 r. w sprawie: 

„Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj” (P+B). Zadanie realizowane w ramach: Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Działanie: 4.3 

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 

Poddziałanie: 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

– ZIT. 

• Zarządzenie SA.0050.51.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 10.04.2018 r. w sprawie: 

„Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych”.  
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• Zarządzenie SA.0050.49.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 9.04.2018 r. w sprawie: 

„Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorzanach”. 

• Zarządzenie SA.0050.48.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 9.04.2018 r. w sprawie: 

postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na 

działce nr 25/10 obręb Budzyń oraz nr 1727/2 obręb Cholerzyn”. 

• Zarządzenie SA.0050.45.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 19.03.2018 r. w sprawie: 

postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na 

działkach nr 1542/2 i 3652/4 w miejscowości Kaszów”.  

• Zarządzenie SA.0050.33.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 19.03.2018 r. w sprawie: 

postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na 

działce nr 25/10 obręb Budzyń oraz nr 1727/2 obręb Cholerzyn”. 

• Zarządzenie SA.0050.30.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 8.03.2018 r. w sprawie: 

postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. „Remont budynku nr 94 Urzędu 

Gminy Liszki”. 

• Zarządzenie SA.0050.19.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 2.02.2018 r. w sprawie: 

postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Baczyn, gm. Liszki”. 

• Zarządzenie SA.0050.14.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 29.01.2018 r. w sprawie: 

postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa centrum Ściejowic 

na dz. Nr 140/1, 140/7, 157/3 w Ściejowicach, gmina Liszki.” 

• Zarządzenie nr SA.0050.10.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 18.01.2018 r. w sprawie: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszów, gm. Liszki. 

• Zarządzenie SA.0050.7.2018 Wójta Gminy Liszki z dnia 18.01.2018 r. w sprawie: 

postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekary, gm. Liszki.”  

• Zarządzenie Nr SA.0050.6.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Wójta Gminy Liszki - Ogłaszam 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Liszki w roku 2018. 


