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Szanowni Państwo, Radni i Mieszkańcy Gminy Liszki, 

po raz kolejny przedstawiam Państwu „Raport o stanie 

Gminy Liszki”. Obowiązek sporządzenia tego 

dokumentu wynika z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym. Wójt co roku do dnia 

31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie 

gminy, który obejmuje podsumowanie działalności 

wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii oraz uchwał rady 

gminy. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. Zawiera on szereg informacji o Naszej 

Gminie. Zadania, które wspólnie udało nam się wykonać w roku 2021. Przedstawione 

informacje w formie wykresów i zestawień pozwalają w prosty sposób uzyskać informacje na 

temat wysokości dochodów jak i wydatków Gminy oraz sposobu ich wykorzystania. Zakres 

Raportu obejmuje również problematykę demografii, mienia komunalnego, środowiska 

naturalnego, infrastruktury technicznej, pomocy społecznej, kultury, oświaty jak również 

podejmowanych inicjatyw. 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Liszki do 

lektury dokumentu. Wiedza na temat aktualnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Gminy 

powinna być postawą  wspólnej dyskusji o sprawach Naszej Gminy. 

Wójt Gminy Liszki 

Paweł Miś 
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1. Gmina oraz Urząd Gminy Liszki 

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. 

Urozmaicona rzeźba terenu – wapienne 

skałki krasowe, dolinki oraz jaskinie 

przyciągają licznych turystów. 

Gmina Liszki wchodzi w skład powiatu krakowskiego. W pobliżu znajduje się 

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice. Przez obszar gminy 

przechodzi autostrada A4 wraz z obwodnicą Krakowa oraz droga nr 780 łącząca Kraków 

z Chełmem Śląskim (przez Oświęcim). Jako gmina przylegająca do Krakowa posiada dobre 

połączenie z miastem liniami komunikacji miejskiej oraz prywatnymi liniami busów. 

 

 

 

  



Raport o stanie gminy Liszki opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 

gminnym. 

5 

1.1. Władze Gminy Liszki 

 

 

1.2. Wójt 

Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt wykonuje uchwały Rady 

Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: 

opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, 

wykonywanie budżetu. 

W 2021 roku funkcję Wójta pełnił Paweł Miś. 

 

1.3. Urząd Gminy 

 

Wójt Gminy 
Liszki

Paweł Miś

Sekretarz 
Gminy
Eugeniusz Kozioł

Skarbnik 
Gminy
Józefa Urban

•Wójt

•Referat Społeczno – Administracyjny SA – 12 etatów

•Referat Inwestycji i Infrastruktury IN – 5 etatów

•Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczych Straży Pożarnych ZK – 2 etaty

•Urząd Stanu Cywilnego – 3 etaty

•Referat Spraw Obywatelskich SO – 3 etaty

•Referat Planowania Przestrzennego i Geodezji PPG – 6 etatów

•Referat Kultury Promocji i Sportu KPS – 4 etaty

•Referat Finansowy FK – 12 etatów

•Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska ROŚ – 13 etatów

•Samodzielne stanowisko - Audytor Wewnętrzny - 0,33 etatu

Dane dot. pracowników zatrudnionych na dzień 01.01.2021 r. 
w Urzędzie Gminy Liszki
Łączna suma etatów w UG Liszki  stan na 01.01.2021 r.  - 61,33

•Wójt

•Referat Społeczno – Administracyjny SA – 11 etatów

•Referat Inwestycji i Infrastruktury IN – 5 etatów

•Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczych Straży Pożarnych ZK – 2 etaty

•Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty

•Referat Spraw Obywatelskich SO – 2 etaty

•Referat Planowania Przestrzennego i Geodezji PPG – 6 etatów

•Referat Kultury Promocji i Sportu KPS – 4 etaty

•Referat Finansowy FK – 13 etatów

•Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska ROŚ – 13 etatów

•Samodzielne stanowisko - Audytor Wewnętrzny - 0,33 etatu

Dane dot. pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2021 r. 
w Urzędzie Gminy Liszki
Łączna suma etatów w UG Liszki  stan na 31.12.2021 r. - 59,33 
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1.4. Rada Gminy 

Rada Gminy Liszki liczy 15 radnych. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym, 

wybieranym na pięcioletnią kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie 

budżetu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie 

uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. 

 

Skład Rady Gminy Kadencji 2018-2023 

Kaczor Zbigniew – Radny Sołectwa Morawica, Przewodniczący Rady 

Janas Danuta – Radna Sołectwa Jeziorzany, Z-ca Przewodniczącego Rady  

Mazur Marcin – Radny Sołectwa Piekary, Z-ca Przewodniczącego Rady 

Baster Bogdan – Radny Sołectwa Chrosna, Baczyn (okręg 11) 

Buczek Marek – Radny Sołectwa Liszki 

Fryc Zbigniew – Radny Sołectwa Cholerzyn, Budzyń (okręg 14) 

Korczek Grzegorz – Radny Sołectwa Czułów 

Kącik Sławomir – Radny Sołectwa Mników 

Kowalik Józef – Radny Sołectwa Liszki 

Mastek Grzegorz – Radny Sołectwa Kaszów 

Pisz Tomasz – Radny Sołectwa Rączna 

Suchan Mirosław – Radny Sołectwa 

Ściejowice 

Trojan Janusz – Radny Sołectwa Kaszów 

Tyrka Piotr – Radny Sołectwa Rączna 

Wyżga Józefa – Radna Sołectwa Kryspinów 

 

 

 

 

Rada 
Gminy Liszki

Komisja Edukacji, 
Kultury i Spraw 

Społecznych

Komisja Rolnictwa, 
Gospodarki Komunalnej 

i Bezpieczeństwa 
Publicznego

Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu 

i Rozwoju
Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji
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1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w 2021 roku 

  W 2021 r. Rada Gminy Liszki 

podjęła 157 uchwał oznaczonych 

numerami od XXV/339/2021 z dnia 

28 stycznia 2021 r. do 

XXXV/495/2021 z dnia 28 grudnia 

2021 r., spośród nich do realizacji 

przekazano 157. 

 

Najwięcej uchwał podjętych zostało przygotowanych przez Referat Planowania Przestrzennego 

i Geodezji (54 uchwały), następnie Referat Finansowy (29 uchwał), Referat Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska (29 uchwał), Referat Inwestycji i Infrastruktury (16 uchwał), GZEAS – 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (9 uchwał), Referat Kultury, Promocji 

i Sportu (6 uchwał), GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (5 uchwał), Referat 

Społeczno-Administracyjny (6 uchwał), Samodzielne Stanowisko do Spraw Zarządzania 

Kryzysowego i OSP (3 uchwały). 

W 2021 r. Rada Gminy Liszki  dokonała zmian 20 uchwał, ogłosiła 0 tekstów jednolitych 

uchwał oraz uchyliła 7 uchwał. Zmiany dotyczyły głównie zmian w budżecie ale także 

regulaminów, statutów oraz nazw ulic. Uchylenia uchwał spowodowane były zmianami 

przepisów oraz zmianami decyzji Rady m.in. co do planów zagospodarowania przestrzennego. 

W 2021 roku Rada Gminy Liszki nie podjęła żadnej rezolucji.  

W 2021 roku Wojewoda Małopolski nie zwracał się z wnioskiem o stanowisko w sprawie 

uchwał Rady Gminy Liszki.  

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Liszki w roku 2021 został przedstawiony 

w dalszej części raportu.  
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2. Sprawy obywatelskie 

LICZBA LUDNOŚCI W 2021 ROKU ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY W GMINIE LISZKI 

 
Stan na 

01.01.2021 r. 

Stan na 

31.12.2021 r. 

0-18 

K 

0-18 

M 

19-60 

K 

19-65 

M 

Pow 60 

K 

Pow 65 

M 

Baczyn 187 183 20 23 45 52 27 18 

Budzyń 385 383 35 41 105 126 54 26 

Cholerzyn 1149 1159 135 133 327 347 158 72 

Chrosna 510 503 64 50 152 156 57 30 

Czułów 1225 1232 140 164 324 388 154 77 

Jeziorzany 945 928 91 110 272 291 114 63 

Kaszów 2071 2061 243 246 569 649 256 124 

Kryspinów 1630 1629 185 184 469 479 215 112 

Liszki 1964 1941 213 258 536 576 249 137 

Mników 1236 1249 138 155 349 400 152 70 

Morawica 1042 1044 114 109 302 332 141 59 

Piekary 1644 1669 194 211 452 527 196 110 

Rączna 2072 2107 250 279 433 656 205 106 

Ściejowice 927 932 120 126 263 282 97 58 

RAZEM 16987 17020 1942 2089 4598 5261 2075 1062 

 
 

2020 r. 2021 r. 

Liczba urodzeń 191 184 

Liczba zgonów 161 197 

Zameldowania na pobyt stały 260 237 

Wymeldowania z pobytu 

stałego 

96 125 

Wydane dowody osobiste 947 1306 

 

Akty stanu cywilnego sporządzone w 2021 r. 

 

 

W 2021 r. wydano również 1 870 odpisów aktów stanu cywilnego. 

Akty 
urodzenia

14
Akty 
małżeństwa

56
Akty zgonu

100
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3. Finanse gminy 

3.1. Informacje ogólne  

Budżet Gminy Liszki na 2021 r. wprowadzony został Uchwałą nr XXV/339/2021 r. Rady 

Gminy Liszki z dnia 28 stycznia 2021 r. W ciągu roku zmieniany był 7-krotnie przez Radę 

Gminy Liszki następującymi uchwałami: 

• Uchwała Nr XXXIV/484/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021, 

• Uchwała Nr XXXII/462/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021, 

• Uchwała Nr XXXI/428/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021, 

• Uchwała Nr XXIX/407/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021, 

• Uchwała Nr XXVIII/399/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021, 

• Uchwała Nr XXVI/357/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021, 

• Uchwała Nr XXVI/356/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021. 
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Gmina Liszki w 2021 r. prezentuje dość znaczący wzrost wydatków oraz dochodów 

w porównaniu do roku poprzedniego. Nadwyżka budżetowa w 2020 r. wyniosła 

7 379 105,53 zł. W 2021 r. obserwujemy jednak spadek nadwyżki o 6 014 241,62 zł.  

 

Szczegółowe informacje odnośnie wydatków i dochodów Gminy z podziałem na dane działy 

przedstawiają dalsze tabele oraz wykresy. 

 

3.2. Wydatki Gminy Liszki w 2021 r.  

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków, jaki Gmina zakładała oraz faktyczne ich 

wykonanie z podziałem na działy wg klasyfikacji budżetowej.  

Nazwa 

działu 

Numer działu Plan wydatków 

(zł) 

Wydatki 

wykonane (zł) 

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 348 032,87 2 669 306,79 

020 Leśnictwo 118 400,00 93 688,58 

600 Transport i łączność 9 230 904,69 8 195 720,76 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 233 871,91 2 111 698,83 

710 Działalność usługowa 538 488,00 517 124,21 

750 Administracja publiczna 9 924 980,00 8 859 868,61 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3 200,00 3 172,47 

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
1 142 250,00 989 004,43 

757 Obsługa długu publicznego 589 500,00 446 831,33 

758 Różne rozliczenia 412 010,90 0,00 

801 Oświata i wychowanie 41 533 373,30 35 516 675,94 

851 Ochrona zdrowia 547 154,50 488 235,58 

852 Pomoc społeczna 3 429 829,00 3 291 150,46 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
75 097,87 74 997,90 

Wydatki wykonane 
Gminy Liszki

108 532 384,94 zł

Dochody otrzymane 
Gminy Liszki

109 897 248,85 zł 

Nadwyżka budżetowa 
Gminy Liszki

1 364 863,91 zł
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854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 993 610,00 1 757 847,36 

855 Rodzina 26 775 249,00 26 724 051,81 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 772 754,86 15 791 967,92 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 515 000,00 498 287,30 

925 

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 

naturalne obszary i obiekty chronionej 

przyrody 

26 000,00 25 085,00 

926 Kultura fizyczna 487 608,20 477 069,66 

OGÓŁEM:  121 697 915,10 108 532 384,94 

 

Ogólny plan wydatków zrealizowany został w 89,18%. W 2021 r. wydatki Gminy Liszki 

wyniosły 91 899 889,18 zł. W związku z powyższym, należy zauważyć wzrost wydatków 

Gminy w porównaniu do roku poprzedniego aż o 16 632 495,76 zł.  
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Największe wydatki Gmina Liszki w 2021 r. poniosła na oświatę i wychowanie – 

35 516 675,94 zł, rodzinę – 26 724 051,81 zł oraz na gospodarkę komunalną i środowisko – 

15 791 967,92 zł. W kolejnych działach wydatki nie przekraczały 10 000 000,00 zł.  

 

3.3. Dochody Gminy Liszki w 2021 r.  

Poniższa tabela przedstawia plan dochodów, jaki Gmina zakładała oraz faktyczne ich 

wykonanie z podziałem na działy wg klasyfikacji budżetowej.  

Dział Wyszczególnienie 

Dochody 

ogółem (plan 

po zmianach) 

Dochody ogółem 

(wykonanie) 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 723 216,33 245 694,18 

020 Leśnictwo 2 000,00 8 772,60 

600 Transport i łączność 212 220,00 148 421,13 

700 Gospodarka mieszkaniowa 9 228 517,00 5 580 591,83 

750 Administracja publiczna 276 414,00 262 204,13 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 200,00 3 172,47 

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
30 500,00 30 900,00 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
38 287 421,50 39 409 088,97 

758 Różne rozliczenia 26 639 874,65 25 525 848,64 

801 Oświata i wychowanie 4 847 641,32 4 399 553,27 

851 Ochrona zdrowia 6 900,00 6 884,47 

852 Pomoc społeczna 832 124,00 808 120,78 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74 997,87 74 997,87 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 171,00 26 546,28 

855 Rodzina 26 445 446,00 26 427 791,70 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 856 364,00 6 853 917,32 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 10 603,21 

926 Kultura fizyczna 73 540,00 73 540,00 
 

OGÓŁEM: 115 574 147,67 109 897 248,85 
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Ogólny plan dochodów zrealizowany został w 95,09 %. W 2020 r. dochody Gminy 

kształtowały się na poziomie 99 278 994,71 zł, w związku z powyższym należy zauważyć, dość 

znaczący wzrost dochodów Gminy w porównaniu z rokiem poprzednim o 10 618 254,14 zł.  

 

 

Największe dochody Gminy Liszki w 2021 r. dotyczą dochodów od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 39 409 088,97 zł. 

Następnie dochody z działu 855 – Rodzina, które kształtują się na poziomie 26 427 791,70 zł. 

Kolejne dochody to tzw. Różne rozliczenia – 25 525 848,64 zł. Z pozostałych dochodów, 

w żadnym z działów dochód  nie przekracza 10 mln.  

3.4. Zadłużenie Gminy 
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DOCHODY GMINY LISZKI W 2021 ROKU

Zadłużenie Gminy Liszki na koniec 2021 r. wyniosło 25 787 703,18 zł.

Zadłużenie Gminy Liszki na koniec 2020 r. wyniosło 26 658 463,75 zł. 

W porównaniu do 2020 r. obserwujemy spadek zadłużenia o 870 760,57 zł. 
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4. Inwestycje  

  Ważnym elementem każdej gminy jest realizacja 

inwestycji, w celu poprawy komfortu życia 

mieszkańców oraz możliwości wykonywania ciążących 

na gminie zadań. Poniżej przedstawiono zadania 

inwestycyjne jakie były realizowane w 2021 roku. 

 

• Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie Gminy Liszki poprzez przebudowę 

i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Mników. Budowa zbiorników wodnych wraz 

z niezbędną infrastrukturą w Czułowie. Wszystkie prace zostały wykonane w 2021 roku. 

Zadanie miało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 217 323,80 zł. 

Poniesione koszty: 2 309 495,91 zł 

 

• Chodnik koło OSP Kryspinów - remont przy głównym wejściu do remizy OSP w Kryspinowie 

polegający na wykonaniu chodnika z kostki brukowej zakończonej palisadą i obrzeżem.  

Poniesione koszty: 23 876,42 zł 

 

• Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie Szkoły Podstawowej w Kryspinowie – wykonano 

kanalizację burzową wraz z remontem drogi o nawierzchni asfaltowej w obrębie Szkoły 

w Kryspinowie, a także odwodnienie terenu szkoły, drogi i terenu otaczającego drogę w formie 

kanalizacji burzowej oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową. 

Poniesione koszty: 582 992,36 zł 
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• Rozbudowa dróg wewnętrznych z budową parkingów, dojazdów i dojść zabezpieczenia oraz 

przebudowa z rozbudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, budowa kanalizacji deszczowej 

wraz z wylotem do rowu melioracyjnego oraz budowa obiektów małej architektury 

w miejscowości Liszki – wykonano przebudowę drogi wraz z budową chodników, parkingów.  

Poniesione koszty: 1 321 061,65 zł 
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• Remont dróg gminnych Morawica – Mników – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 

- wykonano nawierzchnie asfaltową, oczyszczono rowy i pobocze, wzmocniono miejscowo 

konstrukcję jezdni. 

Poniesione koszty: 323 757,50 zł 

w tym z Rządowego Funduszu Dróg: 146 305,00 zł 

 

• Wykonanie remontu dachu budynku Alfa w Morawicy – wykonano pokrycie stropodachu papą 

termozgrzewalną wraz z remontem ofasowań z blachy. 

Poniesione koszty: 28 144,97 zł 

 

• Remont łazienek w budynku Alfa w Morawicy – wykonano remont łazienek w budynku, 

w którym mieści się poradnia psychologiczna. 

Poniesione koszty: 21 741,50 zł 

 

• Wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr 94 Urzędu Gminy Liszki -  wymiana przyłącza 

elektrycznego wraz z rozprowadzeniem prądu. Przygotowano instalację elektryczną pod 

klimatyzację. 

Poniesione koszty: 14 760,00 zł 

 

• Remont budynku administracyjnego Liszki nr 230 – wykonano w budynku klimatyzację. 

Poniesione koszty: 66 656,36 zł 

 

• Remont budynku administracyjnego Liszki 5 – wykonano malowania klatki schodowej 

i korytarza.  

Poniesione koszty: 17 871,91 zł 

 

• Monitoring 2 budynków OSP Rączna – wykonano monitoring na 2 budynkach straży pożarnej. 

Poniesione koszty: 24 476,99 zł 

 

• Wymiana zaworów i siłownika w kotłowni, w Szkole Podstawowej w Kryspinowie – 

usprawnienie kotłowni przed okresem grzewczym. 

Poniesione koszty: 5 000,00 zł 

 



Raport o stanie gminy Liszki opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 

gminnym. 

17 

• Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kryspinowie – zakończono budowę sali 

gimnastycznej wraz z zapleczem. Rozpoczęcie budowy 2020 r. Całkowity koszt budowy około 

4 miliony złotych, w tym dofinansowanie 1 milion z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Poniesione koszty /2021 r./: 2 909 523,26 zł 

 

 

• Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Rącznej – wykonano część robót stanu 

surowego: fundamenty, ściany parteru, strop nad parterem. 

Poniesione koszty: 666 325,36 zł 

 

• Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mnikowie – wykonano projekt rozbudowy 

szkoły i zestawienie kosztów przyszłej budowy (kosztorys). 

Poniesione koszty: 54 735,00 zł 

 

• Remont łazienek i dachu w Szkole Podstawowej w Czułowie – wykonano remont 

kompleksowy łazienek oraz dokonano naprawy dachu budynku szkoły. 

Poniesione koszty: 27 207,80 zł 

 

• Remont Szkoły Podstawowej w Mnikowie – wykonano montaż paneli na I piętrze sali lekcyjnej 

oraz naprawiono obróbki blacharskie na dachu szkoły. 

Poniesione koszty: 10 368,75 zł 

 

• Remont Szkoły Podstawowej w Cholerzynie – wymalowano klatkę schodową i pomieszczenia 

przyziemia. Zostały wyremontowane schody zewnętrzne do szkoły. 

Poniesione koszty: 62 771,97 zł 
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• Remont Szkoły w Liszkach – wykonano remont dachu na hali sportowej. Zostały kompleksowo 

wyremontowane 2 wejścia do budynku szkoły. 

Poniesione koszty: 113 340,56 zł 

 

• Remont Szkoły Kaszów – Wyźrał – wykonano remont mini sali gimnastycznej na parterze 

budynku. 

Poniesiono koszty: 10 701,00 zł 

 

• Remont Szkoły w Kryspinowie – adaptowano mini salę gimnastyczną na I piętrze na 2 sale 

lekcyjne. 

Poniesiono koszty: 33 996,85 zł 

 

• Montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Morawicy – wykonano instalację 

fotowoltaiczną o mocy 50 KW dla potrzeb własnych szkoły. Panele zostały zamontowane na 

dachu budynku szkolnego. 

Poniesione koszty: 126 840,00 zł 

 

• Budowa kanalizacji Mników – Czułów – Baczyn – wykonano projekt budowlany. Realizacja 

nastąpi w 2022 r. 

Poniesione koszty: 21 156,00 zł 

 

• Rozbudowa systemu monitoringu wsi Liszki  - wykonano rozbudowę monitoringu 

z możliwością dostępu dla potrzeb policji. 

Poniesione koszty: 19 978,91 zł 

 

• Modernizacja siłowni zewnętrznej w Piekarach – wykonano utwardzenia terenu z kostki 

brukowej pod urządzenia siłowni. 

Poniesione koszty: 25 008,20 zł 

 

• Remont szatni i zagospodarowanie terenu dla LKS Gwiazda Ściejowice – wykonano remont 

łazienek w budynku szatni. Również wykonano ogrodzenie boiska sportowego z paneli. 

Poniesione koszty: 43 595,00 zł 
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• Budowa nowego boiska sportowego w Kaszowie – wykonanie nawodnienia, zamontowano 

zraszacze na boisku. 

Poniesione koszty: 29 700,00 zł 

 

• Dotacja dla klubu sportowego Tęcza Piekary na projekt szatni – został sfinansowany projekt 

nowej szatni sportowej. 

Poniesione koszty: 35 000,00 zł 

 

• Modernizacja terenu rekreacyjnego Zalewu na Piaskach – wykonano 2 boiska plażowe 

o nawierzchni z piasku. 

Poniesione koszty: 77 999,00 zł     

 

5. Infrastruktura 

Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na drogi 

gminne 

 

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wykonano remont drogi wraz 

z nową nawierzchnią w ciągu 3 dróg: Jeziorzany, Mników, Kryspinów.  

94 687,19 

 

Lokalny transport zbiorowy  

Dotacja do usług komunikacyjnych – dopłata do funkcjonowania transportu 

zbiorowego na terenie Gminy Liszki. 

2 450 650,54 

Zakup materiałów do remontu przystanków. 9 801,82 

Zakup wiaty przystankowej w Piekarach. 10 700,00 

Remont bieżący przystanków autobusowych.  28 690,88 

Dopłata do przewozu osób na trasie Spytkowice – Kraków przez Rączną - 

przewoźnik prywatny. 

12 950,00 

 

Drogi wojewódzkie  

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Kaszowie – wykonano projekt. 44 772,00 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 780 Liszkach od ronda w kierunku 

Kaszowa – wykonano projekt. 

52 000,00 

Dotacja na dofinansowanie doświetlenia przejść dla pieszych  przy drodze 

wojewódzkiej  w Liszkach. 

35 618,59 

 

Drogi powiatowe  

Budowa chodnika w Piekarach - zapłacono za wykonanie projektu. 8 610,00 

Dotacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2180K w Piekarach. 248 914,79 

Dotacja na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej 

nr 2180K w Piekarach. 

112 477,92 
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Drogi gminne  

Zakup materiałów i wyposażenia na remont dróg: zakup kamienia, rur, masy 

asfaltowej na zimno, znaków drogowych. 

110 223,73 

Remont bieżący dróg gminnych – remont cząstkowy dróg asfaltowych, remont 

dróg kamiennych, poboczy , przepustów i odwodnienia. 

648 408,89 

Montaż znaków drogowych i progów zwalniających w Budzyniu. 3 000,00 

Zakup usług pozostałych: transport kamienia na drogi gminne, zimowe 

utrzymanie dróg. 

466 571,59 

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych. 

15 744,00 

Chodnik koło OSP Kryspinów. 33 128,86 

Asfaltowanie dróg w Budzyniu - Sołectwo Budzyń – wykonano nową 

nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej. 

23 876,42 

Asfaltowanie dróg w Liszkach – wykonano nową nawierzchnię asfaltową na 

drogach gminnych. 

30 600,00 

Nawierzchnie bitumiczne na drogach – Sołectwo Rączna – wykonano nowe 

nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych. 

174 105,58 

Asfaltowanie dróg gminnych Mników – wykonanie nowe nawierzchnie 

asfaltowanie na drogach gminnych. 

50 528,32 

Asfaltowanie dróg w Rącznej – Fundusz Sołecki – wykonano nowe nawierzchnie 

asfaltowe na drogach gminnych. 

43 000,00 

Rewitalizacja centrum w Ściejowicach. 20 128,06 

Wykonanie nawierzchni na drodze w Czułowie – Fundusz Sołecki – wykonano 

nową nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej. 

29 630,70 

Remont dróg w Liszkach – Fundusz Sołecki – wykonano nowe nawierzchnie 

asfaltowe na drogach gminnych. 

45 708,20 

Asfaltowanie dróg gminnych w Ściejowicach – wykonano nowe nawierzchnie 

asfaltowe na drogach gminnych. 

60 000,00 

Asfaltowanie dróg gminnych Cholerzyn – wykonano nową nawierzchnię 

asfaltową na drogach gminnych. 

21 066,84 

Remont dróg gminnych w Morawicy – wykonano remont dróg  gminnych 

tłuczniowych. 

288 507,23 

Asfaltowanie dróg gminnych  Baczyn – wykonano remont drogi gminnej 

w Baczynie. 

31 980,00 

Asfaltowanie dróg gminnych Budzyń – wykonaną nawierzchnie asfaltową na 

drodze gminnej. 

9 531,61 

Asfaltowanie dróg gminnych Chrosna – wykonano nawierzchnie asfaltowe na 

drogach gminnych. 

40 000,00 

Remont dróg w Kryspinowie – Fundusz Sołecki – wykonanie nawierzchni 

asfaltowej na drogach gminnych. 

45 708,20 

Asfaltowanie drogi w Jeziorzanach – Fundusz Sołecki – wykonano nawierzchnie 

asfaltową  na drodze gminnej. 

33 708,20 

Asfaltowanie drogi w Chrosnej – Fundusz Sołecki – wykonano nawierzchnie 

asfaltowe na drogach gminnych. 

22 269,99 

Asfaltowanie dróg gminnych w Mnikowie – Fundusz Sołecki – wykonanie 

nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych. 

45 708,20 

Remont kładki koło boiska sportowego w Piekarach – Fundusz Sołecki – 

wykonano konserwacje kładki: piaskowanie i malowanie. 

10 000,00  
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Budowa drogi w Morawicy – Fundusz Sołecki – wykonanie remontu drogi 

gminnej. 

45 708,20 

Asfaltowanie dróg w Cholerzynie – wykonano nawierzchnie asfaltową na drodze 

gminnej. 

44 000,00 

Asfaltowanie dróg w Kaszowie – wykonano nawierzchnie asfaltową wraz 

z odwodnieniem na drodze gminnej. 

45 708,20 

Asfaltowanie dróg gminnych Kryspinów – wykonano nawierzchnie asfaltową na 

drodze gminnej w Kryspinowie. 

4 685,24 

Rewitalizacja centrum Ściejowic – Fundusz Sołecki – wykonano chodniki 

i zagospodarowanie centrum Ściejowic. 

42 708,20 

Projekt chodnika przy drodze gminnej w Piekarach przy wjeździe na basen do 

Radosnej Nowinie – projekt został zakończony. 

13 104,67 

Remont drogi do oczyszczalni ścieków w Piekarach – wykonano remont drogi 

na długości 200 mb o nawierzchni asfaltowej. 

155 696,75 

Asfaltowanie drogi Czułów – Zręby – wykonano nawierzchnie asfaltową na 

drodze gminnej wraz z odwodnieniem.  

69 367,87 

Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kryspinowie – środki rezerwy wsi Kryspinów 

– wykonano nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej. 

33 528,23 

Asfaltowanie dróg gminnych – wykonano nawierzchnie na drogach gminnych – 

dofinansowanie dla poszczególnych miejscowości. 

195 080,73 

 

Domy ludowe  

Remont Domu Ludowego w Baczynie – Fundusz Sołecki – wymiana okien. 17 871,91 

Remont Domu Ludowego w Baczynie – wymiana okien.  20 345,40 

 

Gospodarka ściekowa  

Opłaty i składki za umieszczenie urządzeń wod.-kan. w pasie drogowym. 6 839,78 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg, budowa oświetlenia drogowego.  

Zakup energii. 658 272,82 

Konserwacja sieci. 207 587,05 

Budowa oświetlenia ulicznego Mników – projekt zostanie zakończony  

i zapłacony w 2022 r. 

33,33 

Budowa oświetlenia ulicznego Liszki – rozbudowa oświetlenia przy drodze do 

gimnazjum – Studzienki. 

41 384,49 

Budowa oświetlenia ulicznego Rączna – wykonano projekt wzdłuż drogi 

powiatowej. 

8 300,00 

Budowa oświetlenia ulicznego Jeziorzany – wykonano oświetlenie wzdłuż drogi 

powiatowej i na osiedlu obok szkoły. 

69 941,63 

Budowa oświetlenia ulicznego Kaszów – wykonano oświetlenie obok szkoły 

Kaszów Wyźrał. 

66 861,57 

Budowa oświetlenia ulicznego Cholerzyn – wykonano oświetlenie wzdłuż drogi 

powiatowej Cholerzyn – Liszki. 

9 258,33 

Budowa oświetlenia ulicznego Chrosna – wykonano projekt i oświetlenie obok 

domu ludowego.  

3 848,30 

Budowa oświetlenia ulicznego Chrosna – wykonano projekt i oświetlenie obok 

domu ludowego. 

10 000,00 
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Budowa oświetlenia ulicznego Czułów – projekt i wykonawstwo oświetlenia 

droga do boiska i przysiółek ‘Na Potocku”. 

1 000,00 

Budowa oświetlenia ulicznego Czułów - projekt i wykonawstwo oświetlenia 

droga do boiska i przysiółek ‘Na Potocku”. 

11 373,80 

 

Dane dotyczące cmentarnictwa komunalnego i wojennego 

Na terenie gminy Liszki nie ma cmentarzy komunalnych – są cmentarze parafialne (5), którymi 

zarządzają poszczególne parafie. 

Lp. Lokalizacja Nr działek Własność/ władanie/użytkowanie 

1. Liszki 300; 294, 295, 

298/1; 299/1; 

344/1 

Parafia Rzymsko- Katolicka im. Św. Mikołaja 

2. Kaszów 3060 Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Matki Bożej 

Różańcowej w Kaszowie 

3. Morawica 813; 811; 812/3; 

812/2; 812/1 

Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem 

św. Bartłomieja Apostoła  

w Morawicy 

4. Rączna 1383/1 Parafia Rzymsko – Katolicka pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 

5. Jeziorzany / działki w 

Ściejowicach 

526/2; 529; 532; 

533 

Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem 

Miłosierdzia Bożego  

w Jeziorzanach 

 

Groby i pomniki wojenne: 

1. Kaszów na działce gminnej nr ew. 572/3 - mogiła ofiar pacyfikacji z  1 lipca 1943 r. 
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2. Liszki na cmentarzu parafialnym w Liszkach - mogiła ofiar pacyfikacji z  4 lipca 1943 r. 

 

3. Liszki – działka gminna nr ew. 2055 - pomnik ofiar pacyfikacji z  4 lipca 1943 r. 

 

4. Morawica – groby żołnierzy poległych podczas II wojny światowej, jeden z nich to kpt. 

pil. Mieczysław Medwecki – patron szkoły w Morawicy – cmentarz parafialny 

w Morawicy. 

 

W roku 2021 Gmina nie poniosła żadnych kosztów na renowację ww. pomników. 
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6. Środowisko naturalne 

Na obszarze Gminy Liszki znajdują się dwa rezerwaty przyrody i są to: 

• Dolina Mnikowska  

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

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

naparstnica zwyczajna oraz konwalia 

majowa. Dolina Mnikowska jest 

jednym z najbardziej klasycznych 

jarów krasowych w Polsce, gdzie 

występują typowe dla wapiennych 

utworów jurajskich różnorodne formy 

rzeźby, co wyróżnia ją nie tylko 

w skali regionalnej, ale i krajowej. 

 

 

 

• Zimny Dół 

Rezerwat o powierzchni 2,2 ha, który obejmuje 

fragment prawego zbocza doliny Zimny Dół. Ochronie 

podlegają formy skalne związane z procesami 

zboczowymi i krasowymi. 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. 

 

 

 

Ponadto Gmina Liszki w 2021 roku przykładała dużą wagę do ochrony środowiska 

a w szczególności „czystej energii”. 
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Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego „Małopolska 

w zdrowej atmosferze LIFE” – poprawa jakości powietrza. Projekt realizowany na podstawie 

umowy nr /XA/786/SR/16 z dnia 05.12.2016 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, 

a Gminą Liszki. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2023 r.  

Wykonanie za 2021 r.: 100 305,72 zł 

 

Program o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Liszki w ramach Gminnego Programu wymiany palenisk, 

jest realizowany od 2018 roku.  

Wykonanie za 2021 r.: 337 999,91 zł 

 

Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk 

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

poprawa jakości powietrza. Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPMP.04.04.01-

12.0205/18-00-XVII/26/FE/19 z dnia 16.04.2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa 

Małopolskiego, a Gminą Liszki. Całkowita wartość projektu 11 758 284,00 zł, w tym 

dofinansowanie w wysokości 8 558 667,04 zł. Projekt realizowany jest w okresie od zawarcia 

umowy do 31.03.2023 r.  

Wykonanie za 2021 r.: 2 014 570,54 zł   

Wskaźnik realizacji projektu: 17,13% 

Wykonanie od początku etapu II od 2019 r. do 2021 r.: 4 210 342,47 zł  

Wskaźnik realizacji projektu: 35,81%  

 

Projekt partnerski pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” (OZE) – poprawa jakości 

powietrza. Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPMP.04.01.01-12-1082/17-00-

XVII/440/FE/18 z dnia 19.12.2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, 

a Stowarzyszeniem Blisko Krakowa oraz umowy partnerstwa z dnia 18.09.2018 r. Całkowita 

wartość projektu 27 185 059,16 zł, w tym Gminy Liszki 4 785 983,18 zł. Projekt realizowany 

jest w okresie od 28.11.2017 r. do 28.02.2022 r. 

Wykonanie za 2021 r.: 3 721 847,30 zł 

Wskaźnik realizacji projektu: 76,39%  

Wykonanie od 2020 do 2021 r.:4 763 930,66 zł 

Wskaźnik realizacji projektu: 99,57% 

 



Raport o stanie gminy Liszki opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 

gminnym. 

26 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Liszki  

Kolejny rok prowadzony był bezpłatny odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Liszki. Mieszkańcom gminy Liszki, którzy złożyli stosowne wnioski w tym zakresie, Gmina 

sfinansowała załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. 

W 2021 r. usługę realizowała Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR” Radosław Rokosz. 

W ramach dwóch umów na łączną kwotę 84 996,77 zł odebrano 212,24 ton wyrobów 

pochodzących z 80 budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z terenu gminy Liszki. 

Realizacja odbioru z poszczególnych posesji, wykonywana była według listy uszeregowanej 

w oparciu o datę wpływu wniosku o nieodpłatny odbiór azbestu, do Urzędu Gminy Liszki. 

Zapotrzebowanie na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest w naszej gminie jest 

nadal duże - wnioski wpływają systematycznie. Wnioski niezrealizowane w roku bieżącym, 

z uwagi na wyczerpanie środków, przechodzą do wykonania w kolejnym roku. 

 

Program udostępnienia kompostowników Mieszkańcom Gminy Liszki  

Wiosną 2021 r. przeprowadzono nabór do „Programu udostępnienia kompostowników 

mieszkańcom Gminy Liszki”. Celem programu jest prowadzenie działań edukacyjnych 

w zakresie promowania zasad prawidłowego postępowania z odpadami biodegradowalnymi 

stanowiącymi odpady komunalne oraz ograniczanie ilości wytworzonych bioodpadów 

kierowanych do składowania przez Mieszkańców Gminy Liszki. Uczestnikom programu 

zostały użyczone kompostowniki dzięki którym mogą na własne potrzeby realizować recykling 

organiczny wytworzonych przez siebie bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

Warunki uczestnictwa i szczegóły udziału 

w projekcie były zamieszczone 

w aktualnościach na stronie www.liszki.pl, 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

profilu społecznościowym Facebook. 

Wykonane z tworzywa sztucznego 

kompostowniki o poj. 720l, mrozoodporne, 

łatwe w montażu, trafiły do 70 właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, którzy 

spełnili warunki formalne  udziału 

w projekcie.  

Wartość zamówionych kompostowników: 20 522,55 zł 
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Program „W gminie Liszki łapiemy deszczówkę”  

Zjawisko suszy coraz mocniej dotyka nasz kraj, dlatego już w 2020 roku nasza gmina 

zorganizowała akcję promującą retencjonowanie wody opadowej. Akcja ta cieszyła się bardzo 

dużym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego w roku 2021 zorganizowano ją ponownie.   

W ramach programu Gmina Liszki zakupiła naziemne 

zbiorniki na wodę opadową o pojemności 360 litrów, 

a następnie bezpłatnie użyczyła je Mieszkańcom w celu 

ich zamontowania do systemu rynnowego budynku. 

Z uwagi na duże zainteresowanie programem 

zabezpieczone pierwotnie w budżecie gminy środki 

finansowe okazały się niewystarczające. Jednakże Rada 

Gminy Liszki zadecydowała o przyznaniu dodatkowych 

funduszy na ten cel, tak aby każdy mieszkaniec, który 

złożył w terminie wniosek spełniający warunki 

regulaminu mógł otrzymać zbiornik. W efekcie 

przekazano mieszkańcom 149 zbiorników, których łączny koszt zakupu wyniósł 59 012,94 zł.  

Mieszkańcy zgromadzoną w zbiorniku wodę opadową mogą wykorzystywać m.in. do 

podlewania ogródka, trawnika. W ten sposób ograniczamy zużycie wody z gminnego 

wodociągu czy studni i jednocześnie oszczędzamy na rachunkach, co jest tym bardziej cenne 

w sytuacji zagrożenia suszą. Zbiorniki oprócz funkcji użytkowej służą jako dodatkowa 

dekoracja ogrodu, gdyż w górnej części posiadają donicę w której można stworzyć kompozycję 

kwiatową.  

Gromadzenie rezerw wody jest koniecznością nie tylko w przypadku gospodarstw rolnych, ale 

także w przydomowych ogródkach. Oprócz realnych oszczędności na zużyciu wody 

z wodociągu przykładamy się także do poszanowania cennych zasobów wody pitnej. 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zapewnienie czystości na terenie 

gminy 

Na terenie Gminy Liszki źródłem powstawania odpadów 

komunalnych są głównie gospodarstwa domowe, ale także 

obiekty użyteczności publicznej (obiekty handlowe i usługowe, 

szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia). 
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W 2021 roku wydano 73 decyzji w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na łączną kwotę: 

Kwota główna: 28 119,44 zł 

Odsetki: 2 152,60 zł 

Koszty upomnienia: 162,40 zł 

 

W roku 2021 odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Liszki zajmowała się firma PW MIKI 

Mieczysław Jakubowski z siedzibą ul. Nad Drwiną 33 w Krakowie, która została wyłoniona 

w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w 2019 roku. 

Całkowita wartość umowy w 2021 r. wyniosła 5 568 000,01 zł (miesięczna stawka ryczałtowa 

464 000,00 zł). 

Niezmiennie jak w latach poprzednich odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy Liszki w 2021 r. odbierane były w systemie workowo-pojemnikowym. 

4 998

Nieruchomości objęte systemem 
gospodarowania odpadami

16 162

Osoby objęte systemem 
gospodarowania odpadami

4 998
Ilość gospodarstw

13
Zbiórka nieselektywna

4 985
Zbirórka selektywna
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W 2021 r. z nieruchomości położonych na terenie Gminy Liszki odebrano: 7403,1860 Mg. 

Lp. Kod i rodzaj odpadu 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych  

w tonach [Mg]  

w 2020 r. 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych  

w tonach [Mg]  

w 2021 r. 

1 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 39,1 0 

2 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

19,794 28,225 

3 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 598,92 393,84 

4 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2097,613 1709,223 

5 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

29,28 18,5 

6 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone 

1,3 0 

7 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,16 0 

8 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 620,56 420,22 

9 20 01 01 Papier i tektura 27,044 52,517 

10 16 01 03 Zużyte opony 14 48,06 

11 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

25,12 0 

12 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 3,19 1,521 

13 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 276,08 314,3 

14 20 01 39 Tworzywa sztuczne 20,054 55,365 

15 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 477,92 316,8 

16 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 44,64 595,84 

17 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 241,92 126,46 

18 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 1332,76 1310,2 

19 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

2,226 2,595 

20 15 01 07 Opakowania ze szkła 659,2 627,34 

21 15 01 04 Opakowania z metali 2,09 0 

22 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 4,93 0 

23 20 01 40 Metale 0 8 

24 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 0 1374,12 
 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych w tonach 6537,92 7403,186 
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7. Mienie komunalne  

Dane dotyczące własności mienia komunalnego oraz o zmianach w stanie tego mienia 

Grupa Wyszczególnienie Stan  

na  

01.01.2021 r. 

Stan  

na 

31.12.2021 r. 

Wartość  

na  

01.01.2021 r. 

Zmiany  

w roku  

2021 r. 

Wartość  

na 31.12.2021 r. 

0 Grunty 503,6413 ha 504,5274 ha 158 306 179,17 +1 608 892,00 159 915 071,17 

1 Budynki i lokale 99 100 52 393 514,84 +4 738 278,98 57 131 793,82  

2 Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

- - 113 896 271,36 +4 652 680,38 118 548 951,74 

3 Kotły c. o. i agregaty 14 14 603 356,52 - 603 356,52 

4 Maszyny, urządzenia 

i aparaty ogólnego 

zastosowania 

120 121 2 223 220,65 + 55 919,39 2 279 140,04 

5 Maszyny, urządzenia 

i aparaty specjalistyczne 

6 6 94 525,39 - 94 525,39 

6 Urządzenia techniczne - - 2 483 535,27 +3 105 263,17 5 588 798,44 

7 Środki transportu 9 9 390 744,99 - 390 744,99 

8 Narzędzia, przyrządy, 

ruchomości 

i wyposażenie gdzie 

indziej 

niesklasyfikowane 

- - 657 265,45 - 657 265,45 

9 Inwentarz żywy      

Razem środki trwałe – konto 011   331 048 613,64 14 161 033,92 345 209 647,56 

Pozostałe środki trwałe   8 236 962,07 257  596,51  8 494 558,58 

Razem pozostałe środki trwałe –

konto 013 

- - 8 236 962,07 257 596,51 8 494 558,58 

Zbiory biblioteczne   1 463 607,23 192 227,53 1 655 834,76 

Razem zbiory biblioteczne konto 

014 

  1 463 607,23 192 227,53 1 655 834,76 

Wartości niematerialne i prawne   542 070,29 13 183,13 555 253,42 

Razem wartości niematerialne 

i prawne – konto 020 

  542  070,29 13 183,13 555 253,42 

Ogółem wartość mienia  suma 

kont  (011,020,013,014) 

  341 291 253,23 14 624 041,09 355  915 294,32 

W tym:       

Urząd Gminy Liszki   294 285 476,03 10 015 305,31 304 300 781,34 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Liszkach  

  356 088,02 1 993,00 358 081,02 

Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół 

w Liszkach  

  46 193 719,56  4 569 017,42 50 762 736,98 

 Biblioteki   455 969,62 37 725,36 493 694,98 
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Dane dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw 

majątkowych oraz wykonywania posiadania. 

Lp. Wyszczególnienie Stan  

na  

01.01.2021 r. 

Zmiany  

w 2021 r. 

Stan  

na  

31.12.2021 r. 

Dochody 

uzyskane  

w 2021 r. 

1  Dzierżawa    1 646 543,16 

 - Dzierżawa  gruntów 73,59 ha - 73,59 ha  

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

 - Dzierżawa lokali 

użytkowych 

7 - 7  

 - Najem lokali użytkowych  

w SP 

7 - 7  

 - Najem lokali użytkowych 

OSP 

5 - 5  

 - Dzierżawa lokali 

mieszkalnych 

7 - 7  

2 Użyczenie     

 - grunty 8,04 - 8,04  

 - grunty OSP 0,37 - 0,37  

 - budynki dla SP ZOZ 2 +1   3  

 - budynki OSP  4 - 4  

 - budynki pozostałe 8 - 8  

3  Sprzedaż nieruchomości    
3 203 183,03 

 - sprzedaż gruntów    2,6033 ha  

4 Grunty oddane przez Gminę 

w użytkowanie wieczyste 

1,3200 ha 0 1,3200 ha 6 473,22 

 

5 Grunty przyjęte przez Gminę 

w użytkowanie wieczyste 

32,2650 ha 0 32,2650 ha 34 999,51 

 

Posiadane udziały 

Lp. Wyszczególnienie Stan  

na 

01.01.2021 r. 

Zmiany 

w 2021 r. 

Stan  

na 31.12.2021 r. 

Dochody 

uzyskane  

w 2021 r. 

1.  Udziały w     

 - Gminnej Spółce 

Komunalnej „LIKOM” 

Spółka z o.o. 

38 500 udziałów 

po 100,00 zł 

tj. wartość 

3 850 000,00 zł 

+ 1 630 000,00 54 800 udziałów po 

100,00 zł tj. wartość 

5 480 000,00 zł 

- 

 - Krakowskim Banku 

Spółdzielczym 

100 udziałów po 

61 zł, tj. 

6 100,00 zł 

- 100 udziałów po 

61 zł, tj.  6 100,00 zł 

 

 - Towarzystwie 

Ubezpieczeń Wzajemnych 

100 udziałów po 

1,00 zł, tj. 

100,00 zł 

- 100 udziałów po 

1,00 zł tj.100,00 zł 

- 
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8. Polityki, pogramy, strategie 

8.1. Strategia rozwoju Gminy Liszki 

Tak jak w latach poprzednich tak również w 2021 r. w Gminie Liszki obowiązywała Strategia 

rozwoju na lata 2016-2024 i w dalszym ciągu będzie służyć realizacji wizji gminy. 

 

Określono również misję gminy, która określa nadrzędny cel rozwoju gminy Liszki. Zgodnie 

z misją, władze samorządowe gminy pełnią rolę inicjatora dla realizacji przedsięwzięć 

zgodnych ze Strategią Rozwoju Gminy Liszki. 

MISJA 

Naszą misją jest wspieranie wieloaspektowego rozwoju społecznego  

i gospodarczego gminy Liszki, szczególnie poprzez doskonalenie oferty usług 

publicznych, wspieranie gospodarki oraz budowę niezbędnej infrastruktury, 

w poszanowaniu dla szczególnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy. 

Chcemy wspólnie kreować przyjazny wizerunek naszej Wspólnoty Lokalnej. 

 

Misja to opis wizji gminy, zawierający główne pola aktywności w przyszłości, stanowiący 

najogólniejszy cel gminy. 

WIZJA 

Gmina Liszki wygodnym i bezpiecznym miejscem do godnego życia, pracy 

i wypoczynku w przyjaznym środowisku. 

 

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 
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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 

7.1. Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w gminie 

7.2. Wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw 

7.3. Produkcja w gospodarstwach rolnych dostosowana do 

potrzeb KOM 

7.4. Rozwinięta oferta turystyki weekendowej 

7.5. Aktywna promocja gminy 

7.6. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej dla inwestorów 

zewnętrznych 

8.2. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Strategia została przyjęta na lata 2017-2023 za pomocą Uchwały Nr XXXVII/430/2017 Rady 

Gminy Liszki z dnia 28 września 2017 r. 

Stanowi ona podstawę do realizacji działań, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia 

mieszkańców gminy, zwłaszcza tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej, określa misję 

oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób 
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przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki szeroko 

rozumianych kwestii społecznych. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych, obok diagnozy sytuacji, analizuje 

i formułuje cele strategiczne, do których należą:  

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy, w tym grup szczególnie 

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

Integracja społeczna oraz promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy,  

Działania służące ograniczeniu zjawisku przemocy domowej oraz problematyka uzależnień 

wśród mieszkańców gminy,  

Nowoczesny system pomocy społecznej reagujący na potrzeby mieszkańców, poprzez 

podnoszenie jakości usług społecznych.  

 

Lp. Zadania Realizatorzy/ 

partnerzy 

Ramy 

finansowe 

Mierniki 

CEL: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy, w tym grup 

szczególnie narażonych na dysfunkcje tj. osób starszych, niepełnosprawnych  

i niedostosowanych społecznie 

1 Inicjowanie 

i realizacja gminnego 

programu opieki nad 

dzieckiem i rodziną 

oraz krajowych 

i gminnych 

programów 

osłonowych 

GOPS, Urząd 

Gminy, Rada 

Gminy 

Środki własne 

GOPS, budżet 

gminy, środki 

zewnętrzne 

Monitoring z realizacji 

zadań 

2 Wsparcie materialne 

i niematerialne 

mieszkańców 

potrzebujących 

pomocy, zwłaszcza 

grup ryzyka, chorych 

i niepełnosprawnych, 

(w tym rozwój usług 

opiekuńczych 

i alternatywnych form 

wsparcia) 

GOPS, Urząd 

Gminy, 

Organizacje 

Pozarządowe 

Środki własne 

gminy, dotacje 

celowe, środki  

i programy 

zewnętrzne 

Liczba przyznanych 

świadczeń zgodnie  

z Polityką przyznawania 

świadczeń w gminie 

Liszki, monitoring 

potrzeb mieszkaniowych, 

związanych z opieką nad 

osobami starszymi  

i niepełnosprawnymi, 

liczba zawieranych 

partnerstw w zakresie 

dystrybucji świadczeń 
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3 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 

4 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 

5 Propagowanie 

wartości 

prorodzinnych, 

podkreślenie 

znaczenia 

odpowiedzialności 

związanej 

z zakładaniem rodziny 

i rodzicielstwem, 

rozpowszechnianie 

prawidłowych 

wzorców 

funkcjonowania 

rodziny w przestrzeni 

społecznej 

GOPS, GKRPA, 

Szkoły, Asystent 

Rodziny 

Budżet gminy, 

środki własne 

GOPS 

Liczba pracy socjalnej, 

osób objętych 

asystenturą, liczba 

interwencji  

i zgłoszeń 

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

1 Integracja osób 

starszych oraz 

niepełnosprawnych ze 

środowiskiem 

lokalnym integracja 

między pokoleniowa 

poprzez zachęcanie do 

uczestnictwa w życiu 

społecznym 

GOPS, Służba 

Zdrowia, Oświata, 

Stowarzyszenia, 

Klub Seniora 

Budżet gminy, 

sponsorzy, 

środki 

zewnętrzne 

Liczba projektów 

socjalnych, liczba 

zorganizowanych działań, 

liczba osób biorących 

udział w działaniach 
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2 Integracja rodzin 

poprzez zabawę 

i wspólne spędzanie 

czasu wolnego, 

organizowanie 

wycieczek, wyjazdów 

w szczególności dla 

dzieci z rodzin 

wykluczonych 

społecznie (w tym 

z rodzin z problemem 

alkoholowym 

i przemocowym), oraz 

organizowanie na 

terenie gminy imprez 

rekreacyjnych 

i kulturalnych, a także 

festynów rodzinnych 

GOPS, GKRPA, 

Szkoła, Urząd 

Gminy, 

Stowarzyszenia 

Środki GKRPA, 

Gmina Liszki, 

środki 

zewnętrzne, 

sponsorzy, 

wkład własny 

rodzin 

Liczba imprez na terenie 

gminy, projektów 

socjalnych, inicjatyw, 

porozumień dotyczących 

współpracy, wysokość 

środków przeznaczonych 

na poprawę infrastruktury 

kulturalno-rekreacyjnej 

3 Zapobieganie 

sprzedaży napojów 

alkoholowych osobom 

nieletnim 

i nietrzeźwym oraz 

wyrobów tytoniowych 

osobom nieletnim 

GOPS, GKRPA, 

Szkoły, lokalni 

przedsiębiorcy 

Środki GKRPA, 

budżet gminy, 

środki 

zewnętrzne 

Liczba kontroli lokalnych 

punktów sprzedaży oraz 

wizji lokalnych, liczba 

przeprowadzonych 

działań profilaktycznych 

CEL: Działania służące ograniczeniu zjawisku przemocy domowej oraz problematyka 

uzależnień wśród mieszkańców gminy 

1 Skuteczna współpraca 

przedstawicieli 

instytucji tworzących 

Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania 

przemocy w gminie 

Liszki w celu jego 

ograniczenia 

GOPS, Policja, 

Oświata, GKRPA, 

Służba Zdrowia, 

Przewodniczący 

ZI 

Środki własne 

GOPS, 

fundusze 

własne 

poszczególnych 

instytucji 

Liczba spotkań Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

(ZI), obecność 

poszczególnych służb 

w pracach grup 

roboczych, liczba 

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

podnoszenie jakości usług społecznych 

1 Realizacja misji 

GOPS poprzez 

realizowanie 

monitoringu sytuacji 

społecznej 

mieszkańców gminy, 

diagnozowanie 

problemów i potrzeb 

osób, rodzin, grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

Rada gminy, 

GOPS 

Środki własne, 

środki z dotacji 

celowych 

Sprawozdania resortowe 

GOPS 

2 Doskonalenie kadr 

Ośrodka, członków 

grup roboczych 

i GKRPA w zakresie 

profesjonalnego 

wsparcia dla osób 

potrzebujących 

pomocy poprzez 

udział w szkoleniach, 

kursach, 

konferencjach 

GOPS, GKRPA, 

ZI 

Środki własne 

instytucji, 

środki 

zewnętrzne 

Liczba ukończonych 

szkoleń 

i zorganizowanych 

szkoleń grupowych 

3 Współpraca  

z partnerami 

lokalnymi w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

społecznych 

i integracji 

mieszkańców 

Instytucje, 

Stowarzyszenia, 

Rada Gminy, 

Radni, Sołtysi 

Środki własne Liczba spotkań, 

zawartych porozumień 

8.3. Gminny Program Wspierania Rodziny 

Uchwałą Nr XXVII/394/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 6 maja 2021 r. przyjęto Gminny 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Liszki na lata 2021-2023. 

Jednym z celów zwartych w Programie są „Działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny 

dysfunkcyjnej” co natomiast jednoznacznie przekłada się na Cel Główny programu, którym 

z kolei jest „Eliminowanie niekorzystnych zjawisk ze sfery społecznej mieszkańców 

Gminy Liszki poprzez wykorzystanie potencjału wszystkich grup społecznych przy 

współudziale instytucji i wsparciu organizacji działających w środowisku”. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE 

• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy w tym grup 

szczególnie narażonych na dysfunkcje tj. osób starszych, niepełnosprawnych, 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym: 

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

krajowych i gminnych programów osłonowych, 

o Wsparcie materialne i niematerialne mieszkańców potrzebujących pomocy 

zwłaszcza grup ryzyka, chorych i niepełnosprawnych (w tym rozwój usług 

opiekuńczych i alternatywnych form wsparcia), 

o Aktywizacja zawodowa dorosłych poprzez system szkoleń i kursów 

zawodowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz innych form 

aktywizacji, zachęcenie lokalnych przedsiębiorców do stworzenia bazy ofert 

pracy, 

o Motywowanie rodzin przejawiających problemy do ich samodzielnego 

rozwiązywania – praca socjalna i asystencka w rejonach opiekuńczych, 

o Propagowanie wartości prorodzinnych, podkreślenie znaczenia 

odpowiedzialności związanej z zakładaniem rodziny i rodzicielstwem, 

rozpowszechnienie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny 

w przestrzeni społecznej, 

o Realizacji warsztatów „Szkoła dla Rodziców” mających na celu 

wyeliminowanie niepożądanych czynników prowadzących do poprawienia 

sytuacji domowej w rodzinach dysfunkcyjnych. 

• Integracja społeczna oraz promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy: 

o Integracja osób starszych oraz niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, 

integracja między pokoleniowa poprzez zachęcenie do uczestnictwa w życiu 

społecznym – koła gospodyń wiejskich, klub seniora, 

o 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 imprez rekreacyjnych 

i kulturalnych, a także festynów rodzinnych, 

o Zapobieganie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz 

nietrzeźwym oraz wyrobów tytoniowych osobom nieletnim – działalność 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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• Działania służące ograniczeniu zjawiska przemocy domowej oraz problematyka 

uzależnień wśród mieszkańców gminy: 

o Skuteczna współpraca przedstawicieli instytucji tworzących Zespół 

Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w gminie Liszki w celu jego 

ograniczenia, 

o 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, 

o 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, 

o Skuteczna procedura leczenia odwykowego oraz inicjowanie działań 

profilaktycznych, informacyjnych dla rodzin i osób z problemem alkoholowym, 

o Działalność punktu konsultacyjnego, 

o Zorganizowanie warsztatów „WenDo” dla osób doświadczających przemocy 

domowej by dzięki oddziaływaniom nauczyły się reagować prawidłowo na 

sytuacje, których doświadczają. 

• Nowoczesny system pomocy społecznej reagujący na potrzeby mieszkańców poprzez 

podnoszenie jakości usług społecznych: 

o Realizacja misji GOPS poprzez realizowanie monitoringu sytuacji społecznej 

mieszkańców gminy, diagnozowanie problemów i potrzeb osób, rodzin, grup 

zagrożonych wykluczeniem, 

o Doskonalenie kadr Ośrodka, członków grup roboczych i GKRPA w zakresie 

profesjonalnego wsparcia dla osób potrzebujących pomocy poprzez udział 

w szkoleniach, kursach, konferencjach, 

o Współpraca z partnerami lokalnymi w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych i integracja mieszkańców. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Liszki na rok 2021 został przyjęty Uchwałą 

Nr XXV/349/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Celem głównym projektu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych 

związanych ze szkodliwym używaniem substancji oraz uzależnieniami behawioralnymi, 

a także skutkami tych zjawisk. 

 

 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. Gmina przeznaczyła 130 000,00 zł w tym na 

przeciwdziałanie narkomanii – 30 000,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100 000,00 zł. 

 

8.4. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) jest powoływana na 

podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Wójta. W skład Komisji wchodzi 9 członków, którzy 

zostali powołani Zarządzeniem Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.8.2021 z dnia 22.01.2021 r. 

Zasady funkcjonowania Komisji określa Regulamin, stanowiący załącznik do Zarządzenia. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzono Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Liszkach.  

Cele 

operacyjne 

Programu

Rozwój systemu pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom; rozwój

i wzmacnianie współpracy interdyscyplinarnej działającej na rzecz

rozwiązywania problemów społecznych i uzależnień

Wspieranie działań profilaktycznych oraz edukacyjnych wśród

mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka oraz

dzieci młodzieży; a także przeciwdziałanie zjawisku przemocy, zarówno

domowej jak i środowiskowej oraz wzmacnianie kompetencji lokalnych

służb

Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, w której

szczególny akcent położony jest na oddziaływania wśród dzieci

i młodzieży z grup ryzyka
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Do ustawowych zadań GKRPA należą:  

1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego; 

3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych 

pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy; 

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

podawanie napojów alkoholowych. 

 

W 2021 roku GKRPA w Liszkach pracowała w następujących zespołach zadaniowych tj.: 

✓ Zespół motywujący (skład 2-3 osobowy), do którego w szczególności należało 

przeprowadzanie rozmów z osobami zgłoszonymi i członkami ich rodzin w tym 

motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, udzielanie 

wsparcia i informacji na temat mechanizmu uzależnień, bazy placówek lecznictwa 

i innych udzielających specjalistycznej pomocy oraz informowanie o możliwości 

bezpłatnej konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym;  

✓ Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wizji 

lokalnych (skład 2-3 osobowy), do którego w szczególności należało podejmowanie 

działań interwencyjnych w związku z naruszeniem zapisów ustawy, 

przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży na podstawie upoważnienia Wójta, 

rozpatrywanie wniosków i skarg dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, 

przygotowanie projektów postanowień, opiniowanie wniosków o wydanie 

zezwoleń;  

Szczegółowe zapisy sposobu przeprowadzania kontroli zostały określone 

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

✓ Zespołu do realizacji procedury Niebieskiej Karty w tym uczestniczył 

przedstawiciel Komisji, w obradach Zespołu Interdyscyplinarnego i w grupach 

roboczych, w których występuje problem uzależnień; 

✓ Raz w miesiącu komisja spotykała się na zebraniach plenarnych związanych 

z omawianiem bieżącej działalności Komisji; 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowała również nad 

innymi zadaniami wynikającymi z realizowania gminnego programu. 

  

Działalność Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA w Liszkach: 

W roku 2021 świadczono na rzecz mieszkańców gminy Liszki usługi konsultacji 

psychologiczno – terapeutycznych dla osób uzależnionych, osób z syndromem 

współuzależnienia, członków rodzin z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, 

w tym dla dzieci i młodzieży oraz osób doświadczających przemocy domowej. Konsultacje 

świadczył Ośrodek Psychoterapii LIMBA Jarosław Starowicz, ul. Nad Wisłą 48, 32 – 070 

Czernichów, który został wyłoniony w procedurze zapytania ofertowego. 

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

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

motywacji do podjęcia leczenia i utrzymywania abstynencji, informacji o dostępnych 

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

również w zakresie wstępnego diagnozowania uzależnienia, przeprowadzonego za pomocą 

rozmowy wstępnej i kwestionariuszy diagnostycznych. Rodzinom osób uzależnionych 

udzielono wsparcia oraz informacji o samej istocie uzależnienia, współuzależnienia czy 

przemocy, jak i informacji o swoich prawach i uzyskaniu pomocy. 

 

9. Pomoc społeczna 

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka oraz 

w miarę możliwości doprowadzenie ich do 

życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze 

środowiskiem. 

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach jest Pani Izabela Macałka.  
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Gmina Liszki ma podpisane porozumienie międzygminne z Gminą Zabierzów na realizację 

zadania prowadzenia ŚDS w Radwanowicach, w którym zabezpieczone są miejsca dla 

mieszkańców Gminy Liszki. W 2021 r. skorzystało z nich 9 osób. Natomiast z gminą Miejską 

Kraków Porozumienie dotyczyło 3 osób. 

 

 

 

Świadczenia przyznane w 2021 r. 

 

 

Liczba rodzin 
korzystających z 

pomocy 
społecznej

191
(309 osób) Liczba osób 

którym 
przyznano 

świadczenie

227

Kwota świadczeń

806 414 zł

Karta dużej rodziny 

Wydano 412 Kart Dużej Rodziny w tym:

205 - tradycyjnych

207 - elektronicznych 

205 - podwójnych ( el.+ trad.)

Świadczenie wychowawcze 500+

• 2 483 / w tym dzieci : 4100 - 21 981 200,48 zł

Zasiłek rodzinny z dodatkami 

• 730 rodzin - 3 583 132,22 zł

Świadczenia Opiekuńcze

• 4 044 świadczeń  - 1 944 792,70 zł

Świadczenie rodzicielskie

• 41  - 270 422,60 zł

Świadczenie „za życiem” 

• 2   - 8 000,00 zł

Fundusz Alimentacyjny

• 36/ 56 dzieci  - 315 476,89 zł

Świadczenie Dobry Start

• 13 wniosków na 17 dzieci  - 5 100,00 zł

Stypendia szkolne

• 30 702,86 zł  dla 30 dzieci

Zasiłki szkolne

• 4 dzieci – 2 480,00 zł
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10. Oświata  

10.1. Ilość uczniów w jednostkach oświatowych 

 

Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 stan na dzień 25.06.2021 r. 

Szkoła Liczba uczniów w 

oddziałach przedszkolnych 

Liczba uczniów w klasach 

I-VIII 

SP w Cholerzynie 58 94 

SP w Czułowie 92 146 

SP w Jeziorzanach 46 95 

SP nr 1 w Kaszowie 23 120 

SP nr 2 w Kaszowie 38 119 

SP w Kryspinowie 69 201 

SP w Liszkach 60 196 

SP w Morawicy 48 157 

SP w Mnikowie 15 110 

SP w Piekarach 58 115 

SP w Rącznej 30 147 

RAZEM 537 1501 

 

Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022 stan na dzień 01.09.2021 r. 

Szkoła Liczba uczniów w 

oddziałach przedszkolnych 

Liczba uczniów w klasach 

I-VIII 

SP w Cholerzynie 61 98 

SP w Czułowie 80 161 

SP w Jeziorzanach 42 106 

SP nr 1 w Kaszowie 21 117 

SP nr 2 w Kaszowie 36 112 

SP w Kryspinowie 74 217 

SP w Liszkach 64 199 

SP w Morawicy 53 164 

SP w Mnikowie 15 114 

SP w Piekarach 61 125 

SP w Rącznej 28 154 

RAZEM 61 1567 
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10.2. Finansowanie jednostek Oświatowych w roku 2021 

Subwencja Oświatowa 17 374 038,00 

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 

206 025,06 

Dofinansowanie zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego 

976 744,00 

Program "Aktywna Tablica" 62 690,03 

Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 33 500,00 

Rządowy Program w sprawie wsparcia na 

realizację inwestycyjnych zadań jednostek 

samorządu terytorialnego polegających na 

rozwijaniu szkolnej infrastruktury 

„Laboratoria Przyszłości” (M.P. poz. 939). 

650 000,00 

Razem 19 302 997,09 

Wydatki na 1 ucznia w poszczególnych placówkach: 

Lp. Nazwa jednostki Liczba uczniów 2020/2021 Wydatki 

w roku 2021 

Roczny 

wydatek na 

jednego 

ucznia   
Oddziały 

Przedszkolne 

Szkoły 

Podstawowe 

RAZEM 
  

1. Szkoła Podstawowa 

im. św. Matki 

Teresy z Kalkuty 

w Cholerzynie 

61 98 159 2 472 662,61 15 551,34 

2. Szkoła Podstawowa  

im. Antoniego 

Sewiołka 

w Czułowie 

80 161 241 2 801 441,43 11 624,24 

3. Szkoła Podstawowa 

im. Ojca Świętego 

Jana Pawła II 

w Jeziorzanach 

42 106 148 2 204 279,72 14 893,78 

4. Szkoła Podstawowa 

Nr 1 im. Świętego 

Józefa w Kaszowie 

21 117 138 2 320 857,99 16 817,81 

5. Szkoła Podstawowa 

Nr 2 im. Św. 

Jadwigi Królowej 

w Kaszowie 

36 112 148 1 993 240,00 13 467,84 

6. Szkoła Podstawowa 

im.  Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 

w Kryspinowie 

74 217 291 3 463 838,29 11 903,22 

7. Szkoła Podstawowa 

im. św. Jana 

Kantego w Liszkach 

64 199 263 3 861 282,76 14 681,68 
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8. Szkoła Podstawowa 

im. Księcia Józefa 

Poniatowskiego 

w Mnikowie 

15 114 129 2 189 333,31 16 971,58 

9 Szkoła Podstawowa 

im. Jana Długosza 

w Piekarach 

61 125 186 2 492 921,85 13 402,81 

10 Szkoła Podstawowa 

im. Króla Jana III 

Sobieskiego 

w Rącznej 

28 154 182 2 129 704,21 11 701,67 

11 Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

w Morawicy 

53 164 217 2 679 759,83 12 349,12 

 
Razem 535 1567 2102 28 609 322,00 13 610,52 

 

10.3. Dane dotyczące pomocy materialnej dla uczniów, stypendiów i wyróżnień 

W 2021 roku zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium Wójta Gminy Liszki dla 

uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe 

i artystyczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki, stanowiącego Załącznik 

Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/240/2020 Rady Gminy Liszki z dnia 7 maja 2020 r., przyznano 

stypendia dla uczniów Szkół Podstawowych:  

• w klasach IV-VI – 96 uczniów otrzymało stypendium, 

• w klasach VII-VIII – 45 uczniów otrzymało stypendium. 

 

10.4. Informacja na temat programów edukacyjno-wychowawczych – realizowanych 

w 2021 roku w szkołach 

1. Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 

jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu 

poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek 

publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia 

społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Otrzymane 

wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup książek będących nowościami 

wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia 

do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo 

w następujących szkołach podstawowych: 

• Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie, 

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie, 
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• Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Liszkach, 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morawicy, 

• Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie, 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach, 

• Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej. 

Całkowity koszt realizacji ww. programu wyniósł 41 875,00 zł, w tym 33 500,00 zł (80% kwota 

wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa) i 8 375,00 zł (20% wysokość finansowego 

wkładu własnego). 

 

2. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych 

w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM 

(nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wszystkie szkoły 

podstawowe z terenu Gminy Liszki otrzymały wsparcie finansowe w ramach 

ww. programu bez wniesienia wkładu własnego na łączną kwotę 650 000,00 zł. Dzięki 

otrzymanym środkom finansowym zakupiono do szkół drukarki 3D z akcesoriami, 

mikrokontrolery, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje 

lutownicze itp. 

 

3. Aktywna tablica 2021 rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych dla szkół: 

• Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie, 

• Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Liszkach. 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania obu szkół wyniosła 78 362,54 zł, w tym 

15 672,51 zł (jako 20% wkładu własnego) oraz 62 690,03 zł (jako 80% 

dofinansowania). 

 

4. „Naukowiej” mobilny Projekt Edukacyjny organizowany przez Małopolskie Centrum 

Nauki Cogiteon w Krakowie w szkołach podstawowych Gminy Liszki. Projekt 

edukacyjny dla dzieci i młodzieży realizowany z wykorzystaniem pokazów 

popularnonaukowych. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 
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małopolskich szkół podstawowych poprzez inspirowanie i zachęcanie do 

samodzielnego odkrywania piękna nauki. 

 

5. Szkolny Klub Sportowy w 2021 r. projekt systemowy skierowany do uczniów szkół 

podstawowych. Miał na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności 

fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką 

nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w następujących szkołach: 

• Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie, 

• Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie, 

• Szkoła Podstawowa im Ojca Świętego Jana Pawła II w Jeziorzanach, 

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Józefa w Kaszowie, 

• Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Liszkach, 

• Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie, 

• Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy, 

wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Morawicy, 

• Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej. 

 

6. Bezpłatna nauka i doskonalenie pływania dla uczniów szkół podstawowych Gminy 

Liszki 

Projekt finansowany w 100% z budżetu Gminy Liszki (w 2021 r. zorganizowano I część 

projektu). 

 

7. Gmina Liszki w 2021 roku zrealizowała program „Jeżdżę z głową”, polegający na 

sfinansowaniu lekcji jazdy na nartach dla dzieci ze szkół podstawowych. Dzięki 

programowi zorganizowano 7 kursów nauki jazdy na nartach w wymiarze 20 godzin 

zajęć dla 100 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Liszki, z klas IV-VIII, 

nie umiejących jeździć na nartach. Szkolenie prowadzili wykwalifikowani instruktorzy 

licencjonowanej szkoły narciarstwa, na Stoku Narciarskim Czarny Groń, Rzyki – 

Praciaki. W ramach projektu, uczestnikom został wypożyczony kompletny sprzęt 

narciarski, zakupiono karnety, ubezpieczenie oraz zapewniono transport na stok 

narciarski wraz z opieką. Projekt był całkowicie darmowy dla uczniów. Zajęcia odbyły 

się w okresie od 6 marca do 19 marca 2021 roku. Projekt został zrealizowany przy 

wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt projektu wyniósł 
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114 610,00 zł, w tym dotacja z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego 

34 900,00 zł oraz wkład finansowy Gminy Liszki 79 710,00 zł. 

 

8. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół 

i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej 

Głównym celem projektu było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach 

podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy 

prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz 

placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego 

umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. 

W ramach projektu zakupiono 26 laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 

w liczbie sztuk 26 i zostały one przekazane do 11 szkół. 

Wartość zamówienia opiewała na 74 997,89 zł brutto. 

 

11. Kultura 

W roku 2021 ze względu na pandemię Covid Gmina Liszki nie organizowała żadnych 

większych eventów kulturalnych.  

Również współpraca zagraniczna została przerwana. Od 2020 roku nie zostały zrealizowane 

żadne projekty. W gminie  Oliveira de Frades miały miejsce wybory i nowa władza nie podjęła 

tematu ewentualnej dalszej współpracy. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach zorganizowała kilka mniejszych wydarzeń 

o charakterze bardziej lokalnym – głównie online za pomocą mediów społecznościowych. 

 

Ferie z Andersenem 

W dniach 11.01 – 17.01 odbyło się czytanie 

online baśni Hansa Christiana Andersena 

oraz udostępnienie ich w formie filmiku na 

stronie internetowej i na Facebook’u 

biblioteki. 
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Tydzień Bibliotek 2021 – Znajdziesz mnie w bibliotece 

Pomiędzy 08.05 a 15.05 odbyła się promocja online literatury dla różnych grup odbiorców, 

dostępnych w bibliotece. 

Hasło „Znajdziesz mnie w bibliotece” odnosiło się zarówno do fizycznej obecności w realnej 

przestrzeni bibliotecznej jak i  do działalności bibliotek online, do ich cyfrowych zasobów, do 

których docieramy poprzez strony 

internetowe bibliotek, portale 

internetowe, media i komunikatory 

społecznościowe, dzięki technologiom 

informacyjnym będąc z dala od 

lokalizacji i siedziby biblioteki (np. na 

spotkaniu autorskim online). 

 

Lato z książką 

W okresie letnim czerwiec – lipiec 

Gminna Biblioteka Publiczna 

w Liszkach udostępniała na swojej 

stronie internetowej propozycje 

czytelnicze.  

 

 

 

Narodowe Czytanie 

Jest to coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, do której przyłączyć mogą się 

wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą.  

Jest ona organizowana, pod patronatem 

Prezydenta RP od 2012 roku. W 2021 

roku Moralność pani Dulskiej Gabrieli 

Zapolskiej była lekturą jubileuszowej, 

dziesiątej odsłony. 
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Wystawa książek z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema 

13 września 2021 r. obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Stanisława Lema – pisarza, filozofa, 

krytyka. Należy do najczęściej 

tłumaczonych polskich pisarzy – jego 

książki przetłumaczono na ponad  

40 języków. 

Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna 

w Liszkach w dniach 15 – 30 września 

zorganizowała wystawę jego dzieł oraz 

innych książek związanych z jego życiem. 

 

12. Sport 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie Gmina Liszki przekazuje 

corocznie dotacje dla klubów sportowych 

działających na terenie Gminy. 

W 2021 r. przeznaczono na ten cel 

287 000,00 zł. 

 

LKS Ściejowice
18 000,00 

LKS Liszczanka
35 000,00 

LKS Kaszowianka
42 000,00 

LKS Strażak Rączna
20 000,00 

LKS Tęcza Piekary
30 000,00 

LKS Lotnik Kryspinów
30 000,00 

LKS Iskra Czułów 
20 000,00 

UKS Liszki 2010
12 000,00 

Szkółka Piłkarska 
Kryspinów
16 000,00 

LKS Wisła Jeziorzany
42 000,00 

UKS Orliki Mników
2 000,00 

Stowarzyszenie Escape 
Academy
2 000,00 

UKS Siemaszka Piekary
6 000,00 

Cracovia
12 000,00 
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13. Organizacje pozarządowe  

 

W 2021 roku przekazano następujące dotacje dla organizacji pozarządowych: 

Dotacja na "Akademia sztuki" dla stowarzyszenia Nasz Cholerzyn 

UM.KPS.526.1.2021 
4 000,00 zł 

Dotacja dla Lisieckiego Klubu Karate "Trenuj karate a uwierzysz w siebie" 

UM.KPS.526.7.2021 
7 000,00 zł 

Dotacja dla stowarzyszenia Szkółka Piłkarska Kryspinów "VII Turniej Piłki 

Nożnej dla dzieci CUP 2021" UM.KPS.526.5.2021 
7 000,00 zł 

Dotacja dla LKS Lotnik Kryspinów na zadnie „IV ogólnopolski turniej piłki 

nożnej dla dzieci i młodzieży pn. Dzień Piłkarza" UM.KPS.526.2.2021 
4 000,00 zł 

Dotacja dla stowarzyszenia Szkółka Piłkarska Kryspinów na "Organizacje 

obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Liszki” 

UM.KPS.526.6.2021 

4 000,00 zł 

Dotacja dla LKS Lotnik Kryspinów "Puchar Wójta Gminy Liszki 2021" 20 000,00 zł 

Dotacja dla UKS OLIMP na zadanie "Sekcja kajakarstwa klasycznego" 

UM.KPS.526.8.2021 
8 000,00 zł 

Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjazne Piekary "Rewitalizacja cmentarza 

mieszkańców Piekar" UM.KPS.526.10.2021 
7 000,00 zł 

Przelew dotacji dla stowarzyszenia "Przyjazne Piekary" na " Mikołajki 2021 

w Piekarach" UM.KPS.526.9.2021 6 000,00 zł 

Dotacja dla stowarzyszenia Małopolska Morawica na zadanie "Jurajskie 

wędrówki" 
2 000,00 zł 
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Dotacja dla stowarzyszenia Małopolska Morawica na zadanie "Szybki 

spacer- naturalnie na zdrowie" 
1 500,00 zł 

Dotacja dla Stowarzyszenia Perspektywa Ściejowice na zadanie pn. 

"Krajobraz i samki Podkarpacia" UM.KPS.526.16.2021 
2 500,00 zł 

Dotacja dla stowarzyszenia Perspektywa Ściejowice na zadnie pn. "Bliżej 

natury" UM.KPS.526.15.2021 
4 800,46 zł 

Dotacja dla stowarzyszenia Lisiecki Klub Seniora na zadanie pn. "Szczęśliwy 

Senior poznaje Polskę" UM.KPS.526.19.2021 
 7 700,00 zł 

Dotacja na zadanie Stowarzyszenie ZPiT Ziemia Lisiecka na danie "Rok 2021 

z folklorem i kultura ludowa" UM.KPS.526.17.2021 
35 000,00 zł 

Dotacja dla stowarzyszenia Kryspinów na realizacje zadania pt. "Krakowskie 

tradycje koronczarskie" UM. KPS.526.20.2021 
5 000,00 zł 

Dotacja stowarzyszenia Kryspinów na realizacje zadania "Zdrowy powrót do 

aktywności fizycznej" UM.KPS.526.18.2021 
7 000,00 zł 

Dotacja dla stowarzyszenia Iron Dragon Trhiathlon UM.KPS.526.2.2021 5 000,00 zł 

Dotacja dla Stowarzyszenia Iron Dragon Thriatlion 2021 

UM.KPS.526.21.2021 
10 000,00 zł 

Dotacja dla Krakowskiej Drużyny Orląt na zadanie "Szkolenie z ceremoniału 

pocztu sztandarowego i prezentacji flagi RP" UM.KPS.525.3..2021 
3 000,00 zł 

Dotacja dla LKS Lotnik Kryspinów na reprezentacje województwa 

małopolskiego w Mistrzostwach Polskich Ludowych Zespołów Sportowych – 

Spała 2021 UM.KPS.525.1.2021 

5 000,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów - "Doskonalenie bazy 

sportowo-turystycznej o rekreacyjnej dla mieszkańców” 

UM.KPS.526.26.2021 

6 000,00 zł 

Stowarzyszenie Teatr Albertus na zadanie realizacje filmu pt. ”Zaczarowane 

skrzypki” 
3 500,00 zł 

Dotacja dla stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów na zadanie pn. 

"Historia i zabytki polskich ziem wschodnich: Lubelszczyzna" 

UM.KPS.526.25.2021 

3 000,00 zł 

KGW Kaszowianki na zadanie " Wakacje z tradycją" UM.KPS.526.28.2021 7 000,00 zł 

Dotacja KGW Kaszowianki na zadanie "Aktywne wakacje" 

UM.KPS.526.27.2021 
3 000,00 zł 
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Dotacja dla stowarzyszenia Akademia Piłkarska Kaszowanka 2020 na 

"Organizacje obozu sportowego dla zawodników" UM.KPS.525.5.2021 
3 500,00 zł 

Dotacja dla KGW Kryspinianki "Promocja dziedzictwa kulturowego 

i produktów regionalnych" UM.KPS.525.4.2021 
10 000,00 zł 

Dotacja dla stowarzyszenia ZHP, Chorągiew Krakowska Hufiec 

Podkrakowski na wsparcie dzielności skierowanej do dzieci i młodzieży 

w zakresie wychowania ekologicznego, patriotycznego i obywatelskiego 

UM.KPS.525.2.2021 

4 000,00 zł 

Dotacja dla stowarzyszenia Aktywny Bydzyn na zadnie „Aktywnym być 

(edycja 2021)” UM.KPS.526.23.2021 
1 500,00 zł 

Dotacja dla stowarzyszenia SW. Jana Kantego na "Organizacje pikniku na 

rozpoczęcie roku szkolnego wraz z doposażeniem stołówki szkolnej" UM 

KPS.525.8.2021 

9 986,84 zł 

Dotacja dla UKS ORLIK w Mnikowie na organizacje festynu z okazji 

otwarcia placu zabaw dla dzieci przy S.P w Mnikowie. UM.KPS.525.10.2021 
7 000,00 zł 

Dotacja dla Lisieckiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego na 

organizacje zawodów wędkarskich puchar Wójta Gminy Liszki metoda 

feedrowm 

5 000,00 zł 

Dotacja dla stowarzyszenia ZHP Chorągiew Krakowska na zadanie "Obóz 

letni 4 szczepu Nadwiślan- tajemnica Czarnej Perły" 
3 000,00 zł 

Dotacja na obóz przygotowania specjalistycznego dla zawodników 

i zawodniczek karate LKKK UM.KPS.525.13  
3 000,00 zł 

Dotacja dla ESCAPE Academy na zadanie "Obóz taneczny ESCAPE" 

KPS.525.14.2021 
1 500,00 zł 

Dotacja dla Stowarzyszenia Lemon Team – Organizacja biegu przełajowego 

z elementami przeszkodowymi 
10 000,00 zł 

Dotacja dla Fundacji Nowoczesny Konin na zadanie "Znam zabytki mojej 

Gminy!" 
800,00 zł 

Dotacja na Lisiecki półmaraton Fundacja Kocham Góry 

UM.KPS.526.30.2021 
5 000,00 zł 

Dotacja dla KGW Kryspinianki na zadanie "KULTURA I KUCHANIA 

Słowian" UM.KPS.526.32.2021 
6 000,00 zł 
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14. Ochotnicze Straże Pożarne 

Ochotnicze straże pożarne (OSP) realizują zadania na rzecz ochrony 

ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także 

prowadzą na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane 

zarówno do osób dorosłych jak i młodzieży. 

 

W 2021 roku Gmina Liszki przeznaczyła na sfinansowanie 

działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 883 268,13 zł. 

 

 

 

15. Uchwały Rady Gminy Liszki 

Poniżej wykaz uchwał Rady Gminy Liszki z 2021 r. z podziałem na 

poszczególne stanowisko, referat lub jednostkę organizacyjną gminy. 

 

PPG – Referat Planowania Przestrzennego i Geodezji   

1. XXVI/361/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Kaszowie gmina Liszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr 1960/1 o pow. 0,0600 ha PPG. 

2. XXVI/362/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Kaszowie gmina Liszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr 3071/15 o pow. 3,0492 ha. 

Ilość wyjazdów 
w roku 2021

OSP Kryspinów – 119

OSP Mników – 114

OSP Liszki – 98

OSP Morawica – 83

OSP Czułów – 77

OSP Jeziorzany – 37

OSP Kaszów – 35

OSP Piekary – 34

OSP Rączna – 9

OSP Ściejowice - 3
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3. XXVI/363/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości gruntowej.  

4. XXVI/372/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości.  

5. XXVI/373/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Morawica gmina Liszki, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 1471/25 o pow. 1,8081 ha.  

6. XXVII/382/2021 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Budzyń. 

7. XXVII/383/2021 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Ściejowice.  

8. XXVII/392/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości. 

9. XXVII/393/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości. 

10. XXIX/409/2021 w sprawie:  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Liszki.   

11. XXIX/410/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 

w miejscowości Cholerzyn gmina Liszki stanowiącej działki ewidencyjne numer 

2792/6, 2794/4, 2795/6 i 2793 o łącznej powierzchni 0,9012 ha.   

12. XXIX/412/2021 w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Liszki. 

13. XXIX/415/2021 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Kaszów – obszar 2.   

14. XXIX/416/2021 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Cholerzyn – obszar 1.   

15. XXX/422/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/295/2016 Rady Gminy Liszki 

z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Chrosna oraz sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałej części wsi Chrosna. 

16. XXX/423/2021 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Jeziorzany – obszar 1. 

17. XXX/424/2021 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Mników i Baczyn – obszar 3. 
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18. XXX/425/2021 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Liszki.   

19. XXXI/433/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary – obszar 1.    

20. XXXI/434/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszów – obszar 1.    

21. XXXI/435/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Cholerzyn – obszar 2.    

22. XXXI/436/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary – obszar 2.     

23. XXXI/437/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica – obszar 2.     

24. XXXI/438/2021 w sprawie: uchylenia uchwały nr XVIII/223/2020 Rady Gminy Liszki 

z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Czułów – obszar 1.     

25. XXXI/439/2021 w sprawie: uchylenia uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Gminy Liszki 

z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Mników – obszar 2.       

26. XXXI/440/2021 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Czułów - obszar 2.     

27. XXXI/441/2021 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Rączna - obszar 1.        

28. XXXII/448/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Czułów – obszar 1.     

29. XXXII/449/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń.      

30. XXXII/450/2021 w sprawie: odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Morawica – obszar 3.      

31. XXXII/451/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości.  

32. XXXII/452/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowym dzierżawcą na 

dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaszów, oznaczonej 

nr ew. 3051/14, będącej własnością Gminy Liszki.      
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33. XXXII/453/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowym najemcą na 

najem dwóch metrów kwadratowych pod działalność automatu vendingowego w Szkole 

Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Liszkach, Liszki 457.       

34. XXXII/454/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę części nieruchomości rolnej 

położonej w Jeziorzanach stanowiącej dz. nr 781, będącej własnością Gminy Liszki.       

35. XXXII/455/2021 w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIX/412/2021 z dnia 28 czerwca 

2021 r. dot. nadania nazw ulicom w miejscowości Liszki.     

36. XXXII/456/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowym 

dzierżawcą na dzierżawę nieruchomości gruntowej nr ew. 2152/1 o pow. 0,07 ha, 

położonej w m. Kaszów, będącej własnością Gminy Liszki.    

37. XXXII/457/2021  w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowym dzierżawcą na 

dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Morawicy, będącej własnością Gminy 

Liszki. 

38. XXXIII/467/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obrębu Morawica.       

39. XXXIII/468/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mników.         

40. XXXIII/469/2021 w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXI/433/2021 Rady Gminy 

Liszki z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piekary – obszar 1.     

41. XXXIII/470/2021 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piekary – obszar 3 i 4.      

42. XXXIII/471/2021 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kryspinów – obszar 3 i 4.      

43. XXXIII/472/2021 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Cholerzyn – obszar 3 i 4.      

44. XXXIII/473/2021 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chrosna – obszar 1.       

45. XXXIII/474/2021 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jeziorzany – obszar 2.      
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46. XXXIII/475/2021 w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIX/412/2021 z dnia 28 czerwca 

2021 r. dot. nadania nazw ulicom w miejscowości Liszki.     

47. XXXIII/479/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów – obszar 2.     

48. XXXIII/480/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

ograniczonego, nieruchomości położonej w miejscowości Cholerzyn, gm. Liszki.      

49. XXXIV/486/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowym 

dzierżawcą na dzierżawę nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Liszki, 

położonej w miejscowości Kaszów, stanowiącej działkę nr ew. 1864/4 o powierzchni 

0,0048 ha.   

50. XXXIV/487/2021 w sprawie: zmiany uchwały XXXII/457/2021 z dnia 28 października 

2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowym dzierżawcą na 

dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Morawicy, będącej własnością Gminy 

Liszki.   

51. XXXIV/489/2021 w sprawie: zamiany nieruchomości.     

52. XXXIV/490/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Piekary – „oczyszczalnia”.      

53. XXXIV/491/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów – obszar 1.      

54. XXXIV/492/2021 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Chrosna – obszar 2 oraz 3.      

 

FK –  Referat Finansowy  

1. XXV/339/2021 w sprawie budżetu Gminy Liszki na rok 2021.  

2. XXV/340/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liszki na lata 

2021 – 2030.   

3. XXV/341/2021 w sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Liszki środków 

stanowiących fundusz sołecki.   

4. XXVI/356/2021 w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Liszki na rok 2021. 

5. XXVI/357/2021 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021.  

6. XXVI/358/2021 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liszki na lata 

2021–2030.  
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7. XXVII/384/2021 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021.  

8. XXVII/385/2021 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liszki na lata 

2021 – 2030.  

9. XXVIII/399/2021 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021.  

10. XXIX/403/2021 w sprawie: wotum zaufania dla Wójta Gminy Liszki za rok 2020.  

11. XXIX/404/2021 w sprawie: sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Liszki za 2020 rok.  

12. XXIX/405/2021 w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Liszki za 2020 rok.  

13. XXIX/407/2021 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021.  

14. XXX/417/2021 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021.   

15. XXXI/426/2021 w sprawie: informacji z wykonania budżetu i informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r. 

16. XXXI/428/2021  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021.  

17. XXXI/429/2021 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liszki na lata 

2021-2031. 

18. XXXII/446/2021 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.   

19. XXXII/447/2021 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  

20. XXXII/460/2021 w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu oraz organów 

uprawnionych do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Liszki lub jej jednostkom 

organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.     

21. XXXII/462/2021 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021.     

22. XXXII/463/2021 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liszki na lata 

2021-2031.   

23. XXXIII/466/2021 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Liszki.     

24. XXXIII/477/2021 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021.   

25. XXXIV/482/2021 w sprawie: budżetu Gminy Liszki na rok 2022.   

26. XXXIV/483/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liszki 

na lata 2022 – 2031.    

27. XXXIV/484/2021 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2021.   

28. XXXIV/493/2021 w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

29. XXXV/494/2021 w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających w roku 2021.     
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ROŚ – Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

1. XXV/345/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony  

z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o., 

części działki nr ew. 871/5 obręb Morawica o pow. 101 m²,  stanowiącej własność 

Gminy Liszki. 

2. XXV/346/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowym dzierżawcą na 

dzierżawę części nieruchomości gruntowej nr ew. 422 położonej w Budzyniu, będącej 

własnością Gminy Liszki. 

3. XXV/347/2021 w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Liszki.  

4. XXV/348/2021 w sprawie: zmiany uchwały XLVIII/536/2018 Rady Gminy Liszki 

z dnia 20.08.2018 r. dotyczącej określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji 

celowej ze środków budżetu Gminy Liszki  na wymianę źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie gminy Liszki  w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 

powietrza w ramach gminnego Programu wymiany palenisk. 

5. XXV/351/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowym najemcą na 

najem 2 m2 powierzchni ogrodzenia działki nr ew. 413/1 położonej w Liszkach, będącej 

własnością Gminy Liszki.  

6. XXV/353/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem części powierzchni 

ogrodzenia nieruchomości gruntowej położonej w Liszkach, będącej własnością Gminy 

Liszki, stanowiącej działkę nr ew. 455. 

7. XXV/354/2021 w sprawie: ustalenia opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stoisk 

handlowych oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty 

rezerwacyjnej na targowisku gminnym w Gminie Liszki.   

8. XXV/355/2021 w sprawie: uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Gminie 

Liszki.  

9. XXVI/364/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z Ochotniczą Strażą Pożarną 
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w Liszkach na najem nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Liszki, 

stanowiącej część działki nr 412/2 o pow. 0,0185 ha, będącej własnością Gminy Liszki.  

10. XXVI/365/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowym dzierżawcą na 

dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rączna, oznaczonej 

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

11. XXVI/366/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowym najemcą na 

najem lokalu w budynku położonym w Morawicy o nr porządkowym Morawica 1 – 

Dwór Jaworskich – Potockich, stanowiącym własność Gminy Liszki. 

12. XXVI/367/2021 w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Policji w 2021 r.  

13. XXVI/368/2021 w sprawie: wykazy kąpielisk w roku 2021 na terenie gminy Liszki.  

14. XXVI/369/2021 w sprawie: określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki na 2021 r.  

15. XXVI/370/2021 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Liszki. 

16. XXVI/374/2021 w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej regulaminu targowiska 

gminnego w Gminie Liszki. 

17. XXVI/375/2021 w sprawie: uchylająca uchwałę nr XXV/354/2021 z dnia 28 stycznia 

2021 r. w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stoisk handlowych 

oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty 

rezerwacyjnej na targowisku gminnym w Gminie Liszki, tj. wskazane miejsce na 

handel.  

18. XXVII/388/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy ze Spółką Likom 

Sp. z o.o. z siedzibą w Liszkach, Liszki 5, na dzierżawę części nieruchomości gruntowej 

położonej w Cholerzynie nr ew. 1937/73, będącej własnością Skarbu Państwa 

w użytkowaniu wieczystym Gminy Liszki.  

19. XXVII/389/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z Ochotniczą Strażą Pożarną 

w Mnikowie 32-084 Morawica, Mników 249, na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

położonej w Mnikowie nr ew. 1081, będącej własnością Gminy Liszki. 
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20. XXVII/395/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas 

nieokreślony z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – 

Balice sp. z o.o., części działki nr ew. 871/5 obręb Morawica o pow. 101 m2, stanowiącej 

własność Gminy Liszki. 

21. XXVIII/401/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaszów, oznaczonej 

nr ew. 2192/1, będącej własnością Gminy Liszki.   

22. XXVIII/402/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie 

na czas nieokreślony, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Liszkach, nieruchomości położonej w m. Liszki, składającej się z działek ew. nr 416/5 

o pow. 0,0351 ha, 417/5 o pow. 0,0387 ha wraz z budynkiem o numerze  porządkowym 

484 Liszki, stanowiące własność Gminy Liszki.  

23. XXIX/408/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy z dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę 

nieruchomości gruntowych położonych w Kaszowie, będących własnością Gminy 

Liszki, stanowiących działki nr 1814/1 i 1877/3.  

24. XXX/420/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Kaszów, oznaczonej nr ew. 1938/1, będącej 

własnością Gminy Liszki.    

25. XXXI/430/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaszów, 

oznaczonej nr ew. 2278, będącej własnością Gminy Liszki.   

26. XXXI/431/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Kaszów, oznaczonej nr ew. 1928/1, będącej własnością 

Gminy Liszki. 

27. XXXI/432/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Kaszów, oznaczonej nr ew. 1934/1, będącej 

własnością Gminy Liszki.    
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28. XXXII/458/2021 w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie  

odpadami z nieruchomości zamieszkałych  oraz ustalenia stawki opłaty.     

29. XXXIII/478/2021 w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie  

odpadami z nieruchomości zamieszkałych  oraz ustalenia stawki opłaty.   

 

IN – Referat Inwestycji i Infrastruktury   

1. XXVI/377/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Powiatowi Krakowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych 

w 2021 r.  

2. XXVI/378/2021 w sprawie: przejęcia przez Gminę Liszki prowadzenia zadania 

publicznego Powiatu Krakowskiego.  

3. XXVI/379/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Powiatowi Krakowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych 

w 2021 r.  

4. XXVI/380/2021 w sprawie: przejęcia przez Gminę Liszki prowadzenia zadania 

publicznego Powiatu Krakowskiego.  

5. XXVI/381/2021 w sprawie: przejęcia przez Gminę Liszki prowadzenia zadania 

publicznego Powiatu Krakowskiego.  

6. XXVII/390/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Zarządowi Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania drogowego 

w 2021 r. realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

7. XXVII/391/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenia kapitału zakładowego 

i objęcie udziałów Gminnej Spółki Komunalnej „Likom” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

8. XXVII/396/2021 w sprawie: uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Liszki na okres od 06-05-2021 do 06-05-

2024. 

9. XXVII/397/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Igołomia-

Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Mogilany, Wielka Wieś, 

Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia 

zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2022-2023.  

10. XXVII/398/2021 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 

jej przebiegu. 
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11. XXIX/413/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/380/2021 z dnia 25 marca 

2021 r. o przejęciu przez Gminę Liszki prowadzenia zadania publicznego Powiatu 

Krakowskiego.  

12. XXX/421/2021 w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki.   

13. XXXI/445/2021 w sprawie: dopłat do taryfowej grupy odbiorców zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki. 

14. XXXII/464/2021 w sprawie: przejęcia przez Gminę Liszki prowadzenia zadania 

publicznego Powiatu Krakowskiego.      

15. XXXII/465/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Zarządowi Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania drogowego 

w 2022 r. realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.     

16. 1XXXIV/488/2021 w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki.    

 

KPS – Referat Kultury, Promocji i Sportu  

1. XXIX/414/2021 w sprawie: przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

Liszki, określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Liszki.  

2. XXXI/442/2021 w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Liszki.  

3. XXXI/443/2021 w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla gminy Liszki” oraz 

zasad jego nadawania.  

4. XXXI/444/2021 w sprawie: powołania oraz określenia zasad funkcjonowania 

Kolegium Honorowego ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu 

„Zasłużony dla gminy Liszki”. 

5. XXXII/461/2021 w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla gminy Liszki”.  

6. XXXIII/476/2021 w sprawie: Programu współpracy Gminy Liszki z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2022 rok.  

 

SA – Referat Społeczno-Administracyjny  

1. XXVI/359/2021 w sprawie: odwołania z pełnienia funkcji ławnika. 

2. XXVI/376/2021 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Mądrego z dnia 

22.01.2021 roku. 
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3. XXIX/406/2021 w sprawie: sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach za 2020 rok.  

4. XXXI/427/2021 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach za pierwsze 

półrocze 2021 r.  

5. XXXII/459/2021 w sprawie: ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży Radnych.  

6. XXXIV/485/2021 w sprawie: ustalenia dla Sołtysów miesięcznej, zryczałtowanej diety 

oraz zwrotu kosztów podróży. 

 

ZK – Samodzielne Stanowisko do Spraw Zarządzania Kryzysowego i OSP 

1. XXVII/387/2021 w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej.  

2. XXVIII/400/2021 w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Policji w 2021 r. 

3. XXX/418/2021 w sprawie: unieważnienia uchwały nr XXVIII/400/2021 Rady Gminy 

Liszki z dnia 10.06.2021 r. 

 

GZEAS – Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  

1. XXV/342/2021 w sprawie: nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla 

60 gospodarstw domowych objętych projektem, Szkoły Podstawowej im. św. Jana 

Kantego w Liszkach, Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Kryspinowie, Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie, 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnikowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach 

oraz Biblioteki Publicznej w Liszkach – filia w Kaszowie zakupionego przez Gminę 

Liszki w celu realizacji w latach 2014-2015 projektu unijnego pn. „Cyfrowy Horyzont, 

czyli spotk@jmy się w Sieci” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: 

Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.  

2. XXV/343/2021 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXIII/327/09 Rady Gminy Liszki 

z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form dokształcania 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przyjęcia regulaminu określającego 

szczegółowe warunki podziału środków w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Liszki.  
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3. XXV/344/2021 w sprawie: nadania imienia Przedszkolu w Morawicy.  

4. XXV/352/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla przedszkoli 

funkcjonujących na terenie Gminy Liszki w wysokości wyższej niż określona w ustawie 

o finansowaniu zadań oświatowych. 

5. XXVI/360/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zabierzów na 

prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabierzowie oraz na realizację 

zadania wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2021 r.  

6. XXVI/371/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznego 

przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy Liszki w wysokości wyższej niż 

określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. 

7. XXVII/386/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/294/2016 Rady Gminy Liszki 

z dnia 10.11.2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz 

zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 

w Liszkach. 

8. XXIX/411/2021 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Liszki 

na rok szkolny 2021/2022.  

9. XXXIII/481/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/371/2021 Rady Gminy Liszki 

z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla 

publicznego przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy Liszki w wysokości 

wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.   

 

GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1. XXV/349/2021 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Liszki na rok 2021. 

2. XXV/350/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/336/2020 Rady Gminy Liszki 

z dnia 21.12.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania.  

3. XXVII/394/2021 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

w Gminie Liszki na lata 2021-2023.  
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4. XXX/419/2021 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Liszkach.  

5. XXXV/495/2021  w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIV/336/2020 Rady Gminy Liszki 

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania.  

 

 

 

 

 

 


