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I. WSTĘP 
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta 

przedstawia Radzie Miejskiej w Mszanie Dolnej „Raport o stanie Miasta Mszana Dolna za rok 2021”. 
Raport obejmuje podsumowanie działalnoaści Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy 
może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 
 

Rada Miejska w Mszanie Dolnej podjęła Uchwałę NR XXXIV/294/2020 z 16 marca 2021 r.  
w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Miasta Mszana Dolna”. 
 

Wykonując Uchwałę Rady Miejskiej przedstawiam „Raport o stanie Miasta Mszana Dolna 
za rok 2021” wg szczegółowych wytycznych określonych w załączniku do wyżej wymienionej 
uchwały. 
 

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/294/2021 
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 

z dnia 16 marca 2021 r. 
I. Wstęp. 
II. Część główna opisująca stan faktyczny, działania i efekty w poszczególnych obszarach zadań 

samorządu (w tej części opis podjętych działań oraz ich rezultatów ma się przeplatać ze wskaźnikami). 
 
1. Sfera społeczna: 

1) ogólna charakterystyka Miasta, położenie, walory turystyczno-rekreacyjne, 
2) demografia – dane statystyczne dotyczące ogólnej liczby mieszkańców, jak również z podziałem na 

kategorie wiekowe; informacja na temat migracji, narodzin i zgonów, 
3) bezpieczeństwo publiczne – informacja o podjętych interwencjach, działaniach i akcjach przez 

Straż Miejską oraz Ochotniczą Straż Pożarną, 
4) ochrona zdrowia – dane dotyczące ilości podmiotów leczniczych na terenie Miasta, 
a) szczegółowa informacja na temat działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w tym realizacja programów zdrowotnych, informacja o realizacji budżetu, zatrudnieniu, 
b) szczegółowa informacja o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 
5) pomoc społeczna - szczegółowa informacja na temat działalności MOPS w Mszanie Dolnej w tym 

realizacja programów społecznych, informacja o realizacji budżetu, zatrudnieniu, informacja 
o polityce senioralnej i na rzecz osób niepełnosprawnych, ogólna informacja o działających na 
terenie miasta domach pomocy społecznej i placówkach wychowawczych, 

6) edukacja - dane dotyczące ilości placówek oświatowych działających na terenie Miasta, informacja 
na temat działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto w tym udział 
w programach oświatowych, osiągnięciach uczniów, realizacja budżetu, zatrudnienie oraz 
informacja na temat działalności CUW w Mszanie Dolnej w tym realizacja budżetu, zatrudnienie. 

7) kultura – informacja o działalności MOK i Biblioteki Miejskiej w Mszanie Dolnej w tym: realizacja 
zadań, udział w projektach, programach, realizacja budżetu, zatrudnienie, 

8) sport i rekreacja - informacja o działających w Mieście klubach i organizacjach sportowych 
i turystycznych ich finansowaniu z budżetu Miasta, ważniejszych osiągnięciach oraz 
organizowanych wydarzeniach. 

 
2. Sfera gospodarcza: 

1) gospodarka przestrzenna - planowanie przestrzenne oraz dane o budownictwie i rozwoju Miasta, 
2) gospodarka komunalna i mieszkaniowa – informacja o działalności ZGK w tym: realizacja zadań 

zleconych, realizacja budżetu, zatrudnienie, dane o zasobach mieszkaniowych Miasta, 
usieciowienie - woda, kanalizacja sanitarna (informacja o nowych przyłączach), gaz, 
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3) ochrona dziedzictwa kulturowego - informacja na temat realizowanych na terenie Miasta działań 
tej dziedzinie, ich finansowania oraz efektach, 

4) ochrona środowiska naturalnego – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony 
powietrza, gospodarki odpadami, ochrony zwierząt – realizacja programów, dane liczbowe, 
informacja 
o przeprowadzonych kontrolach, 

5) infrastruktura drogowa - sieć drogowa w Mieście, inwestycje drogowe, informacja o parkingach 
i strefach parkingowych, 

6) działalność inwestycyjna miasta - informacja, w tym finansowa, o rozpoczętych, trwających 
i zakończonych inwestycjach. 

7) przedsiębiorcy i rynek pracy – dane o przedsiębiorczości w mieście z podziałem na formę 
prowadzenia działalności gospodarczej, dane o stopie bezrobocia. 

 
3. Sfera finansowa: 

1) majątek Miasta - informacje o majątku i jego stanie, w tym finansowe, stan środków na 
rachunkach bankowych Miasta na początek i na koniec roku, stan zadłużenia Miasta na początek 
i koniec roku, 

2) budżet Miasta - informacja ogólna na temat budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej i ich 
wykonania, informacja o przedmiotowych umorzeniach podatków, 

3) pozyskane środki zewnętrzne - szczegółowa informacja o pozyskanych w okresie sprawozdawczym 
środkach zewnętrznych do budżetu Miasta, 

4) informacja o ściągalności podatków i opłat, dane na temat przeprowadzonych kontroli podatków  
i opłat. 

 
4. Sfera samorządowego zarządzania miastem: 

1) Rada Miejska - informacja o składzie Rady i Komisjach oraz działalności Rady, 
2) realizacja i sposób wykonywania uchwał Rady Miejskiej, 
3) Burmistrz Miasta – informacja o zarządzeniach z wyszczególnieniem tych w zakresie 

samodzielnego zarządzania mieniem Miasta, informacja o podmiotowych umorzeniach 
i zwolnieniach od podatków, informacja o przeprowadzonych kontrolach i egzekucjach, 

4) administracja - dane o zatrudnieniu w Urzędzie Miasta, statystyki z zakresu spraw i wniosków 
obywateli, funkcjonowania urzędu, informacja o skargach, wnioskach i petycjach wnoszonych do 
urzędu i jednostek podległych, 

5) współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi - dane o organizacjach z terenu Miasta, 
informacja, w tym finansowa o konkursach i dotacjach, 

6) promocja Miasta - współpraca krajowa i międzynarodowa, informacja o działaniach promocyjnych, 
również finansowa w zakresie nakładów, informacja o prowadzonych tytułach prasowych, 

7) konsultacje społeczne - dane o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w okresie 
sprawozdawczym, 

8) nagrody i wyróżnienia Miasta - informacja o ustanowionych i obowiązujących w Mieście nagrodach 
i wyróżnieniach, również o wyróżnieniach okolicznościowych przyznawanych przez Miasto, 

9) Strategia Rozwoju Miasta – realizacja. 
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II. Część główna, opisująca stan faktyczny, działania i efekty w poszczególnych obszarach zadań 
samorządu (w tej część opis podjętych działań oraz ich rezultatów ma się przeplatać ze 
wskaźnikami) 
 

1. SFERA SPOŁECZNA: 
 
Ogólna charakterystyka Miasta, położenie, walory turystyczno-rekreacyjne 
 Mszana Dolna to miasto w województwie małopolskim, położone w powiecie limanowskim 
wśród Beskidów i Gorców. Stanowi stolicę Zagórzan - etnicznej grupy góralskiej, która stworzyła swój 
własny, niepowtarzalny folklor, do dzisiaj zresztą kultywowany przez mieszkańców.  
 Leży w zachodniej części Beskidu Wyspowego w zlewisku rzeki Raby, 50 km na południe od 
Krakowa, 50 km na północ od Zakopanego, 12 km na północny-wschód od Rabki. Przez miejscowość 
przechodzi ważny szlak komunikacyjny - droga krajowa nr 28 zwana także Trasą Karpacką.  
 W obecnym kształcie Miasto Mszana Dolna funkcjonuje od 1992 roku, kiedy to samorząd 
ówczesnego Miasta i Gminy Mszana Dolna postanowił o podziale na dwie jednostki samorządu 
terytorialnego o takiej samej nazwie Mszana Dolna: Miasto oraz Gmina (wiejska).  
 Położenie Miasta Mszana Dolna w powiecie limanowskim: Miasto sąsiaduje z Gminą Mszana 
Dolna i Gminą Niedźwiedź.  
 Pod względem ukształtowania terenu Miasto Mszana Dolna należy do terenów górzystych, 
położone jest na wysokości powyżej 400 m n.p.m. Przez jego teren przepływają rzeki: Raba, Mszanka, 
Porębianka oraz potoki: Szarkowy, Słomka, Szklanówka, a także mniejsze cieki wodne bez oficjalnej 
nazwy.  
 Powierzchnia gminy wynosi 2710 ha, co stanowi 2,85% powierzchni powiatu limanowskiego,  
z czego użytki rolne stanowią 52% ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 35%,  
a pozostałe grunty i nieużytki 13% w tym drogi 3,5%. 
 
 

  
 
Położenie Miasta 
 Mszana Dolna leży na wysokości 400 m n.p.m. w malowniczej kotlinie górskiej Beskidu 
Wyspowego, utworzonej przez rzekę Rabę i uchodzącą do niej w tym miejscu Mszankę. Kotlina 
sąsiaduje na południu z Gorcami, a od północy do samego miasta dochodzi południowa odnoga góry 
Lubogoszcz (968 m), od wschodu - grzbiet Czarnego Działu (673 m), rozwidlony przy mieście w niższą 
górę Grunwald (624 m) i Wsołową (650 m), od południa - grzbiet biegnący od Kudłonia przez Koninę, 
wzdłuż wsi Mszana Górna - Witów (650 m), od zachodu - grzbiet biegnący z Lubonia Wielkiego (1022 
m), oraz jeden z grzbietów Szczebla (977 m).  
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 Położenie Mszany Dolnej czyni z niej doskonałą bazę wypadową zarówno dla turystów 
pieszych, rowerowych, jak i zmotoryzowanych. W promieniu 50 km od miasta znajdują się: Zakopane, 
Tatry, Kraków, Wieliczka, Dobczyce, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Szczawnica, Czorsztyn, 
Pieniny i przejścia graniczne na Słowację. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta ciągną się dwa 
atrakcyjne i bardzo od siebie różne pasma górskie: Gorce (najwyższy szczyt - Turbacz 1310 m n.p.m.)  
i Beskid Wyspowy z Mogielicą - 1170 m n.p.m. Wiele ze szczytów tych gór sięga ponad 1000 m 
n.p.m., a na ich obszarze przygotowano kilkadziesiąt kilometrów oznakowanych szlaków pieszych  
i rowerowych. Nad bezpieczeństwem turystów czuwa Grupa Podhalańska GOPR w Rabce Zdroju. 
Dodatkową atrakcją są trzy Parki Narodowe: Tatrzański, Pieniński i graniczący z gminą Mszana Dolna 
Gorczański Park Narodowy. Zimą w odległościach nieprzekraczających 25 km pracują wyciągi 
narciarskie z trasami zarówno dla początkujących, jak i wytrawnych narciarzy. Większość z nich 
posiada sztuczne śnieżenie, stoki oświetlone i codziennie przygotowywane przez ratraki, z parkingami 
i zapleczem gastronomicznym - najbliższe to: Lubomierz SKI, Kasina SKI, Koninki. Położenie 
podgórskie stwarza korzystne warunki klimatyczno-uzdrowiskowe. Walory turystyczne poprawia 
położenie miasta w otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego. W mieście i okolicy funkcjonują 
hotele, ośrodki wypoczynkowe oraz prywatne pensjonaty. Można korzystać z krytego basenu, 
rehabilitacji, odnowy biologicznej, nowoczesnych kortów tenisowych, stadionu sportowego oraz 
kąpielisk na rzece Mszance. Latem odbywają się ciekawe imprezy plenerowe, a co sobotę targi 
staroci. 
 
Walory turystyczno-rekreacyjne i przyrodnicze 
 Wokół miasta Mszana Dolna na wszystkich górach wytyczone są szlaki turystyczne o różnej 
skali trudności - Góra Lubogoszcz, Śnieżnica, Ćwilin, Czarny Dział, Wsołowa, góra Adamczykowa, 
Potaczkowa, Luboń Wielki, Szczebel. Poza szlakami pieszymi na terenie Beskidu Wyspowego i Gorców 
wytyczone są szlaki konne, rowerowe oraz ścieżki edukacyjne na terenie Gorczańskiego Parku 
Narodowego. Ze ścieżek edukacyjnych korzysta najczęściej młodzież szkolna. Do każdej ścieżki 
edukacyjnej wydany jest odpowiedni przewodnik tematyczny, opisujący walory przyrodnicze każdego 
z przystanków na ścieżce.  
 Tematyczne szlaki turystyczne – szlak im. Juliana Tolińskiego i Elfrydy Trybowskiej, prowadzący 
z Mszany Dolnej do Rabki Zdroju. Szlak papieski – poprowadzony zazwyczaj tą samą trasą, co szlak 
pieszy, natomiast z innym oznakowaniem – symbol kapliczki wraz z oddzielnymi tablicami 
tematycznymi. 
 Główny Szlak Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” – w ramach akcji Odkryj Beskid 
Wyspowy za przejście całego szlaku można zdobyć specjalne odznaki - złote, srebrne i brązowe rysie - 
będące również logiem akcji. 
 Bliskość Gorczańskiego Parku Narodowego to walor turystyczny, który jest alternatywą dla 
Beskidu Wyspowego. Zupełnie inne w swej specyficznej formie wzniesienia Gorców, z częstymi 
polanami przy szczytach, z liczną siecią ścieżek edukacyjnych oraz atrakcjami przy siedzibie Parku 
(wystawa interaktywna, odrestaurowany park Wodzickich, tężnia solankowa) są urozmaiceniem 
lokalnej oferty turystycznej. 
 
Miejsca rekreacji: 
- ścieżka spacerowa na górę Grunwald; 
- questy zagórzańskie – 6 tras z terenu trzech gmin zagórzańskich, nawiązujących do zabytków  
i ciekawych miejsc, za zdobycie naszych questów można otrzymać nagrodę i odebrać ją w każdej  
z trzech gmin prowadzących projekt questowy; 
- stacja PKP - wakacyjne i okolicznościowe przejazdy pociągiem retro (aktualnie, ze względu na 
remont linii kolejowej atrakcja zawieszona); 
- spacery historyczne organizowane przez Pana Michała Wójcika. W 2021 r. odbyły się trzy odsłony 
tego wydarzenia – 17 lipca, 28 sierpnia oraz 11 listopada;  
- ścieżka rowerowa; 
- plaża miejska z dwoma boiskami do siatkówki plażowej; 
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- targ staroci i targowisko miejskie; 
- park miejski;  
- dwie siłownie zewnętrzne (park i stadion miejski); 
- plac zabaw w parku oraz Baśniowa Kraina (przy Orliku, ul. Marka) – miejsce do rekreacji dla dzieci  
i dorosłych – elementy placu zabaw dla najmłodszych, elementy siłowni zewnętrznej, elementy street 
workout parku, dwie wiaty piknikowe; 
- miejsca filmowe: most na Rabie na granicy miasta Mszana Dolna i Raby Niżnej oraz inne plenery 
kolejowe do filmu „Bilet na Księżyc” Jacka Bromskiego, plenery do serialu „Sława  
i Chwała” Kazimierza Kutza. 

 
 Położenie Miasta w dolinach rzek i potoków, otoczenie Beskidów i Gorców oraz stosunkowo 
niewiele zmienione środowisko sprzyja występowaniu wokół Mszany Dolnej licznych, czasem 
unikalnych gatunków flory i fauny. Okoliczne wzgórza porastają lasy – głównie bukowe, tworząc płaty 
„buczyny karpackiej”, która zamieszkiwana jest przez liczne ptaki: wróblowate, sowy, dzięcioły. 
Zbocza Lubogoszczy porastają unikalne w Polskich Beskidach zmiennowilgotne łąki trzęślicowe  
z unikalnymi roślinami, które zostały zgłoszone do ochrony w ramach obszarów Natura 2000. 
Przepływające przez miasto rzeki górskie (Raba i Mszanka) stanowią ostoję ryb, głównie pstrągów, 
które można łowić na „sztuczną muchę”. Ochroną ryb oraz zarybianiem zajmuje się miejscowe koło 
Polskiego Związku Wędkarskiego „Mszanka”. Coraz popularniejszą metodą wśród miejscowych 
pasjonatów łowienia staje się tzw. „catch and release” – czyli „złap i wypuść”. Spośród ptaków 
wodnych możemy tu spotkać rzadkiego bociana czarnego, tracza nurogęś, czaplę siwą, czy kaczki 
krzyżówki. Na okolicznych łąkach polują ptaki drapieżne – myszołowy, trzmielojady, pustułki, 
jastrzębie, a czasami nawet orlik krzykliwy, czy orzeł przedni. W samym mieście godny uwagi jest 
zabytkowy Park Miejski, gdzie podziwiać można wiekowe lipy i dęby oraz gdzie spotkać można wiele 
dziuplaków, puszczyki i kolonię gawronów.  

 
Demografia – dane statystyczne dotyczące ogólnej liczby mieszkańców, jak również z podziałem na 
kategorie wiekowe; informacja na temat migracji, narodzin i zgonów 

 Liczba mieszkańców Miasta Mszana Dolna na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 7.793 osoby (w tym 
4.056 kobiet i 3.737 mężczyzn); 

 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat): 752 kobiety, 810 mężczyzn; 

 Liczba osób w wieku produkcyjnym: kobiety (18 lat - 59 lat) 2.252, mężczyźni (18 lat – 64 lata) 
2.412; 

 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym: kobiety (ponad 60 lat) 1.052, mężczyźni (ponad 65 lat) 
515.  

 W 2021 r. w Mieście Mszana Dolna urodziło się 68 dzieci: (29 dziewczynek i 39 chłopców),  
a zmarło 88 osób (50 kobiet i 38 mężczyzn); 

 Zameldowano na pobyt stały: 158 osób, wymeldowano z pobytu stałego 37 osób; 

 Zameldowano na pobyt czasowy: 153 osoby; 

 Zameldowano na pobyt stały cudzoziemców: 12 osób; 

 Zameldowano na pobyt czasowy cudzoziemców: 66 osób. 
 
Tabela – zestawienie: liczba mieszkańców w latach 2018-2021 

  
Liczba mieszkańców 

 
2018 r. 

 
2019 r. 

 
2020 r. 

 
2021 r. 

 
Ogółem 

 
7.899 

 
7.825 

 
7.827 

 
7.793 

 
Kobiety 

 
4.135 

 
4.102 

 
4.098 

 
4.056 

 
Mężczyźni 

 
3.742 

 
3.723 

 
3.729 

 
3.737 
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Tabela – zestawienie: liczba narodzin i liczba zgonów w latach 2018-2021 

 
 

 
2018 r. 

 
2019 r. 

 
2020 r. 

 
2021 r. 

 
Liczba narodzin 

 
81 

 
76 

 
79 

 
68 

 
Liczba zgonów 

 
63 

 
79 

 
74 

 
88 

 
Tabela – zestawienie: liczba osób zameldowanych na pobyt stały i liczba osób wymeldowanych  
z pobytu stałego w latach 2018-2020 

  
2018 r. 

 
2019 r. 

 
2020 r. 

 
2021 r. 

Liczba osób 
zameldowanych na 
pobyt stały 

 
126 

 
136 

 
115 

 
158 

Liczba osób 
wymeldowanych z 
pobytu stałego 

 
106 

 
185 

 
123 

 
37 

 
Bezpieczeństwo publiczne – informacja o podjętych interwencjach, działaniach i akcjach przez Straż 
Miejską oraz Ochotniczą Straż Pożarną 
 
Działalność Straży Miejskiej 
 W roku 2021 r. liczba etatów nie uległa zmianie. Na pełny etat zatrudnionych jest  
2 strażników: komendant i starszy strażnik. Obaj posiadają wyższe wykształcenie. Funkcjonariusze 
przeprowadzili 244 interwencje z czego 126 było zgłoszeniami od mieszkańców miasta. Najczęstszymi 
powodami interwencji były: naruszenie uchwały antysmogowej, palenie śmieci, bezpańskie psy, 
spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych, nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, 
nieszczelne szamba, dzikie wysypiska, zimowe utrzymanie dróg, palenie wyrobów tytoniowych  
w miejscach objętych zakazem, zakłócanie porządku i spokoju w miejscach publicznych. 
 Strażnicy wystawili łącznie 155 mandatów karnych na kwotę 24 050,00 zł, skierowano 12 
wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Limanowej. Doprowadzono do miejsca zamieszkania  
2 osoby, ujęto i przekazano policji łącznie 3 osoby. Funkcjonariusze jeden raz ochraniali obiekty 
komunalne i urządzenia użyteczności publicznej oraz 2 razy zabezpieczali miejsca przestępstwa, 
katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem (wypadki 
drogowe).Wykryto 2 przestępstwa (zniszczenie mienia znacznej wartości), sprawy prowadzi 
Komisariat Policji Mszana Dolna. 
 Funkcjonariusze 151 razy konwojowali dokumenty, przedmioty wartościowe lub wartości 
pieniężne, materiały dla radnych na sesję Rady Miejskiej na potrzeby gminy. Wraz z pracownikami 
Urzędu Miasta przeprowadzono 89 wizji w terenie. 
 Wykonano 151 kontroli mieszkańców i podmiotów gospodarczych w sprawach odprowadzania 
nieczystości ciekłych i stałych, w tym kontrole palenisk w liczbie 63. Za naruszenie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mszana Dolna wystawiono 54 mandaty karne na 
kwotę 10 350 zł, udzielono 5 pouczeń. Kontrole palenisk nie wykazały nieprawidłowości. Dodatkowo 
strażnicy zachęcali do skorzystania z programów wymiany pieca, jak również udzielali wszelkich 
informacji na temat zagrożenia, jakie związane jest ze smogiem i paleniem śmieci w piecach. 
Zlikwidowano dwa nielegalne wysypiska śmieci. 
 Wspólnie z policjantami z KP Mszana Dolna przeprowadzono 243 bezpłatne patrole na terenie 
miasta. Były to patrole piesze i zmotoryzowane, w których głównym zadaniem było dbanie  



8 | S t r o n a  

 

o bezpieczeństwo publiczne oraz kształtujący się w warunkach spokoju ład społeczny oraz kontrola  
i przestrzeganie przepisów covidowych. 
 Strażnicy miejscy przeprowadzili 3 prelekcje z uczniami szkół podstawowych i średnich,  
w trakcie których były poruszane tematy bezpieczeństwa, utrzymania porządku na terenie miasta. 
Dla poprawy bezpieczeństwa, w związku z obowiązkowym noszeniem elementów odblaskowych po 
zmierzchu poza terenem zabudowanym, rozdano ok. 70 elementów odblaskowych. Wykonano akcje 
prewencyjne: zabezpieczanie WOŚP, zabezpieczenie procesji Bożego Ciała, zabezpieczenie ulic przy 
cmentarzu - Akcja ,,ZNICZ” 1 listopada, zabezpieczenie obchodów 11 listopada. 
 W zimowe dni odwiedzano osoby samotne i starsze w ramach akcji „ZIMA” – we współpracy  
z MOPS w Mszanie Dolnej.W ramach corocznej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” funkcjonariusze  
w bezpieczny sposób przeprowadzili przez przejścia dla pieszych łącznie 1783 dzieci. 
 
 
Pozaustawowa działalność Straży Miejskiej to: 
1) Nadzorowanie zimowego utrzymania dróg miejskich; 
2) Kontrola oświetlenia ulicznego na terenie miasta; 
3) Raz w tygodniu przeprowadzany AUDYT stanu ulic i czystości na terenie miasta (raport 

przekazywany jest Burmistrzowi Miasta oraz Dyrektorowi ZGK); 
4) Funkcjonariusze Straży Miejskiej są inkasentami na Placu Targowym; 
5) Roznoszenie nakazów płatniczych; 
6) Uczestniczenie w wizjach lokalnych z pracownikami Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, 

Referatu Organizacyjnego, Gospodarki Odpadami, Podatków, USC; 
7) Dostarczanie materiałów dla radnych miejskich związanych z sesjami i komisjami; 
8) Roznoszenie ankiet dotyczących zmian w polityce śmieciowej; 
9) Kontrola oznakowania na drogach miejskich; 
10) Kontrola oświetlenia ulicznego na terenie miasta. 
 
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej w 2021 r. brała udział w 48 zdarzeniach na 
terenie miasta Mszana Dolna w tym: w 8 akcjach gaśniczych (pożary), w 32 miejscowych 
zagrożeniach, w 1 alarmie fałszywym oraz w 5 zabezpieczeniach rejonu. W działaniach ratowniczo-
gaśniczych brało udział 27 druhów, którzy przepracowali w nich łącznie 864 godziny. Po akcjach 
ratowniczo-gaśniczych w celach porządkowych oraz przygotowaniu sprzętu do kolejnego wyjazdu 
przepracowano 400 godzin. Na dniach gospodarczych (konserwacja sprzętu, sprzątanie remizy itp.) 
druhowie spędzili łącznie 350 godzin. 

W minionym roku jednostka nadal mierzyła się z pandemią COVID-19, w związku z tym nadal 
do jej obowiązków należały m.in.: transport środków do dezynfekcji, maseczek chirurgicznych,  
a ponadto druhów OSP dysponowano do dezynfekcji miejsc publicznych w  mieście. Jednostka 
zgłosiła również gotowość do transportu osób na szczepienia, lecz nikt nie skorzystał z tej możliwości. 
W zeszłym roku we wrześniu OSP sprzedała średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN, który służył 
w Mszanie Dolnej od 2011 r. Pojazd trafił do OSP Hałuszowa. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej nawiązała współpracę z 3 Grupą Poszukiwawczo-
Ratowniczą, stacjonującą na lotnisku w Balicach. Głównym celem tego było tworzenie się 
Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, której OSP Mszana Dolna ma być częścią. Druhowie 
brali udział w ćwiczeniach tj.: ćwiczeniach powiatowych w Kostrzy, ćwiczeniach miejsko-gminnych na 
Śnieżnicy, ćwiczeniach współpracy ze strażakami PSP, stacjonującymi na posterunku czasowym  
w mszańskiej remizie oraz OSP Mszana Górna oraz ćwiczeniach organizowanych przez OSP Lubomierz 
z ratownictwa technicznego. Jednostka zorganizowała 3 zbiórki krwi, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Łącznie zebrano 223 donacje (ponad 100 l) co pozwolił  drugi raz z rzędu wygrać 
konkurs „Ratowanie weszło nam w krew”.  
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Ochrona zdrowia – dane dotyczące ilości podmiotów leczniczych na terenie Miasta 
 Na terenie Miasta Mszana Dolna w 2021 r. działały następujące podmioty lecznicze (wg wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej):  
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OSMED”, 
- Wielospecjalistyczna Klinika Medyczna ALLMEDICA 
 Oprócz wyżej wymienionych podmiotów leczniczych, realizujących głównie zadania POZ oraz 
częściowo Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, w Mieście Mszana Dolna działają: nocna  
i świąteczna opieka medyczna - zadanie realizowanie przez Szpital Powiatowy w Limanowej oraz 
Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Limanowej. Obie jednostki mieszczą się w budynku Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Marka 4. 
 Na terenie Miasta Mszana Dolna zarejestrowano w ewidencji działalności gospodarczej  
8 aptek. Apteka przy ul. Kolbego czynna jest całodobowo - we wszystkie dni tygodnia, niedziele, 
święta i inne dni wolne od pracy.  
 
 
Szczegółowa informacja na temat działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, w tym realizacja programów zdrowotnych, informacja o realizacji budżetu  
i zatrudnieniu 
 
Organizacja i infrastruktura 
 Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, struktury i funkcjonowania określa Statut 
SPZOZ. SPZOZ jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, nad którym nadzór sprawuje 
Rada Miejska w Mszanie Dolnej i Burmistrz Miasta Mszana Dolna. Przy SPZOZ działa Rada Społeczna, 
która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym 
Kierownika. W strukturze podmiotu leczniczego wyodrębnia się zakład leczniczy, tj. Przychodnię 
Miejską VITAL-MED w Mszanie Dolnej, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
- poradnia lekarska POZ; 
- gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; 
- gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej; 
- gabinet medycyny szkolnej; 
- punkt pobrań; 
- punkt szczepień; 
- gabinet diagnostyczno-zabiegowy; 
- gabinet diagnostyczno-zabiegowy ginekologiczno-położniczy; 
- poradnia ginekologiczno-położnicza; 
- poradnia kardiologiczna. 
 
 Usługi medyczne głównie realizowane są w oparciu o posiadane od wielu lat umowy  
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Celem strategicznym jest prawidłowa obsługa wszystkich 
pacjentów, którzy korzystają z usług SPZOZ przez : 
- zapewnienie odpowiedniej kadry medycznej posiadającej duże doświadczenie oraz szeroką wiedzę 
merytoryczną; 
- budowanie z pacjentem relacji opartych na zaufaniu; 
- prawidłową diagnozę oraz obsługę pacjenta na możliwie najwyższym poziomie. 
 
Opis nieruchomości: powierzchnia budynku, ilość gabinetów, powierzchnia gruntu 
Powierzchnia gruntu – 2.452 m2 
Powierzchnia budynku – 675,15 m2 
Ilość gabinetów : 
- lekarskie – 8; 
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- zabiegowe – 2; 
- pozostałe – 7. 
W przyziemiu: kotłownia, szatnia dla personelu, archiwum, pozostałe 3 pomieszczenia. 
 
Opis wyposażenia:  

1) Echokardiograf + głowica+videoprinter;  
2) Aparat USG z głowicami do jamy brzusznej, tarczycy, badania gin-poł i urologicz., funkcja 

kolorowego Dopplera; 
3) Bieżnia cardio test do prób wysiłkowych; 
4) Holtery EKG 6 szt.;     
5) Aparaty EKG – 3 szt. stacjonarne , 1 szt. – przenośny; 
6) Defibrylator kardiologiczny; 
7) Defibrylator AED;  
8) Holtery ciśnieniowe 3 szt.; 
9) Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej 2 szt.;  
10)  Detektory tętna płodu 2 szt.; 
11) Fotel ginekologiczny;  
12) Aparat kriochirurgiczny;  
13) Pulsoksymetr profesjonalny 2 szt.;  
14) Lampa szczelinowa; 
15) Tonometr aplanacyjny; 
16) Perymetr komputerowy; 
17) Butla z podtlenkiem azotu;  
18) Butla tlenowa 2 szt.; 
19) Spirometr; 
20) Zestaw komputerowy (laptop lub komputer stacjonarny z monitorem + drukarka ) 17 szt.; 
21) Serwer;    
22) Klimatyzatory 7 szt.;         
23) Urządzenie wielofunkcyjne 5 szt.;  
24) Agregat prądotwórczy; 
25) Chłodziarka farmaceutyczna + rejestrator TEERMO Alarm; 
26) Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – 7 kamer cyfrowych z rejestratorem;  
27) Cyfrowa centrala telefoniczna; 
28) UPS 7 szt.; 
29) Niszczarka 4 szt.          

 
Realizowane zadania 
 Celem statutowym SPZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, 
realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia oraz orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia. Do 
podstawowych zadań SPZOZ w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych należy: 
1) Organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; 
2) Organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia  

i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. 
Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ obejmuje w szczególności: 
1) Badania i porady lekarskie; 
2) Leczenie; 
3) Prowadzenie dokumentacji medycznej; 
4) Orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy; 
5) Opiekę nad kobietą ciężarną i płodem, połogiem oraz nad noworodkiem; 
6) Opiekę nad zdrowym dzieckiem; 
7) Opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się; 
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8) Szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze; 
9) Opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego; 
10) Pielęgnację chorych; 
11) Działania diagnostyczne; 
12) Prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej; 
13) Specjalistyczną opiekę zdrowotną; 
14) Prowadzenie medycznej działalności usługowej.  
 
Realizowane programy zdrowotne 
 Programy zdrowotne realizowane w roku 2021 : 
- Program Profilaktyka 40 PLUS 
 Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia 
świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej 
występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa 
profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. 
Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. 
Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć 
długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy, 
- Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy realizowany w ramach Poradni Ginekologiczno-
Położniczej. 
 
Dane statystyczne 
1) Liczba osób zadeklarowanych do lekarzy POZ ( stan na 31.12.2021r.): 7.669; 
2) Liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarek POZ: 7.399, 
3) Liczba osób zadeklarowanych do położnej POZ: 2.762; 
4) Liczba osób objętych opieką pielęgniarki szkolnej: 2.754; 
5) Liczba dzieci objętych grupową profilaktyką fluorkową: 649; 
6) Liczba udzielonych porad: 

Lp. Wyszczególnienie Porady ogółem w 2021 r. 

1. Poradnia POZ 29.368 

2. Poradnia Kardiologiczna   4.098 

3. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza  1.913 

  
Zatrudnienie (stan na 31.12.2021 r.)  
1) Lekarze – 16 (w tym na umowę o pracę – 2); 
2) Pielęgniarki - 10; 
3) Położna – 1; 
4) Rejestratorki medyczne – 2; 
5) Pozostały personel – 4. 
 
Finanse SPZOZ – realizacja budżetu za 2021 r.  
 Podstawą gospodarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest plan 
finansowy ustalany przez kierownika. SPZOZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 
określonych w ustawie o działalności leczniczej, pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych 
przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. 
 W 2021 r., według Planu Finansowego SP ZOZ w Mszanie Dolnej na 2021 rok, zaplanowano 
przychody w wysokości: 3.534.130,03 zł; na co składają się przychody pochodzące z NFZ  
w wysokości: 3.400.000 zł, przychody z pozostałej działalności medycznej: 30.000 zł, przychody 
finansowe: 6.000 zł, pozostałe przychody operacyjne: 5.000 zł oraz przychody z dotacji: 93.130,03 zł. 
Na dzień 31.12.2021 r. wykonano zaplanowane przychody w wysokości: 3.645.351,81 zł, co stanowi 
103,1% założonego planu. Na kwotę przychodów ogółem składają się: przychody z NFZ w wysokości 



12 | S t r o n a  

 

3.495.353,94 zł, przychody z pozostałej działalności medycznej w wysokości 44.802,90 zł, przychody 
finansowe w wysokości 6.175,36 zł, pozostałe przychody operacyjne w kwocie 5.889,58 zł, oraz 
przychody z dotacji w kwocie: 93.130,03 zł. 
 Planowane koszty na rok 2021 to kwota ogółem: 3.434.000,00 zł. W 2021 r. wykonano plan  
w wysokości : 3.386.099,49 zł, co stanowi 98,6 % założonego planu. Na koszty składają się : 
1) Amortyzacja – wg planu: 37.000,00 zł; wykonanie: 34.814,38 zł; 
2) Zużycie materiałów i energii, w tym zakup leków, sprzętu jednorazowego użytku, paliwa, 

pozostałych materiałów i energii – wg planu: 140.000,00 zł; wykonanie: 130.705,15 zł; 
3) Usługi obce, w tym usługi remontowe, transportowe, medyczne obce, pozostałe usługi – wg 

planu: 1.414.000,00 zł; wykonanie: 1.390.510,21 zł; Koszty zaplanowane związane z usługami 
remontowymi i transportowymi nie zostały poniesione  w związku z brakiem potrzeb. 

4) Podatki i opłaty – wg planu: 50.000,00 zł; wykonanie: 49.625,57 zł; 
5) Wynagrodzenia ogółem – wg planu: 1.460.000,00 zł; wykonanie: 1.457.154,32 zł; 
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – wg planu: 305.000,00 zł; wykonanie: 295.416,74 zł; 
7) Pozostałe koszty, w tym podróże służbowe i ubezpieczenia majątkowe, OC – wg planu: 28.000,00 

zł; wykonanie: 27.873,12 zł. 
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: 692.000,00 zł, z czego na dzień 31.12.2021r. 
wykonano 510.273,85 zł. W kwocie tej został zakupiony system do analizy holterowskiej EKG  
z dwoma rejestratorami oraz zrealizowana inwestycja termomodernizacji. 
Wydatki z podziału zysku zaplanowane zostały w kwocie: 40.000,00 zł, wykonanie: 40.000,00 zł. 
Wynik finansowy na 2021 rok zaplanowano w wysokości: 100.130,03 zł. Na dzień 31.12.2021 r. 
wykonano w wysokości 259.252,32 zł, co wynika m.in. z dynamicznej sytuacji związanej z pandemią  
i realizacją szczepień przeciw Covid-19 . 
Należności na dzień 31.12.2021 r. wyniosły: 320.414,13 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. 
Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 107.317,16 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. 
 
Najważniejsze osiągnięcia jednostki w 2021 r. 
 SPZOZ posiada od 2015 roku certyfikat ISO 9001- tj. system zarządzania jakością. Cyklicznie, co 
3 lata, poddaje się recertyfikacji, a rokrocznie przeprowadzany jest stosowny audyt nadzoru z zakresu 
wymagań tej normy. Zakres obecnego certyfikatu 145408/C/2 obejmuje podstawową opiekę 
zdrowotną - poradnia (gabinet lekarza POZ), poradnia (gabinet) pielęgniarki POZ, poradnia (gabinet) 
położnej POZ, gabinet medycyny szkolnej, punkt szczepień, ambulatoryjne leczenie specjalistyczne: 
poradnia ginekologiczno-położnicza, poradnia kardiologiczna; w 2021 r. SPZOZ przeszedł pozytywnie 
ponowną certyfikację ISO. 
 W celu poprawy warunków, bezpieczeństwa i jakości pracy pracowników oraz bezpieczeństwa 
pacjentów wykonano szereg działań:  
1)  Sukcesywne doposażanie gabinetów lekarskich; 
2)  Rozbudowa modułu szafek kartotekowych;  
3)  Bieżące prace remontowe (m.in. prace malarskie oraz wymiana drzwi wewnętrznych w Poradni 

Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Kardiologicznej); 
4) Wykonano modernizację instalacji elektrycznej zasilającej, zwiększono moc przyłączeniową z 9 

kW do 17 kW; 
5) Przeprowadzono modernizację instalacji CO – montaż grzejników z zaworami; 
6) SPZOZ otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie na dwa zadania: „Docieplenie przegród”  

i „Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 14,85 kW”. Zadania zostały 
zrealizowane i rozliczone; 

7) Wykonano projekt budowlany zadaszenia schodów przed wejściem głównym do budynku oraz 
uzyskano wymagane pozwolenia. 

 
 W celu podniesienia jakości świadczonych usług, placówka doposażyła poradnie POZ oraz 
poradnie specjalistyczne w nowoczesny sprzęt, w tym w szczególności: 
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1) W związku z wymogiem prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej został zakupiony 
aparat EKG umożliwiający przesyłanie badań bezpośrednio do kartoteki pacjenta; 

2) System do analizy holterowskiej EKG z dwoma rejestratorami 
3) Aparat do pomiaru bilirubiny 
4) Otoskopy, pulsoksymetry, aparaty RR, termometry elektroniczne; 
5) W celu wdrożenia elektronicznej komunikacji z platformą P1 oraz spełnienia wymogów 

dotyczących prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej, zakupiony został sprzęt 
komputerowy, m.in. scanery, drukarki, laptopy, zestawy komputerowe, oprogramowanie PZOZ 
skorzystał z dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 
 Ponadto, wszelkie siły i działania SPZOZ w 2021 r. w głównej mierze zostały zmodyfikowane  
i skierowane pod kątem walki z koronawirusem. SPZOZ utworzył Populacyjny Punkt Szczepień  
i realizował szczepienia przeciw COVID-19 wg zaleconego schematu szczepień. W roku 2021 podano 
3753 dawek. Ponadto pacjenci SPZOZ mogli bezpłatnie wykonać test antygenowy na COVID. SPZOZ 
wziął udział w konkursie ofert w zakresie programu pilotażowego 40+. W wyniku rozstrzygnięcia 
podpisano umowę z MOW NFZ. Każdy Polak powyżej 40. roku życia do 65. roku życia otrzymuje 
jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Podpisano również umowę na 
szczepienia przeciw grypie, pozwalające bezpłatnie zaszczepić się każdej osobie powyżej 18. roku 
życia. Przeprowadzano bezpłatnie szczepienia przeciw WZW dla dedykowanej grupy osób. Ponownie 
podpisano z MOW NFZ finansowanie potwierdzania profilu zaufanego oraz aktywowania 
Internetowych Kont Pacjenta dla Pacjentów SPZOZ. 
 
Szczegółowa informacja o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki alkoholizmowi oraz minimalizacji szkód 
społecznych i indywidualnych, wynikających z nadużywania alkoholu. Program przedstawia zadania 
własne gminy, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
które dostosowane są do lokalnych potrzeb i celów. Związane są przede wszystkim z posiadanymi 
zasobami finansowymi, a także z możliwościami prowadzenia okresowych działań w oparciu o lokalne 
zasoby instytucjonalne i osobowe oraz zaangażowanie ze strony podmiotów zewnętrznych. Program 
ma również charakter powtarzalny – wybrane działania są realizowanie wspólnie z innymi 
podmiotami przez wiele lat. Kluczową rolę działań podejmowanych w ramach Programu odgrywa 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracuje z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem Rejonowym, jednostkami oświatowymi oraz 
organizacjami pozarządowymi. 
 W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 w celu realizacji celu strategicznego: Ograniczenie szkód 
zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych oraz zjawisk picia alkoholu, używania narkotyków, podejmowania innych zachowań 
ryzykownych przez dzieci i młodzież - z uwagi na sytuację epidemiczną zmieniono sposób realizacji 
programu, dostosowując go w miarę możliwości do obowiązujących obostrzeń. Podjęto następujące 
działania:  
 
ZADANIE PIERWSZE: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i narkomanii. W ramach zadania zrealizowano następujące działania: 
1) Przewodniczący MKRPA wziął udział w bezpłatnym szkoleniu w formie on-line na temat realizacji 

zadań związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem problemów alkoholowych w dobie epidemii 
COVID-19; 

2) Dofinansowano publikacje prasowe na temat zagrożeń wynikających z uzależnień – zadanie 
realizował Miejski Ośrodek Kultury, przygotowując odpowiednie publikacje; 
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3) Zabezpieczono organizację pracy MKRPA i wynagrodzenia dla członków Komisji za udział  
w posiedzeniach Komisji i działających w ramach Komisji zespołów interwencyjnych oraz udział  
w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy; 

4) MKRPA w 2021 r. odbyła 12 spotkań. W grudniu 2021 r. skład Komisji został powiększony  
o jednego członka – pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie 
Dolnej; 

5) Przewodniczący MKRPA brał udział w 25 spotkaniach grup roboczych Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy; 

6) Podpisano umowy z biegłymi sądowymi – w ramach umowy biegli wydali czternaście opinii 
dotyczące osób uzależnionych – w dwóch przypadkach na podstawie badania przeprowadzonego 
z osobami wezwanymi, w dwunastu przypadkach dokonana została analiza akt sprawy z uwagi na 
nieobecność osób pomimo wezwania. 

 
ZADANIE DRUGIE: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub problemy 
uzależnień narkotykowych i behawioralnych, pomocy psychologicznej i prawnej. W ramach zadania 
zrealizowano następujące działania: 
1) Zatrudniono na umowę zlecenia panią Beatę Wietrzyk - specjalistę psychoterapii uzależnień  

i zarazem psychologa. Na podstawie rozliczeń w 2021 r. psycholog dyżurował 256 godzin,  
a z dyżuru skorzystało 101 osób. Dyżury odbywały się w dwóch miejscach: w środę w Urzędzie 
Miasta, w piątki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, co wspomaga MOPS w pracy 
społecznej i ułatwia szybką reakcję, gdy jest to wskazane. Należy również wskazać, że punkt jest 
częściej odwiedzany z uwagi na lokalizację i dostępność. 

 
ZADANIE TRZECIE: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,  
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach zadania zrealizowano następujące 
działania: 
1) Organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, 

przemocy, hazardu i innych uzależnień behawioralnych w szkołach miejskich w Mszanie Dolnej. 
Zrealizowano warsztaty, programy oraz spektakle profilaktyczne w szkołach; 

2) Wspieranie i dofinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, 
turystyczno-krajoznawczych, w czasie których prowadzona jest informacja lub edukacja  
w zakresie profilaktyki uzależnień, organizowanych przez Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Kultury, 
Miejską Bibliotekę, szkoły miejskie: Szkołę Podstawową Nr 1 i Zespół Placówek Oświatowych, 
Zakład Gospodarki Komunalnej. Z zachowaniem zasad reżimu pandemicznego odbywały się 
zajęcia profilaktyczne na lodzie „Lodowisko i mam wszystko – profilaktyka na lodzie”, 
realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Finansowano koła szachowe, jako zajęcia 
przygotowujące do współdziałania w grupie. Działania takie zostały podjęte w obu szkołach. 
Oprócz tego prowadzono profilaktykę uzależnienień przez sport i zabawę - dofinansowano 
zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania uczniów poprzez muzykę – kółka muzyczne  
w obu szkołach. Zorganizowano imprezę plenerową o charakterze profilaktycznym pn. „Piknik 
Rodzinny” z okazji Dnia Dziecka, którą realizował Miejski Ośrodek Kultury. Odbyły się corocznie 
organizowane: XXV Szachowe Mistrzostwa Podhala Szkół Podstawowych oraz  
X Międzyszkolny Mikołajkowy Turniej Szachowy; 

3) Finansowanie i dofinansowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych oraz zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Mszana Dolna włączając do grupy dzieci  
i młodzież z grupy ryzyka oraz rodzin dysfunkcyjnych, promując zdrowy i bezpieczny sposób 
spędzenia czasu wolnego celem kształtowania pozytywnych nawyków i zachowań wraz  
z zakupem niezbędnego sprzętu i urządzeń do ich przeprowadzenia. 
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ZADANIE CZWARTE: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, klubów abstynenckich, 
punktów konsultacyjnych oraz osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych  
i przeciwdziałania narkomanii. W ramach zadania zrealizowano następujące działania: 
1) Współpraca w realizacji Miejskiego Programu Profilatyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Miejską 
Biblioteką: dofinansowanie programu imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych promujących 
trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez młodzież. Zagospodarowanie czasu 
wolnego i rozwijanie zainteresowań uczniów w MOK poprzez organizację zajęć terapeutyczno-
muzycznych, terapeutyczno-sportowych oraz terapeutyczno-plastycznych. Realizacja zajęć 
terapeutyczno-muzycznych „Warsztaty Gospel” w MOK oraz konkursu fotograficznego, 
zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę w Mszanie Dolnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
organizował konkurs plastyczny pn. „Nałogom i agresji mówię NIE!”, a także warsztaty, dotyczące 
przeciwdziałnia przemocy w rodzinie z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków – motywowanie 
do zmian; 

2) W ramach realizacji widowisk i większych wydarzeń w czasie pandemii zrealizowano zamiennie 
koncerty on-line w Miejskim Ośrodku Kultury, które finalizowały przeprowadzone warsztaty 
GOSPEL. Kolejną edycję MINI TALENT SHOW zrealizowano on-line w przestrzeni internetowej. 
Miejski Ośrodek Kultury zorganizował imprezę plenerową o charakterze profilaktycznym 
„Wakacje na sportowo i wesoło - Piknik Rodzinny”. 

 
OTWARTY KONKURS OFERT  
 W dniu 22 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłosiła otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi w 2021 r., które mogły być realizowane poprzez działania z zakresu: aktywności 
fizycznej, promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz monitorowania i oceny stanu zdrowia 
społeczeństwa. Jako priorytetowe w zapobieganiu i przeciwdziałaniu uzależnieniom uznano zajęcia  
z aktywności fizycznej i promocji zdrowia, w związku z powyższym przeznaczono na zadania z tego 
zakresu największą pulę środków. Na poszczególne zadania przyznano odpowiednio: 
1) Działania w obszarze aktywności fizycznej: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 
poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 18 – Sport  
w środowisku miejskim dzieci i młodzieży kwotę 50.000,00 zł; 

2) Działania w obszarze promocji zdrowia: Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, zajęć 
rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia kwotę 15.000,00 zł; 

3) Działania w obszarze profilaktyki zdrowotnej: Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży do lat 18, z elementami profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zdrowotnej 
służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym kwotę 
20.000,00 zł; 

4) Monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa: Propagowanie zdrowego stylu życia- 
poprzez zorganizowanie, co najmniej dwóch, działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu: 
przeciwdziałaniu otyłości dzieci i młodzieży, żywienia osób starszych, dbałość o prawidłową 
postawę ciała, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej kwotę 5.000,00 zł. 

 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych 90.000,00 zł;  
Liczba podmiotów przystępujących do konkursu: 8; 
Liczba złożonych ofert: 13; 
Liczba odrzuconych ze względów formalnych: 4; 
Liczba zawartych umów dotacyjnych: 9; 
Łączna kwota przydzielonych dotacji: 56.820,00 zł; 
Łączna kwota wykorzystanych dotacji: 56.820,00 zł. 
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Dotacje przyznano następującym podmiotom:  
1) Uczniowski Klub Sportowy „Beskid” - „Mam pomysł na zdrowie, każdy się dowie, że siatkówkę 

trenują i pływać próbuję”; 
2) Stowarzyszenie Budujemy Sukces - „Przedszkolak z piłką”; 
3) Ognisko TKKF „Lubogoszcz” - XXII Turniej Tenisa Ziemnego; 
4) Ognisko TKKF „Lubogoszcz” - XVI Turniej Piłki Plażowej; 
5) Stowarzyszenie Budujemy Sukces - „Tarcza sportowa 2.21”;  
6) Stowarzyszenie LAMA – „Kino Letnie 2021”; 
7) Orkiestra Dęta OSP Mszana Dolna - Koncert edukacyjny dla dzieci i młodzieży; 
8) Uczniowski Klub Sportowy „Beskid” - „Półkolonia sportowa 2021”; 
9) Uczniowski Klub Sportowy „Beskid” - „Lekkoatletyczna półkolonia 2021”. 
Do zadania nr 4 - Konkursu Ofert pn.: Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa: 
Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zorganizowanie co najmniej dwóch działań edukacyjno-
informacyjnych z zakresu: przeciwdziałaniu otyłości dzieci i młodzieży, żywienia osób starszych, 
dbałości o prawidłową postawę ciała, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - nie 
złożono żadnej oferty.  
 
DODATKOWY KONKURS OFERT 
 W dniu 22 kwietnia 2021 r. został ogłoszony dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi  
w 2021 r., które mogły być realizowane poprzez działania z zakresu: aktywności fizycznej, promocji 
zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz monitorowania i oceny stanu zdrowia społeczeństwa. Jako 
priorytetowe w zapobieganiu i przeciwdziałaniu uzależnieniom uznano zajęcia z aktywności fizycznej  
i promocji zdrowia. W związku z powyższym przeznaczono na zadania z tego zakresu największą pulę 
środków. Na poszczególne zadania przyznano odpowiednio: 
1) Działania w obszarze aktywności fizycznej: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 
poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 18 – Sport  
w środowisku miejskim dzieci i młodzieży kwotę 50.000,00 zł; 

2) Działania w obszarze promocji zdrowia: Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, zajęć 
rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia kwotę 5.000,00 zł; 

3) Działania w obszarze profilaktyki zdrowotnej: Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży do lat 18, z elementami profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zdrowotnej 
służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym kwotę 
5.000,00 zł; 

4) Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa: Propagowanie zdrowego stylu życia- 
poprzez zorganizowanie, co najmniej dwóch działań edukacyjno –informacyjnych z zakresu: 
przeciwdziałaniu otyłości dzieci i młodzieży, żywienia osób starszych, dbałość o prawidłową 
postawę ciała, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej kwotę 5.000,00 zł. 

 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych 65.000,00 zł; 
Liczba podmiotów przystępujących do konkursu: 6; 
Liczba złożonych ofert: 7; 
Liczba odrzuconych ze względów formalnych: 2; 
Liczba zawartych umów dotacyjnych: 4; 
Łączna kwota przydzielonej dotacji: 61.920,00 zł; 
Łączna kwota wykorzystanej dotacji: 57.920,00 zł. 
 
Dotacje przyznano następującym podmiotom:  
1. Klub Sportowy „Turbacz” - „Kopię w piłkę zdrowo żyję – piłka nożna zamiast używek”; 
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2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Odkrywamy najpiękniejsze zakątki Ojczyzny - 
rezygnacja umowy nie podpisano; 

3. Uczniowski Klub Sportowy „Beskid” - „Dni sportu UKS BESKID Mszana Dolna”; 
4. Towarzystwo Ziemi Mszańskiej - „Zdrowy zagórzański senior 2021”;  
5. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z niepełnosprawnością intelektualną – koło w Mszanie 

Dolnej - „Do przodu cykl zajęć mających poprawić sprawność ruchową mieszkańców miasta 
Mszana Dolna, w tym członków stowarzyszenia i ich rodzin”. 

 
ZADANIE PIĄTE: Podejmowanie interwencji w związku naruszeniem przepisów określanych  
w art. 131 (reklama i promocja napojów alkoholowych) i 15 ustawy m.in. zakaz sprzedaży napojów 
alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego.  
W ramach zadania zrealizowano następujące działania: 
1) W 2021 r. Miejska Komisja Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych przeprowadziła 27 kontroli 

przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Miasta Mszana Dolna; 

2) MKRPA złożyła do Sądu Rejonowego w Limanowej 3 wnioski o zobowiązanie osoby uzależnionej 
od alkoholu do leczenia odwykowego. 

 
ZADANIE SZÓSTE: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej. 
Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach 
kompetencji. 
 
ZADANIE SIÓDME: Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 
osób z wykorzystaniem w pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 
Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. 
 
PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 
 W ramach programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 zrealizowano zadanie pod 
nazwą: „Biegam, nie biorę”. Bieg zorganizował Miejski Ośrodek Kultury. 
 
FINANSOWANIE ZADAŃ 
1) Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pierwszego i piątego – 55.280,00 zł; 
2) Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania drugiego i szóstego – 25.000,00 zł; 
3) Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania trzeciego – 134.000,00 zł; 
4) Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania czwartego – 253.820,00 zł, w tym na 

konkurs ofert – 151 820,00 zł; 
5) Zadanie siódme finansowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej; 
6) Rezerwa w kwocie: 19.807,07 zł; 
7) Powyższe środku gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
 Na realizację zadań w ramach przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 3.000,00 zł, 
gromadzoną w budżecie Gminy w dziale 851 Rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii. 
Niewykorzystane środki z roku 2021 zostały wprowadzone do budżetu na rok 2022. 
 
POZA PROGRAMEM w ramach dotacji  
 Podpisano porozumienie z Miastem Nowy Sącz na udzielenie pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej na kwotę 2000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, obowiązujące od 17.05.2021 - 31.12.2021, w ramach 
którego przyjęto 8 osób z terenu Miasta Mszana Dolna.  
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Pomoc społeczna - szczegółowa informacja na temat działalności MOPS w Mszanie Dolnej w tym 
realizacja programów społecznych, informacja o realizacji budżetu, zatrudnieniu, informacja 
o polityce senioralnej i na rzecz osób niepełnosprawnych, ogólna informacja 
 
Zakres działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, jako jednostka organizacyjna pomocy 
społecznej wchodzi w skład systemu polityki społecznej miasta Mszana Dolna. MOPS działalność 
prowadzi w oparciu o statut oraz regulamin organizacyjny. Poza zadaniami wynikającymi z ustawy  
o pomocy społecznej mszański MOPS realizuje również zadania związane z kompleksowym 
wsparciem rodziny, takimi jak dodatki mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia rodzinne, 
wychowawcze i pielęgnacyjne, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, czy działania 
wspierające dla rodzin wielodzietnych, osób starszych, niepełnosprawnych. 
MOPS podlega zadaniowo Urzędowi Miasta w Mszanie Dolnej oraz Małopolskiemu Urzędowi 
Wojewódzkiemu w Krakowie.  
 
Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 Funkcjonowanie MOPS opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, 
podporządkowania służbowego, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za 
wykonanie powierzonych zadań. Wszelkie uregulowania w tym zakresie zawarte są w Statucie 
i Regulaminie organizacyjnym MOPS.  
 
Zadania realizowane były w trzech działach: 
Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Fundusz Alimentacyjny realizowało łącznie  
3 pracowników w wymiarze 3 etatów.  
Dział Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny realizowało 4 pracowników w tym: 3 pracowników 
socjalnych i 1 asystent rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Dział Finansowo-Księgowy zadania realizowane były przez 2 pracowników 1 etat - Główny księgowy  
i ½ etatu - księgowy 
 Reasumując, w 2021 r. zatrudnionych w MOPS było 11 pracowników w ramach umowy 
o pracę, w tym:  
1) 1 etat – kierownik;  
2) 1 etat - główny księgowy; 
3) ½ etatu – księgowy; 
4) 3 etaty - pracownicy socjalni; 
5) 1 etat - asystent rodziny; 
6) 3 etaty - inspektorzy ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego;  
7) ¼ etatu – osoba sprzątająca. 
 
 Ponadto w ramach umów cywilno-prawnych realizowane były usługi:  
1) 3 osoby świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze wobec 2 dzieci; 
2) 1 Informatyk – usługi informatyczne; 
3) 1 osoba realizująca usługi opiekuńcze w środowisku; 
4) 1 osoba - Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 
 
 Ilość zatrudnionych pracowników socjalnych reguluje art. 110 pkt 11 ustawy o pomocy 
społecznej, który mówi, że: „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych 
proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym 
wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie 
gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony  
w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”. 
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Infrastruktura lokalowa MOPS 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej znajduje się przy ul. Starowiejskiej 2. 
Budynek usytuowany jest w bardzo dogodnym dla klientów miejscu z uwagi na bliską lokalizację: 
banków, obiektów handlowych, dworca autobusowego oraz przystanków busów. MOPS wynajmuje 
od ZGK 6 pomieszczeń w których realizowane są zadania szeroko pojętej pomocy społecznej  
i pomocy rodzinie oraz ofiarom przemocy. Łączna powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń tj. 
pomieszczenia biurowe, korytarz oraz sanitariaty wynosi 160,37 m².  
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w roku 2021 świadczył pomoc na rzecz 
mieszkańców miasta w oparciu o następujące przepisy prawne:  
1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  
2) Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zwanego 
dalej Program, 

3) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, 
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych, 
5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 

2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza 
wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków 
gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do 
przeprowadzenia wywiadu, 

6) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne , 
7) Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2017r. w sprawie wysokości dodatku 

energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019r. do dnia 30 kwietnia 2020r., 
8) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, 
9) Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
10) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  
11) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, 
12) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
13) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego, 
14) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, 
15) Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, 
16) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, 
17) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, 
18) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
19) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
20) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
21) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 
22) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych, 
23) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, 
24) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych; 
25) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

26) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
27) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
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28) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie 
organizowania prac społecznie użytecznych, 

29) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych, 

30) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, 

31) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011r. w sprawie 
procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie 
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, 

32) Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r., 
33) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, 
34) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 
35) Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
36) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
 
 
POMOC SPOŁECZNA - dane statystyczne, dotyczące klientów systemu pomocy społecznej w mieście 
Mszana Dolna 
 Podstawową przesłanką udzielenia osobom i rodzinom wsparcia, w ramach pomocy społecznej 
jest trudna sytuacja życiowa, której nie można przezwyciężyć mimo uprzedniego wykorzystania 
wszystkich własnych środków, możliwości i uprawnień.  
 Trudna sytuacja życiowa to, w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności wymienionych  
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej przy uwzględnieniu kryterium dochodowego z art. 8 ustawy, 
który mówi, że dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528,00 zł netto na osobę  
w rodzinie, natomiast u osoby samotnej 701,00 zł netto. 
 

 Liczba osób objętych oddziaływaniem systemu pomocy społecznej 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2021 154 371 

 
 Zjawisko ubóstwa spowodowane jest wieloma czynnikami. W naszym mieście do 
najważniejszych z nich należą: bezrobocie, niski poziom wykształcenia, duża liczba dzieci w rodzinie, 
obecność w rodzinie osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci, utrzymywanie się z tzw. innych 
niezarobkowych źródeł utrzymania. 
 Klienci świadczeń pomocy społecznej to osoby, które z różnych przyczyn znajdują się 
w trudnej sytuacji, a ich rozwiązanie lub zniwelowanie skutków trudności wymaga różnorodnych 
form wsparcia, od świadczeń pieniężnych poprzez pomoc usługową, umieszczenie w ośrodkach 
wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, pogłębioną pracę socjalną czy też wsparcie asystenta rodziny. 
Głównym narzędziem w pracy pracowników socjalnych jest wywiad środowiskowy, który służy 
zgłębieniu przyczyn trudnych sytuacji życiowych.  
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Poniższy wykres obrazuje skalę i rodzaj dominujących problemów w środowiskach. 
 
Skala i rodzaj dominujących problemów w środowiskach w 2021 r.. 

 
 

 
Powody korzystania z systemu pomocy społecznej roku 2021 
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Powody przyznawania pomocy

2021 2020 2019

Powód Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

ubóstwo 42 96 

bezrobocie 21 58 

niepełnosprawność 48 88 

długotrwała choroba 64 122 

bezradność w sprawach op-wych. 23 71 

rodziny niepełne 9 26 

wielodzietność 14 80 

alkoholizm 5 5 

przemoc 19 50 

bezdomność 2 2 

trudności w przystosowaniu się po 
opuszczeniu zakładu karnego 2 2 
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(Powyżej zamieszczone zostały szczegółowe dane dotyczące liczby osób i rodzin w poszczególnych 
grupach. Wymienione w ustawie dysfunkcje, z powodu których przyznana była pomoc, mogły 
współwystępować ze sobą i z tego względu liczby osób i rodzin nie sumuje się). 
 
Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej 
Pomoc w formie: 

 zasiłku stałego  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 

świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Koszt 
świadczeń 

Zasiłki stałe - ogółem 25 249 132.566,88 

 

 Zasiłku okresowego 
 Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie. Ustawa o pomocy społecznej szczegółowo określa wysokość 
zasiłków okresowych. Kwota zasiłku okresowego stanowi różnicę między kryterium dochodowym, 
a posiadanym dochodem, z tym że zasiłek nie może być niższy od 50% tej różnicy, jednak nie mniejszy 
niż 20,00 zł.   

 

Forma pomocy 

Liczba osób 
którym 

przyznano 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń  

(w zł.) 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Zasiłki okresowe 
ogółem: 

46 91 45.034,22 16 34 

w tym przyznane z 
powodu: 

 

bezrobocia 2 5 1.752,00 2 2 

długotrwałej choroby 39 54 25.066,00 12 39 

niepełnosprawności 31 10 5.774,00 3 11 

inne niż wymienione 
w wierszach powyżej 

24 21 12.091,00 6 24 

 

 zasiłku celowego i zasiłku celowego specjalnego  
 

 W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Może 
on być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu opału, żywności, 
leków i leczenia, odzieży i obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, a także kosztów 
pogrzebu. Do otrzymania zasiłku celowego uprawnione są również osoby lub rodziny, które poniosły 
straty w wyniku zdarzenia losowego, bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej.  
 W tego rodzaju przypadkach świadczenie to może być przyznane niezależnie od dochodu  
i może nie podlegać zwrotowi. Jeśli osoba lub rodzina marnotrawi przyznane świadczenia, celowo je 
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niszczy lub korzysta w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawi własne zasoby 
finansowe, może nastąpić ograniczenie świadczeń lub odmowa ich przyznania.  
 Specjalny zasiłek celowy jest bezzwrotnym świadczeniem przyznawanym w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających określone w ustawie 
kryterium.  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenia 
Koszt świadczeń* 

Rok 2021 77 44.965,00 

 
(* na koszt świadczeń składa się: zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny, zasiłek wypłacany  
w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) 
 

 Udzielenie schronienia 
 Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego 
w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego 
przeznaczonych. Dla osób z terenu miasta Mszana Dolna pomoc osobom bezdomnym świadczona 
była przez Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu w zakresie 
udzielenia schronienia w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul Szwedzkiej 18. W 2021 r. 
opłatę za pobyt w schronisku dokonano za 2 bezdomnych na kwotę 6794,00 zł.  
 

 Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi 
 Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane jest przez sąd 
właściwy ze względu zamieszkania osoby podlegającej opiece, a w przypadku braku miejsca jej 
zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu. Przyznawanie wynagrodzenia przez sąd wynika stąd, że 
wykonuje on stały nadzór nad sprawowaniem opieki i w związku z tym dysponuje wiedzą  
o dochodach i majątku podopiecznego. W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie 
Dolnej wypłacił 14 opiekunom przyznane postanowieniem Sądu wynagrodzenie za sprawowanie 
opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz 1 osobie wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. 
 
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd w roku 2021. 

Rok 
Liczba 

opiekunów 
Liczba osób 

objętych opieką 
Kwota 

2021 14 14 58.293,33 zł 

 
Wynagrodzenie należne kuratorowi za sprawowania opieki przyznane przez sąd w 2020 roku. 

Liczba 
opiekunów 

Liczba osób objętych 
opieką 

Kwota 

1 1 4.800,00 zł 

 

 Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej wydaje decyzje na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
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publicznych do wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej. 
 Z potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. ustawy na okres 90 
dni mogą korzystać:  
- osoby nieubezpieczone,  
- osoby posiadające obywatelstwo polskie,  
- osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP,  
- osoby, które spełniają kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej, co do których nie 
stwierdzono dysproporcji pomiędzy dochodem a rzeczywistą sytuacją majątkową.  
 W 2021 r. w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydano 5 decyzji 
administracyjnych.  
 

 Pobyt w Domach Pomocy Społecznej 
 Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie osób do domu 
pomocy społecznej o profilu odpowiednim do rodzaju choroby lub zaburzeń osoby. Osobie 
wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej 
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy  
w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.  
 Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu po uzyskaniu zgody tej 
osoby lub jej przedstawiciela ustawowego albo zgody sądu na umieszczenie w domu pomocy 
społecznej.  
 W 2021r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął 1 wniosek o umieszczenie  
w domu pomocy społecznej. W wyniku przeprowadzonych postępowań osoba została skierowana 
do domu pomocy społecznej. Ogółem w DPS w 2021 r. przebywało 14 osób.  
 Koszt odpłatności za pobyt osób w DPS wyniósł łącznie 315.127,81 zł i w stosunku do 2020 r. był 
niższy o 15.971,22 zł, mniejsza odpłatność za pobyt w DPS w roku 2021, związana była z przyznaniem 
świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH ZA POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2021.  

Rok 
Osoby przebywające 

w DPS 
Koszt pobytu płatny 

przez miasto 
Koszt osób zobowiązanych (rodzina) 

2021 14 315.127,81 zł 8.400,00 zł 

 
 W mieście Mszana Dolna obserwuje się wzrost liczby osób starszych, samotnych, o niskich 
dochodach, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższej rodziny lub w ogóle jej nie mają. W związku 
tym zapotrzebowanie na tego typu świadczenia z roku na rok wzrasta z uwagi na starzenie się 
społeczeństwa i migrację ludzi młodych.  
 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
 Wśród specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na 
szczególną uwagę zasługiwały usługi na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi w tym chorych na 
autyzm. Wykonawcą świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym autyzmem z terenu miasta Mszana Dolna , były firmy, wybrane w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego – zapytanie ofertowe, oraz terapeuci zatrudnieni na umowę 
zlecenie. W minionym roku wykonano 646 godzin na rzecz 2 dzieci. Na ten cel przekazano 
realizatorom środki w wysokości 35.600,00 zł. 
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REALIZACJA ZADAŃ W FORMIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W ROKU 2021 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania dla osób  

z zaburzeniami 
psychicznymi 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

(godzin) 
Koszt ogółem 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób  

w 
rodzinach 

 
Rok 2021 

2 646  35.600,00 2 9 

 

 Usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 
 Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.  
 Podstawą świadczenia wszystkich rodzajów usług jest decyzja administracyjna określająca: 
miejsce i okres świadczenia usług, rodzaje czynności wykonywanych w ramach usług, łączny czas 
wykonywania usług oraz wysokość i termin wnoszenia odpłatności. Liczba godzin dziennie oraz liczba 
dni w tygodniu, w których świadczone są usługi jest określona indywidualnie, w zależności od sytuacji 
i potrzeb danej osoby/rodziny. 
 Odpłatność za usługi opiekuńcze określała tabela odpłatności zawarta w Uchwale Rady Miasta 
Mszana Dolna Nr XXXIV/324/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznania oraz 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 z opłat i trybu ich pobierania. 
Koszt jednej roboczogodziny ww. usług w 2021 r. wynosił 15,00 zł. 
 W 2021 r. wydatki związane ze świadczeniem przez opiekunkę MOPS usług opiekuńczych, 
wyniosły 25.312,40 zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 5.606,63 zł 
 Usługi opiekuńcze świadczone były przez 1 opiekunkę domową zatrudnioną w ramach umowy 
zlecenia. Z usług opiekuńczych korzystało ogółem 10 osób, na rzecz których świadczone były usługi  
w ilości 1.383 godzin. Spośród osób korzystających z usług opiekuńczych w 2021 r. zmarła 1 osoba,  
2 osoby miały usługi przyznane czasowo, w związku z chorobą. 
 Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, porządkowanie pomieszczeń, robienie zakupów, pomoc przy zażywaniu leków, pranie, 
przygotowywanie posiłków, wsparcie oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów  
z otoczeniem.  
 Zabezpieczając pomoc w formie usług opiekuńczych zauważamy, że wzrasta liczba 
podopiecznych z ciężkimi stanami chorobowymi, wymagających opieki w formie pielęgnacji chorego 
w łóżku wraz z toaletą przeciwodleżynową, karmieniem, bądź asystowaniem przy spożywaniu 
posiłków, rehabilitacją i usprawnieniem zaburzonych funkcji organizmu. Są to osoby ze znacznymi 
niedowładami po udarach mózgu, wylewach, stanach po złamaniach zwłaszcza kości szyjki udowej 
i innymi schorzeniami w tym ciężkimi stanami onkologicznymi, neurologicznymi, powodującymi 
znaczną niepełnosprawność i trudności w codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza w ostatnim etapie 
życia.  
 

 Praca socjalna 
 W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w roku 2020 r. zatrudniona była wykwalifikowana kadra. Pracę 
socjalną realizowało 3 pracowników socjalnych.  
 Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest szczegółowe rozeznanie sytuacji osoby 
i rodziny zwracającej się o pomoc oraz na podstawie wywiadu środowiskowego stworzenie 
holistycznej diagnozy. Opracowana diagnoza jest punktem wyjściowym do skonstruowania 
długofalowego planu pracy z osobą/rodziną.  
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WSKAŹNIK OBRAZUJĄCY PRACĘ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W 2021 R.. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1 Liczba wniosków o przyznanie pomocy (finansowej, usługowej, rzeczowej) 235 

2 Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 245 

3 Liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych 6 

4 
Liczba przeprowadzonych wywiadów na potrzeby dodatków 
mieszkaniowych 

0 

5 

Liczba przeprowadzonych postępowań i wywiadów na potrzeby Działu 
Świadczeń Rodzinnych tut. MOPS i innych (dot. specjalnego zasiłku 
opiekuńczego, świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia 
pielęgnacyjnego) 

11 

5 
Opiniowanie na potrzeby instytucji zewnętrznych realizujących zadanie z 
pomocy społecznej w tym przeprowadzenie wywiadów oraz sporządzanie 
analiz i opinii 

41 

6 
Liczba wydanych skierowań w ramach realizacji Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. 

51 

 
 W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni wraz z asystentem rodziny MOPS realizują 
również zadania polegające na występowaniu do sądów z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinno - 
wychowawczą i o zajęcie stanowiska wobec opieki nad małoletnim dzieckiem.  
 W 2021 r. MOPS wystąpił 1 raz do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny oraz 
małoletnich dzieci.  
 Pracownicy socjalni MOPS realizując zadania z zakresu pomocy społecznej w celu udzielenia 
efektywnego wsparcia w 2021 r.: 
1) Wzorem lat ubiegłych wytypowali grupę dzieci, z rodzin objętych wsparciem Ośrodka do 

skorzystania z letniego wypoczynku; 
2) Włączyli się w organizację „Szlachetnej paczki” w mieście Mszana Dolna. Z grona podopiecznych 

MOPS do Szlachetnej Paczki zostało wytypowanych 5 rodzin i osób wymagających pomocy, które 
z przyczyn niezależnych od siebie znalazły się w trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej. 
Rzetelne rozeznanie w sytuacji materialnej i życiowej naszych podopiecznych oparte o wywiad 
środowiskowy pozwoliło na wytypowanie do Szlachetnej Paczki ludzi najbardziej potrzebujących 
tej pomocy;  

3) Pracownicy świadczący pogłębioną pracę socjalną na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych  
i bezdomnych koordynowali i wraz z wolontariuszami dostarczali żywność długoterminową 
(m.in.: mąka, cukier, konserwy mięsne i rybne) osobom najbardziej potrzebującym;  

4) W okresie jesienno - zimowym pracownicy socjalni zabezpieczali osoby samotne i starsze w opał, 
zapewniali gorący posiłek;  

5) Koordynowali proces rekrutacji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w projekcie 
„Małopolski Tele-Anioł”; 

6) Kontynuowali akcję pn. „Koperta Życia” skierowaną do grupy osób zamieszkujących samotnie  
i często pozbawionych opieki rodziny, co łączyło się z odwiedzinami w ich środowisku 
zamieszkania  
i w miarę potrzeb aktualizowanie informacji zawartych w Kopercie Życia; 

7) Aktywnie angażowali się w działania informacyjne w ramach pracy socjalnej w zakresie 
efektywnego wykorzystania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na 
wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych oraz środków pieniężnych na 
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dofinansowanie ogrzania domu w ramach dodatków mieszkaniowych (program „Czyste 
powietrze”). 

 Typowaniem rodzin do wszystkich „akcji” zajmują się pracownicy socjalni oraz asystent 
rodziny, gdyż mają najlepsze rozeznanie w rzeczywistej sytuacji materialnej mszańskich rodzin. 
 

 Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne  
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje zadania nałożone ustawą 
o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym 
przez gminę, mającym na celu umożliwienie osobom o niskich dochodach pokrycie części kosztów 
utrzymania mieszkania. 
 Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2021 r. przyjęto 21 
wniosków o dodatek mieszkaniowy. Ośrodek w 2021 r. na pomoc w formie dofinansowania do 
czynszu wydał łącznie 18.225,19 zł.  
 Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany zarządcy budynku lub osobie uprawnionej 
do pobierania należności za lokal mieszkalny, w którym mieszka wnioskodawca. W roku 2021 nie 
wpłynął żaden wniosek o dodatek energetyczny.  
 
Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek  
w szkole i w domu na lata 2019-2023”  
 Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży  
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia oraz osób dorosłych: 
samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. 
 Pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego przyznana była 
bezpłatnie osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 792,00 zł (528 zł 
kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie x 150%), a dla osoby samotnie gospodarującej 1.051,50 zł 
(701 zł kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej x 150%). 
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:  
1. wsparcia finansowego gmin w wypełnieniu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,  
2. poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,  
3. poprawy poziomu życia dzieci i młodzieży,  
4. kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 
 
W ramach programu wsparcia udziela się w szczególności: 
1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 
3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym 
lub niepełnosprawnym. 

 

 REALIZACJA PROGRAMU WIELOLETNIEGO „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” W ROKU 2021. 

RODZAJ POMOCY Środki własne  Dotacja rządowa 
 

Koszt Programu Ogółem 
131.611,00 

26.581,40 105.029,60 

Pomoc w formie posiłku 23.237,40 91.653,60 

Pomoc w formie zasiłku 
celowego i świadczeń 

rzeczowych 
3.344,00 13.376,00 
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Pomoc w formie dożywiania przyznawano na podstawie przeprowadzonego wywiadu 
środowiskowego, tj. na zasadach określonych w Uchwale Rady Ministrów o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w ustawie o pomocy społecznej. W 2021 
r. w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto pomocą w formie gorącego posiłku 104 
osoby, które otrzymały pomoc o łącznej kwocie 131.611,00 zł (z tego środki własne 26.581,40 zł, 
dotacja 105.029,60 zł).  
 
Dożywianie prowadzone było łącznie w 8 placówkach na terenie miasta Mszanie Dolnej, w tym: 
- 5 przedszkolach, 
- 2 szkołach, 
- 1 żłobku. 
 Posiłek zapewniany jest w formie pełnego obiadu w przedszkolach i szkołach. Pomimo 
panującej w 2021 r. pandemii posiłki wydawane były na zewnątrz z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 
 W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie 
posiłku było nieuzasadnione ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej przyznawał finansową pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup 
posiłku lub żywności. Pomoc w tej formie otrzymały 23 osoby. Średni koszt jednego świadczenia 
pieniężnego w 2021 r. wyniósł 192,18 zł.  

 
RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM W LATACH 2019 – 2021. 

 
 
 

 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów  
 
Stypendia szkolne  
 W 2021 r. na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały nr XXXV/337/2017 Rady 
Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana 
Dolna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizował zadania polegające na 
przyznawaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych 
oraz zasiłków szkolnych. 
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioski w sprawie stypendiów szkolnych dla uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych przyjmowano od dnia 1 do dnia 16 września 2021 r. 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  
o stypendium szkolne nie mogła być wyższa niż 528 zł.  
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liczba osób objętych programem "posiłek w 
szkole i w domu" w latach 2019-2021
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 W roku szkolnym 2020/2021 rozpatrzono 81 wniosków. Na ich podstawie w okresie od stycznia 
do czerwca 2021 r. z pomocy w formie stypendium szkolnego skorzystało 76 uczniów. 
 W roku szkolnym 2021/2022 rozpatrzono 73 wnioski. W okresie od września do grudnia 2021 
r. z pomocy w formie stypendium szkolnego skorzystało 73 uczniów. Na wypłatę stypendiów 
szkolnych w 2021 r. przeznaczono kwotę 27.008,00 zł, w tym 2.701,00 zł ze środków własnych 
Miasta Mszana Dolna. 
 
Zasiłek szkolny  
 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego, niezależnego 
od wnioskodawcy, które wywoła przynajmniej przejściową trudną sytuację materialną rodziny ucznia. 
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 
zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie świadczenia. Zasiłek szkolny może być przyznany  
w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub  
w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od 
otrzymywanego stypendium szkolnego.  
 W 2021 r. do MOPS w Mszanie Dolnej wpłynął 1 wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla  
1 ucznia. Na wypłatę zasiłków szkolnych w 2021 r. przeznaczono kwotę 1.240,00 zł, w tym 124,00 zł 
ze środków własnych Miasta Mszana Dolna . 
 
Realizacja Programu Karta Dużej Rodziny (KDR) 
 Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. 
Wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta przysługuje samotnemu rodzicowi, 
rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymują 
nie tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały w Polsce. Rodzice 
mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie 
do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia  
o niepełnosprawności. Co ważne, rodzice nie muszą być małżeństwem – o kartę mogą się starać 
także osoby pozostające w związkach partnerskich i rozwodnicy.  
 Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość 
korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. 
Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską 
Kartę Dużej Rodziny”.  
 Z dniem 1 stycznia 2019r. na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz.U.z 2019. Poz.1390) zmianie uległa treść art. 4 ust 1 nin. ustawy i „ Prawo do posiadania Karty 
przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę w której rodzic ( rodzice) 
lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek”. 
 
Zestawienie wydanych kart za lata 2020 – 2021. 

Wyszczególnie
nie 

Rok 2020 Rok 2021 

Ilość kart 
Ilość 

rodzin 

Ilość kart 
Ilość 

rodzin Karta 
tradycyjna 

Karta 
elektroniczna 

Karta 
tradycyjna 

Karta 
elektroniczna 

Ogólnopolska 
Karta Dużej 

Rodziny 
42 38 39 46 46 32 
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Realizacja programu KDR finansowana jest z budżetu państwa. MOPS w 2021 r. na realizację zadania 
otrzymał od Wojewody Małopolskiego dotację w wysokości 493,67 zł. 
 
Realizacja zadań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 W związku z realizacją zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej w 2021 r. kontynuowane były następujące działania: 

 
Gminny Program Wspierania Rodziny  
 Uchwałą Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 21 stycznia 2019 r. przyjęty 
został Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021. 
 
Asystent rodziny 
 Wzorem lat ubiegłych, w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudniony był Asystent 
rodziny w ramach umowy o pracę. Celem głównym pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez 
rodzinę takiego poziomu stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwala jej,  
o ile to możliwe, na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci. 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w 2021 r. zatrudniał jednego asystenta 
rodziny na umowę o pracę na pełny etat.  
 W 2021 r. asystent rodziny pracował z 7 rodzinami (13 osób dorosłych i 9 dzieci) w tym  
1 rodzina nowo objęta oraz 6 rodzin, z którymi nie zakończono jeszcze pracy bezpośredniej  
z ubiegłych lat. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej z art. 15 ust. 1 pkt 16, w tym monitoringiem zostały objęte 1 rodzina z którą asystent 
pracował w roku ubiegłym.  
 W roku sprawozdawczym do Ośrodka kierowane były prośby o przydzielenie asystenta rodziny: 
na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Limanowej Wydział III Rodzinny i Nieletnich  
(1 rodzina), na wniosek pracownika socjalnego (0 rodzin).  
 
System pieczy zastępczej 
 Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zobowiązany jest do ponoszenia 
części wydatków ze względu na umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej albo  
w instytucjonalnej pieczy zastępczej . 
 W 2021 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej wpłynęła 1 nowa 
decyzja o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej jak również noty obciążeniowe dotyczące pokrycia 
części kosztów związanych z utrzymaniem dziecka w pieczy zastępczej. Decyzje dot. pobytu dzieci  
w pieczy zastępczej to 3 dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej, 4 dzieci w rodzinie 
spokrewnionej oraz 2 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej).  
 3 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – pierwszy rok pobytu:  
(10% odpłatność ponoszona przez gminę)  
 0 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – drugi rok pobytu:  
(30% ponoszona przez gminę)  
 6 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej od trzeciego rok pobytu i do końca: 
(50% ponoszona przez gminę)  
Łączny koszt pobytu 9 dzieci w pieczy zastępczej za rok 2021 wyniósł 44.827,02 zł. 
 
Wsparcie rodzin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 W roku 2021 działaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie objętych było 19 rodzin. Wszystkie te rodziny zostały objęte 
procedurą „Niebieskiej Karty”. 
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Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania – 2021 r. 

Liczba rodzin,  
w których występuje 
zjawisko przemocy  

w rodzinie 

Częstotliwość zdarzeń przemocowych w ww. rodzinach 

1 raz w roku od 2 do 5 razy w roku 6 razy w roku i więcej 

19 17 2 0 

 
Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Ogółem 
osoby 

dotknięte 
przemocą 

w 
rodzinie 

kobiety mężczyźni dzieci 

Ogółe
m 

z tego: 

Ogółe
m 

z tego: 

Ogółe
m 

z tego: 

osoby 
starsz

e* 

osoby 
niepeł

no-
spraw

ne 

osoby 
starsz

e* 

osoby 
niepeł

no-
spraw

ne 

do 13 
r.ż. 

od 
14 
do 

18 lat 

niepełn
o-

sprawn
e 

** 

19 
 

12 4 3 5 2 1 2 2 0 0 

* Kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia. 
**dzieci od 0 do 18 roku życia. 
 
Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 

Ogółem Kobiety Mężczyźni Małoletni* 

17 3 14 0 

 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób dotkniętych Przemocą 
 Na podstawie monitoringu i ewaluacji realizowanych działań ujętych w Gminnym Programie na 
lata 2017 – 2019 oraz przeprowadzonej diagnozy środowiska, Koordynator programu opracował 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Dotkniętych Przemocą  
w Mieście Mszana Dolna na lata 2020 – 2025, który został zatwierdzony Uchwałą nr XIX/156/2020 
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 27.01.2020 r.  
 W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego podejmowana była praca Grup Roboczych 
w sprawach dotyczących rodzin dotkniętych przemocą. Celem ich działań było spotkanie zarówno  
z osobą dotkniętą przemocą jak i osobą stosującą przemoc i dokonywanie rozeznania sytuacji rodziny 
oraz podejmowanie stosownych działań naprawczych w związku z prowadzonymi procedurami 
Niebieskiej Karty. 

 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
  W ramach działań związanych z realizacją zapisów ustawy w sprawie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w 2021 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, któremu 
przewodniczył pracownik socjalny w MOPS.  
  W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego podejmowana była praca Grup Roboczych 
w sprawach dotyczących rodzin dotkniętych przemocą. W 2021 r. odbyły się 71 posiedzenia Grup 
Roboczych, w skład których wchodzili specjaliści (policjanci dzielnicowi, kuratorzy sądowi, pracownicy 
socjalni, asystent rodziny, pedagodzy, pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej, przedstawiciel 
MKRPA.). Celem ich działań było spotkanie zarówno z osobą dotkniętą przemocą jak i osobą stosującą 
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przemoc i dokonywanie rozeznania sytuacji rodziny oraz podejmowanie stosownych działań 
naprawczych w związku z prowadzonymi 21 procedurami Niebieskich Kart.  
 

 Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie 
 W ramach pracy Punktu w 2021 r. odbywało się doradztwo specjalistyczne skierowane do 
mieszkańców miasta. Poradnictwo specjalistyczne prowadzone było dla rodzin znajdujących się  
w trudnej sytuacji życiowej, rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, przemocą, 
uzależnieniami oraz dla młodzieży realizowane było przez psychologa. Obejmowało ono 
diagnozowanie problemów osób/rodzin, ich zasobów i barier oraz udzielanie specjalistycznego 
wsparcia. Z tej formy pomocy w minionym roku skorzystało 25 osób, które uczestniczyły w 40 
spotkaniach stacjonarnych w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie.  
  Dyżury pełnione przez pracowników socjalnych odbywały się 2 razy w tygodniu (wtorek  
i czwartek) w godzinach pracy Ośrodka.  
 
Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego 

 Świadczenia rodzinne  
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje zadania w zakresie świadczeń 
rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, jednorazowe świadczenie z tytułu 
urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  
w czasie porodu - Program "Za Życiem", świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jako zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej. 
 Na świadczenia rodzinne ogółem wydatkowano 2.549.433,46 zł . 
Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. przedstawiała się 
następująco: 
  
 

 
Liczba osób 

uprawnionych 
Wypłacona 

kwota  
Wysokość świadczenia  

Zasiłek rodzinny 473 647.003,03 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. 
wysokość zasiłku rodzinnego wynosi 
miesięcznie: 
• 95,00 zł na dziecko w wieku do 
ukończenia 5 roku życia, 
• 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 
5 roku życia do ukończenia 18 roku 
życia, 
• 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 
18 roku życia do ukończenia 24 roku 
życia 

Jednorazowa zapomoga z 
tytułu urodzenia dziecka 

56 56.000,00 1 000,00 zł 

Urodzenie dziecka 38 28.537,93 1 000,00 zł jednorazowo 

Opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego 

21 96.056,15 400,00 zł 
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Samotnego 
wychowywania dziecka 

15 29.969,28 

193,00 zł na dziecko, plus 80,00 zł dla 
dziecka z orzeczoną 
niepełnosprawnością lub znacznym 
stopniem niepełnosprawności, nie 
więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci 

Wychowanie dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

88 97.626,47 95,00 zł na trzecie i następne dzieci  

Kształcenia i rehabilitacji 
dziecka 
niepełnosprawnego 

20 24.428,61 
• 90,00 zł dla dziecka do 5 roku życia, 
• 110,00 zł dla dziecka powyżej 5 roku 
życia 

Rozpoczęcie roku 
szkolnego 

549 31.462,92 100,00 zł 

Podjęcie przez dziecko 
nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania 

33 27.546,36 

• 113,00 zł z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 
• 69,00 zł w przypadku zamieszkiwania 
w miejscowości , w której znajduje się 
szkoła 

Koszty obsługi świadczeń 
rodzinnych 

x 65.027,40 

 

Składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe o d 
świadczenia 
pielęgnacyjnego 

15 65.583,53 

 

Składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe od 
specjalnego zasiłku 
opiekuńczego 

16 99.076,00 

 

 
Świadczenia opiekuńcze w tym: 
 

 
Liczba osób 

uprawnionych 
Wypłacona 

kwota  
Wysokość świadczenia  

Zasiłek pielęgnacyjny 125 322.249,12 1.01.2021.do 31.12.2021 - 215,84 zł 

Świadczenie 
pielęgnacyjne 

26 594.084,89 1.971,00 zł 

Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

8 56.296,00 620,00zł 

 
 

 
Liczba osób 

uprawnionych 
Wypłacona 

kwota  
Wysokość świadczenia  

Świadczenie rodzicielskie 16 181.676,20 1.000,00 zł 

Koszty obsługi od 
świadczeń rodzicielskich 

x 420,00 
 



34 | S t r o n a  

 

 
Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych 
 Od maja 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest 
przyznawanie i wypłata zasiłków dla opiekunów, czyli dla osób, które utraciły prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji 
przyznającej prawo do tego świadczenia. 
 

Realizacja zasiłków dla opiekunów w 2021 r. przedstawiała się następująco: 
 

 

Liczba osób 
uprawnionych 

Wypłacona 
kwota  

Wysokość świadczenia  

Zasiłek dla opiekuna 3 22.860,00 620,00zł 

Składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe o d 
ZDO 

7 6.312,94 

 

Koszty obsługi świadczeń 
rodzinnych 

x 902,25 

 

 
 
Jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł – „Za życiem” 
 Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem 
albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia  
w wysokości 4.000,00 zł, przyznane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin "Za życiem" . Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.  
 W 2021 r. złożono 1 wniosek i wypłacono 1 świadczenie w kwocie 4.000,00 zł oraz koszty 
obsługi w kwocie 123,71 zł. 
 
Fundusz alimentacyjny 
 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od 
rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 
egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez osobę uprawnioną 
18. roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25. 
roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – 
bezterminowo. 
 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 
alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł. 
Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 r. przedstawia się następująco: 
 

 

Liczba osób 
uprawnionych 

Wypłacona 
kwota  

Średnie świadczenie  

Fundusz alimentacyjny 22 142.609,97 445,66 zł 

Koszty obsługi świadczeń 
rodzinnych 

x 4.410,62 
 

 
Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych  
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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje zadania w zakresie 
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wobec dłużników 
alimentacyjnych podejmowane były działania zgodnie z ustawą. 
 W stosunku do części dłużników trwa postępowanie, mające na celu ustalenie organu 
właściwego dłużnika lub stwierdzono, iż nie istnieje organ właściwy do przeprowadzenia 
postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego, ponieważ przebywa on w areszcie śledczym, 
zakładzie karnym lub poza granicami RP.  
 W celu zwiększenia skuteczności egzekucji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie 
Dolnej współpracuje m.in. z Biurami Informacji Gospodarczej. Dłużnicy, których zaległość przekracza 
6 miesięcy wpisywani byli do Krajowego Rejestru Długów. 
 W wyniku prowadzonego postępowania w 2021 r. od dłużników alimentacyjnych 
wyegzekwowano kwotę 17.983,94 zł, w tym na zaliczkę alimentacyjną 0,00 zł oraz na świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego 17.983,94 zł.  
 
Świadczenie wychowawcze 
 Od 1 kwietnia 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci. W ramach realizacji ustawy przyznawane jest świadczenie wychowawcze, 
które wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. W stosunku do drugiego i kolejnych dzieci w rodzinie, 
świadczenie wychowawcze nie było związane z kryterium dochodowym. W stosunku do pierwszego 
dziecka w okresie od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. w rodzinie przyznanie świadczenia związane 
było z kryterium dochodowym, które wynosiło 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku, 
gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Natomiast od 1 lipca 2019 r. świadczenie 
wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu na dzieci w wieku do ukończenia 18 lat życia.  
 Na świadczenia wychowawcze ogółem wydatkowano 9.246.407,24 zł z tego na świadczenia 
9.167.816,71 zł pozostała kwota 78.590,53 zł to koszty obsługi. 
Realizacja świadczeń wychowawczych w roku 2021 r. przedstawiała się następująco: 
 

 

Liczba dzieci Wypłacona kwota  Wysokość świadczenia  

Świadczenie wychowawcze 1.643 9.167 816,71 500,00 zł 

Koszty obsługi świadczeń 
wychowawczych 

x 78.590,53 
 

 
Realizacja uchwał 
1) Uchwała nr XXXVI/308/2021 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  
o dochodach gospodarstwa domowego. W roku 2021 przyjęto 21 wniosków. 

2) Uchwała nr XLIII/351/2021 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie 
utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Klub Senior+”, połączenia go  
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej oraz wprowadzenia zmian w statucie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. 

3) Uchwała nr XLIII/352/2021 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia pn. „Klub 
SENIOR+”. Realizacja uchwały obowiązuje od stycznia 2022r. 
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Realizacja budżetu MOPS 
 W 2021 r. w wydatkach ogółem najwyższą pozycje stanowiły wydatki na wypłatę 
świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” – 9.246.407,24 zł tj. 74,55%, 
a następnie świadczenia rodzinne – 2.549.433,46zł tj. 20,55%. 
Świadczenia z zakresu zadań własnych gminy 
 Koszt świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych gminy przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 2021 r. wynosił ogółem 1.121.909,60 zł. Wydatki zostały poniesione na: 
 
Zestawienie świadczeń MOPS za rok 2021 - środki samorządowe 

Nazwa zadania Wyszczególnienie wydatków 
Plan na 
2021r. 

Wykonanie 
2021r. 

Wsk. % 

Domy Pomocy 
Społecznej 

Odpłatność za pobyt w Domach 
Pomocy Społecznej 

339.400,00 315.127,81 92,85 

Rodziny zastępcze 
Odpłatność za dzieci z terenu 
Miasta Mszana Dolna umieszczone 
w rodzinach zastępczych 

48.548,00 44.827,02 92,34 

Zasiłki i pomoc w 
naturze 

świadczenia dla podopiecznych 
MOPS  

62.636,00 51.793,22 82,69 

Dodatki mieszkaniowe 
Wypłata dodatków 
mieszkaniowych 

23.874,70 17.362,93 72,73 

Dożywianie  

dożywianie dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych w ramach programu 
rządowego "Posiłek w domu i 
szkole" (20 % wkładu Gminy do 
realizacji zadania)) 

35.100,00 26.581,40 75,73 

Pozostała działalność 
Odpłatność za pobyt i wyżywienie 
w schronisku dla bezdomnych, 
koszt dowozu żywności, Senior+ 

46.700,00 45.101,67  96,58 

Pomoc materialna dla 
uczniów 

Wypłata zasiłków i stypendiów 
szkolnych (20% wkładu Gminy do 
realizacji zadania) 

3.351,00 3.333,08 99,46 

Wspieranie rodziny  Asystent rodziny 59.618,26 59.101,47 99,13 

Usługi opiekuńcze 
Pomoc świadczona przez opiekunkę 
domową w miejscu zamieszkania 

30.890,00 25.312,40 81,94 

Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

Utrzymanie Ośrodka i pracowników 
MOPS 

530.792,00 525.868,40 99,07 

Składka na 
ubezpieczenie społeczne 

Za osoby pobierające świadczenia z 
pomocy społecznej 

1.594,00 0,00 0,00 

Zasiłki stałe wypłata 8.374,00 0,00 0,00 

Koordynator ds. 
szczepień 

Wynagrodzenie za funkcję 
koordynatora 

7.500,00 7.500,00 100 

  RAZEM: 1.198.377,26 1.121.909,60 93,62 

 
 Świadczenia MOPS - środki rządowe oraz dofinansowanie do zadań własnych gminy 
 Koszt świadczeń realizowanych w ramach zadań zleconych gminie lub zadań własnych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. wynosił ogółem 12.402.767,18 zł. Wydatki zostały 
poniesione na: 
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Zestawienie świadczeń dla podopiecznych MOPS w 2021 r. - środki rządowe oraz dofinansowanie 
do zadań własnych gminy. 

Nazwa zadania Wyszczególnienie wydatków 
Plan na 
2020r. 

Wykonanie 
2020r. 

Wsk. % 

Świadczenia 
wychowawcze 

świadczenia wychowawcze 
(500+) 

9.246.915,21 9.246.407,24 99,99 

Świadczenia 
rodzinne i Fundusz 

alimentacyjny 

świadczenia rodzinne 2.188.036,02 2.186.117,77  99,91 

"becikowe" 56.000,00 56.000,00 100 

zasiłek dla opiekunów 30.075,19 30.075,19 100 

specjalny zasiłek opiekuńczy 56.296,00 56.296,00 100 

świadczenia rodzicielskie 182.096,20 182.096,20 100 

fundusz alimentacyjny 147.020,59 147.020,59 100 

Ustawa „Za życiem” 4.123,71 4.123,71 100 

  Razem Rozdz. 85502 2.551.351,71 2.549.433,46 99,92 

Dodatki 
mieszkaniowe 

Wypłata dodatków 
mieszkaniowych 

862,26 862,26 100 

Składki na 
ubezpieczenie 

zdrowotne 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne od zasiłków stałych  
i świadczeń pielęgnacyjnych 

23.016,13 23.010,51 99 

Zasiłki i pomoc w 
naturze 

świadczenia dla podopiecznych 
MOPS (zas.okresowe)  

45.000,00 45.000,00 100 

Dodatek 
energetyczny 

świadczenia dla podopiecznych 
MOPS  

0 0 0 

Zasiłki stałe Wypłata zasiłków stałych  132.629,30 132.566,88 99,95 

Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

wynagrodzenie opiekuna 
prawnego 

60.507,61 59.174,40 97,80 

Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

Utrzymanie  64.356,12 64.355,93 99,99 

Specjalistyczne 
Usługi Opiekuńcze 

Pomoc specjalistów wobec dzieci 
z niepełnosprawnościami 

35.600,00 35.600,00 100 

Pomoc w zakresie 
dożywiania 

dożywianie dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych w ramach 
programu rządowego „Posiłek  
w domu i szkole” 

105.725,60 105.029,60 99,34 

Asystent Rodziny wynagrodzenie 2.000,00 2.000,00 100 

Wsparcie 
finansowe 

programów z 
zakresu pomocy 

społecznej  
(COVID – 19) 

Klub Senior+ 
Wspieranie aktywnego starzenia 
się 

119.620,00 114.068,90 95,36 

Pomoc materialna 
dla uczniów 

Wypłata zasiłków i stypendiów 
szkolnych  

24.307,00 24.307,00 100 

Karta Dużej Koszty wydania karty 493,67 493,67 100 
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Rodziny 

Świadczenie inni 
niż ubezpieczeni 

Świadczenie opieki zdrowotnej 
dla osób nieobjętych 
ubezpieczeniem zdrowotnym 

666,00 457,33 68,69 

  RAZEM: 12.670.929,24 12.402.767,18 97,88 

 
 W roku 2021 do MOPS nie wpłynęły żadne skargi, wnioski ani petycje. 
 W roku 2021 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 2 wnioski o udzielenie 
informacji publicznej, wnioski te zostały rozpatrzone w ustawowym terminie. 
 
 
Edukacja - dane dotyczące ilości placówek oświatowych działających na terenie Miasta, informacja 
na temat działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto w tym udział 
w programach oświatowych, osiągnięciach uczniów, realizacja budżetu, zatrudnienie oraz 
informacja na temat działalności CUW w Mszanie Dolnej w tym realizacja budżetu, zatrudnienie. 
 
Placówki Oświatowe działające na terenie Miasta Mszana Dolna: 
 Na terenie miasta działają dwie szkoły srednie: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Inż.  
J. Marka przy ul. J. Marka oraz Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Starowiejskiej 4. 
Obie jednostki sa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. 
 
 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w ofercie edukacyjnej daje możliwość kształcenia się  
w kierunkach: technik ekonomista, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych. Szkoła oferuje także możliwość poszerzenia swoich umiejętności i zdobycia 
dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w następujących kursach: kurs barmański, kurs kelnerski, 
kurs carvingu, kurs języka obcego zawodowego, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs obsługi programów 
finansowo-księgowych. Szkoła realizuje różnego rodzaju projekty edukacyjne takie jak: Erasmus, 
Małopolska Chmura Edukacyjna czy też Rozwój CK 2 w powiecie Limanowskim. 
 
 Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych jest szkołą oferującą kierunki kształcenia zgodne  
z lokalnymi potrzebami na rynku zawodowym. Aktualnie w Zespole Szkół Techniczno-
Informatycznych blisko 700 uczniów pobiera naukę w 21 oddziałach następujących typów szkół: 
- Technikum – na kierunkach: technik mechanik, technik elektryk, technik informatyk, technik 
budownictwa, technik organizacji reklamy, technik spawalnictwa. 
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – w zawodach: monter konstrukcji budowlanych, mechanik - monter 
maszyn i urządzeń. 
 Młodzież ma możliwość rozwijania swoich pasji dzięki ofercie zajęć pozalekcyjnych, takich jak 
Klub Komputerowy „Instal”, klub sportowy, czy w zespole muzycznym „Instal Band”. Od 2012 r.  
w szkole działa młodzieżowa telewizja Instal TV, dokumentująca najważniejsze wydarzenia z życia 
placówki. Ponadto Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych angażuje się w projekty wymiany 
międzynarodowej, co zaowocowało w poprzednich latach współpracą z placówkami we Włoszech, 
Rumunii, Turcji, na Litwie, czy w Portugalii, a także szkoleniami zagranicznymi dla uczniów i kadry 
nauczycielskiej. 
 Szkoła uzyskuje liczne certyfikaty potwierdzające jakość kształcenia i wychowania, m.in. 
Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo przyznany przez Małopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji, czy Certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej. Jest również 
jedyną techniczną szkołą w Polsce, która posiada atest Instytutu Mechanizacji, Budownictwa  
i Górnictwa Skalnego umożliwiający szkolenie uczniów, jako monterów rusztowań budowlano-
montażowych. Atest ten świadczy o prestiżu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych oraz  
o bogatej infrastrukturze szkoły, zapewniającej szkolenia na właściwym poziomie. Szkoła jest silnie 
osadzona w środowisku, spełnia istotną rolę edukacyjną i wychowawczą w regionie, pozwala uczniom 
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zdobyć nie tylko gruntowną wiedzę teoretyczną, ale również wyposaża ich w konkretne umiejętności 
praktyczne, dzięki którym absolwenci Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych stają się 
fachowcami w swojej dziedzinie. 
 
Szkoła Muzyczna 
 Na terenie Miasta Mszana Dolna w budynku przy ulicy Matejki 11a swoją filię posiada 
Państwowa Szkoła Muzyczna Im Oskara Kolberga w Czasławiu, która w swoich klasach prowadzi 
zajęcia z gry na saksofonie, klarnecie, trąbce, akordeonie, flecie, skrzypcach, fortepianie a także  
z emisji głosu, teorii oraz chóru. Uczniowie tej szkoły biorą udział w wielu ogólnopolskich konkursach, 
rozwijają swoje pasje, umiejętności, a także dają liczne koncerty min. W akcjach charytatywnych czy 
też z okazji świąt państwowych oraz Bożego Narodzenia. 
 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej istnieje od 1956 r. jest placówką 
resocjalizacyjną świadczącą opiekę całodobową przeznaczoną dla młodzieży niedostosowanej 
społecznie (chłopcy) w normie intelektualnej w wieku 13 –18 lat. Zadaniem ośrodka jest 
eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do 
samodzielnego życia zgodnego z normami prawnymi i społecznymi oraz samodzielności zawodowej. 
MOW funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni tygodnia. Na terenie ośrodka istnieje Gimnazjum 
Specjalne (z przysposobieniem do zawodu) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna - kierunek 
kształcenia budowlany.   
 Ośrodek zatrudnia 26 pracowników pedagogicznych oraz 10 pracowników administracji  
i obsługi. W ofercie ośrodka znajdują się różnorodne formy zajęć i oddziaływań wychowawczo-
resocjalizacyjnych: zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne, profilaktyka uzależnień, zajęcia 
turystyczno-krajoznawcze wykorzystujące położenie ośrodka w atrakcyjnym terenie górskim, zajęcia 
sportowe na bazie własnej oraz wyjazdowe (udział w turniejach, konkursach), zajęcia związane  
z korektą systemu wartości i rozwojem duchowym wychowanków: m. in. rekolekcje przedświąteczne, 
współpraca z woluntariuszami ze Stowarzyszenia „Sursum Corda”. 
 W roku 2019 oddano do użytku nowy, trzykondygnacyjny budynek z pomieszczeniami 
internatu, pomieszczeniami administracyjnymi, kuchnią, stołówką, salą teatralną, biblioteką, salą 
konferencyjną oraz halą sportową. Budynek spełnia najwyższe standardy, jest nowoczesny, poszerza 
warsztat pracy wychowawczej i daje możliwość aby praca resocjalizacyjna z wychowankiem była 
jeszcze efektywniejsza. 
 
 
Informacja na temat działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto, w tym udział 
w programach oświatowych, osiągnięciach uczniów, realizacja budżetu, zatrudnienie oraz 
informacja na temat działalności CUW w Mszanie Dolnej, w tym realizacja budżetu, zatrudnienie. 
 
 Miasto Mszana Dolna w roku 2021, realizując zadania w zakresie oświaty, prowadziło 2 szkoły  
i 2 przedszkola, działające w 3 jednostkach organizacyjnych, zapewniając bezpieczne i higieniczne 
warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. W ramach ustawowych 
zadań wykonane zostały remonty obiektów szkolnych oraz realizowano zadania inwestycyjne. Szkoły  
i przedszkola na bieżąco doposażane były w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 
realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów  
i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Zapewniana była obsługa 
administracyjna, w tym prawna, obsługa finansowa, w tym w zakresie wykonywania czynności,  
o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 351 ze zm.) i obsługa organizacyjna. 
 Realizując zadania gminy Miasto Mszana Dolna w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 
prowadzi: 
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˗ 2 przedszkola (w tym 1 wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej): 

 Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej, 

 Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszanie Dolnej 
˗ 2 szkoły podstawowe (w tym 1 wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie 
Dolnej):  

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej, 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mszanie Dolnej, 
 Ponadto Miasto Mszana Dolna prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych, wydaje 
osobom prawnym oraz fizycznym zezwolenia na założenie publicznych szkół i przedszkoli oraz udziela 
dotacji dla tych szkół i placówek. W Mieście Mszana Dolna, wg stanu na 31 grudnia 2021 r., 
zarejestrowane były 2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola publiczne, 8 placówek prowadzonych przez 
osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Mszana Dolna, tj. 5 przedszkoli niepublicznych oraz 3 żłobki 
niepubliczne:  

 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Fr. Rodziny Maryi pw. Św. Z. Sz. Felińskiego, 

 Niepubliczne Przedszkole Językowe „Happy Kids”, 

 Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwy Maluszek”, 

 Niepubliczne Przedszkole „Artystyczny Zakątek” Anna Głowa, 

 Niepubliczne Przedszkole „Skrzaty”, 

 Niepubliczny Żłobek „Ple-Ple” w Mszanie Dolnej, 

 Żłobek „Mały Artysta”, 

 Żłobek Centrum Zabaw i Kultury Dzieci do lat 3 „Tuptusiowy świat” 
 W roku 2021 dotację otrzymywało 5 przedszkoli niepublicznych. 
 Do samorządowych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022, wg stanu na 30.09.2021r., 
uczęszcza 961 dzieci (w tym 802 uczniów szkół podstawowych, 71 uczniów oddziałów przedszkolnych 
i 88 dzieci w przedszkolach publicznych). Do przedszkoli prowadzonych przez inne organy 
uczęszczało, wg stanu na 30.09.2021 r., 305 dzieci.  
 

Liczba szkół, oddziałów i 
uczniów w roku szkolnym 

2021/2022 
Typ szkoły 

Liczba placówek Liczba oddziałów Liczba uczniów 

Szkoły podstawowe 
samorządowe 

2 37 802 

Przedszkola samorządowe 2 4 88 

Przedszkola niesamorządowe 
niepubliczne 

 
5 

 
16 

 
305 

Oddziały przedszkolne przy 
samorządowych szkołach 
podstawowych 

 
2 

 
4 

 
71 

RAZEM:  11 61 1.266 

 
W roku szkolnym 2021/2022, wg stanu na 30.09.2021 r., w szkołach i placówkach samorządowych 
nauczyciele zatrudnieni są na 88,88 etatu 

Placówka Etaty 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej  41,40 

Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej  41,17 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej  5,40 

Ogółem:  87,97 
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Liczba nauczycieli w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego 

Placówka Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w 
Mszanie Dolnej  

 
1,00 

 
5,08 

 
5,75 

 
32,56 

Zespół Placówek Oświatowych w 
Mszanie Dolnej  

 
1,00 

 
4,01 

 
4,11 

 
30,89 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w 
Mszanie Dolnej  

 
- 

 
- 

 
1,37 

 
3,11 

Ogółem:  2,00 9,09 11,23 66,56 

 
Liczba etatów niepedagogicznych – stan na 31.12.2021 r. 

Placówka Etaty 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej  9,2 

Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej  8,5 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej  2,25 

Ogółem:  19,95 

 
Wydatki na prowadzenie i dotowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli 
w roku 2021 

Lp.  
Szkoła Podstawowa 

Nr 1 w Mszanie 
Dolnej 

Zespół Placówek 
Oświatowych w 
Mszanie Dolnej 

Miejskie 
Przedszkole Nr 2 

w Mszanie 
Dolnej 

1 Plan na 31.12.2021 4.988.642,13 5.092.238,67 747.227,00 

2 Wykonanie wydatków 
na 31.12.2021 

4.765.474,38 4.886.681,07 746.031,42 

 W tym:  

 Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 

12.630,39 12.462,04 618,00 

 Wynagrodzenia i 
pochodne od 
wynagrodzeń 

4.205.412,05 4.264.279,49 649.435,93 

 Wydatki bieżące 517.431,94 550.123,30 95.977,49 

 Wydatki majątkowe 30.000,00 59.816,24 0,00 

 
Źródła finansowania wydatków w roku 2021 

Lp. Źródło finansowania Kwota 
 

1 Subwencja oświatowa 6.533.881,00 

2 Dotacje 176.053,39 

3 Środki samorządowe 3.438.813,58 

 Ogółem 10.148.747,97 
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Otrzymane w 2021 r. dotacje: 
1. Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 
109.359,80 zł. 
2. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r. – 4.510,00 zł. 
3. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2019 – 
2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - 40 000,00 zł. 
 
W roku 2021 jednostki oświatowe uzyskały dochody m.in. z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, 
odsetek bankowych oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

Lp.  
Szkoła 

Podstawowa Nr 1 
w Mszanie Dolnej 

Zespół Placówek 
Oświatowych w 
Mszanie Dolnej 

Miejskie 
Przedszkole 

Nr 2 w 
Mszanie 
Dolnej 

1 Dochody z tytułu opłat za 
duplikaty świadectw 

 
0,00 

 
52,00 

 
0,00 

2 Dochody z tytułu opłat za 
duplikaty legitymacji 

 
0,00 

 
27,00 

 
0,00 

3 Dochody z tytułu opłat za 
pobyt w przedszkolach 

 
0,00 

 
6 642,00 

 
12 322,00 

4 Dochody z tytułu opłat za 
żywienie w przedszkolach 

 
0,00 

 
0,00 

 
29 122,00 

5 Dochody z tytułu najmu 38 552,57 13 827,89 3 370,36 

6 Wpływy z usług 25 968,82 3 757,50 0,00 

7 Dochody z tytułu darowizn 0,00 0,00 1 000,00 

8 Dochody z tytułu odsetek 
bankowych od środków 
zgromadzonych na 
rachunkach bankowych 

 
 
 

30,26 

 
 
 

22,12 

 
 
 

5,94 

9 Dochody z tytułu 
odszkodowań od 
ubezpieczycieli 

 
 

0,00 

 
 

5 357,50 

 
 

0,00 

10 Dochody z tytułu 
wynagrodzenia płatnika z 
tytułu podatków i ZUS 

 
 

876,13 

 
 

882,57 

 
 

124,00 

 
Działalność inwestycyjna 
W 2021 r. w placówkach oświatowych wydatkowano środki na inwestycje (wydatki majątkowe): 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej 30.000,00 – modernizacja sal lekcyjnych, 

 Zespół Placówek Oświatowych 59.816,24 – modernizacja klatki schodowej. 
 
Realizacja i sposób wykonywania uchwał Rady Miejskiej 
1. Uchwała Nr XXXVIII/311/2021 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 28 czerwca 2021 r.  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Mszana Dolna na rok szkolny 
2021/2022. 
2 . Uchwała Nr XXXII/280/2021 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie 
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna na 2021 rok, maksymalnej 
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kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz placówki 
doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia na które dofinansowanie jest 
przyznawane 
Postanowienia uchwał są realizowane. 
 
 
Funkcjonowanie miejskich jednostek organizacyjnych 
W roku 2021 w formie jednostek organizacyjnych działały 4 jednostki: 
1) Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej, 
2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej, 
3) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mszanie Dolnej, 
4) Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej. 
 
 Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej jest „jednostką obsługującą”, prowadzącą 
wspólną obsługę następujących gminnych jednostek organizacyjnych: 
1) Zespółu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej, 
2) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej, 
3) Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mszanie Dolnej. 
 Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz. Zwierzchnikiem służbowym 
Dyrektora Centrum jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna, który nawiązuje i rozwiązuje z nim stosunek 
pracy. Strukturę organizacyjną Centrum oraz szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek 
organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny. 
 W skład Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej wchodzą następujące stanowiska pracy: 
1) Dyrektor - 1 etat,  
2) Główny Księgowy - 1 etat, 
3) Inspektor ds. księgowości - 1 etat, 
4) Inspektor ds. oświaty, organizacyjnych, kadr i księgowości - 1 etat. 
 W roku 2021 plan wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej wyniósł 529.050,00 
zł. z czego wydatkowano 512.641,82 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
373.787,54 zł., wydatki bieżące tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych min. zakup 
materiałów biurowych, papier ksero, tonery, opłata licencyjna T-Soft, opłata licencyjna programu 
Vulcan (płace, kadry, inwentarz), obsługa RODO, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi 
informatyczne, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS – 35.613,26 zł., świadczenia 
na rzecz osób fizycznych 2.098,38 zł. realizacja programu Wyprawka Szkolna 4.510,00 zł., dowożenie 
uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych 96.632,64 zł. 
 
Informacja o działalności Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej 
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza jest jednostką samorządową, 
prowadzoną przez Miasto Mszana Dolna. W roku szkolnym 2021/2022, wg stanu na 30.09.2021 r., 
zatrudnionych było 46 nauczycieli. W szkole uczą się uczniowie klas I-VIII i dzieci realizujące 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych. W roku 2021 obowiązek 
szkolny spełniło 465 uczniów w 22 oddziałach. Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych 
odbywa się w 20 salach lekcyjnych, w małej sali gimnastycznej i w Hali Sportowej z zapleczem sal do 
ćwiczeń. Zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane są w świetlicy szkolnej i w gabinecie 
pedagoga szkolnego. W szkole znajduje się gabinet medycyny szkolnej,w którym dyżury pełni 
pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Mszanie Dolnej. Bardzo dobrze działa biblioteka szkolna, która jest 
systematycznie doposażana w lektury szkolne i nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży. Biblioteka 
jest miejscem spotkań Samorządu Uczniowskiego, wolontariatu i służy pomocą w organizacji 
wszelkich akcji charytatywnych w szkole.  
 
 W skład infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 wchodzą: budynek główny z małą salą 
gimnastyczną i wielofunkcyjnym zewnętrznym boiskiem sportowym, zabezpieczonym wysoką siatką 
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oraz pełnowymiarową Halą Sportową z widownią na 230 miejsc, zapleczem sanitarnym i sportowym, 
dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Każda sala lekcyjna jest wyposażona w tablice  
i monitory interaktywne oraz telewizory, posiada bezpieczny dostęp do inernetu z OSE. Do 
prowadzenia indywidualnych zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych 
służą trzy mniejsze sale i gabinety, wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Na terenie 
szkoły znajduje się zmodernizowana kuchnia z zapleczem i jadalnią na 70 miejsc. Na parterze szkoły 
znajduje się ciąg komunikacyjny dla osób niepełnosprawnych z dostosowanym zapleczem 
sanitarnym, profesjonalnym podjazdem i wydzielonymi miejscami parkingowymi. Całość 
infrastruktury szkoły i hali otoczona jest bezpiecznym ogrodzeniem z bramami wjazdowymi i drogą 
ewakuacyjną oraz miejscami do parkowania dla pracowników i rodziców. Otaczające budynki szkoły  
i hali tereny zielone i ogród służą do organizacji zajęć rekreacyjnych i obserwacji przyrodniczych na 
świeżym powietrzu.  
 
Organizacja szkoły i realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych w okresie pandemii 
 W pierwszym półroczu 2021 r., ze względu na obostrzenia związane z pandemią covid-19, 
nauka w szkole realizowana była w sposób zdalny. 
 
Realizacja programów 
1) Rządowy program dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.  
2) Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.. 
3) Rządowy program Ministra Sportu i Turystyki ,,Szkolny Klub Sportowy ‘’ realizowany przez 

Małopolski Szkolny Związek Sportowy , otrzymana dotacja na prowadzenie SKS- u w szkole  
(3 grupy sportowe). 

4) Rządowy program Ministra Edukacji i Nauki ,,Poznaj Polskę”. 
5) Rządowy program Ministra Edukacji i Nauki – dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów klas 

IV-VIII po powrocie z nauczania zdalnego. 
6) Rządowy program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) szybki, bezpieczny i bezpłatny Internet. 
7) Rządowy program Ministra Edukacji i Nauki „WF z AWF -Aktywny powrót uczniów do szkoły po 

pandemii”. 
8) Rządowy program ,,Laboratoria przyszłości”. 
9) Realizacja aktów prawnych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego 

Inspektora Sanepidu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 ( w tym szczepienia nauczycieli i uczniów). 

10) Udział w akcjach Ministerstwa Edukacji i Nauki tj. :„BohaterON w Twojej Szkole”, „Szkoła do 
hymnu” , „Razem na święta”, ,,Szkoła pamięta”. 

11) Udział w projekcie Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli ,,Każde dziecko jest zdolne’’. 

12) Udział w XIV edycji projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia, organizowanego corocznie przez 
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty  
w Krakowie 

13) Udział w projekcie i konkursie Czytelniczo-Plastycznym pod patronatem Kuratorium Oświaty  
w Krakowie ,,Góralskie cytanie’’ 

14) Realizacja projektu historycznego -1 marca – pamiętamy… „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”. 

15) Udział w wojewódzkim projekcie i konkursie matematycznym ,,Krakowska matematyka’’. 
16) Udział w projekcie i konkursie powiatowym ,,Maraton matematyczny’’. 
17) Udział w ogólnopolskiej akcji wspierającej osoby z autyzmem i Aspargerem „Wszyscy jesteśmy 

niebieskimi motylami”. 
18) SKS w szkole – program Małopolskiego Związku Sportowego, 
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19)  ,,Mały Mistrz’’ - program Małopolskiego Związku Sportowego, 
20) Program ,,Klub - zręcznie kręcimy się na piasku’’. 
21) Program ,,Czytanie ma moc” – promowanie czytelnictwa wśród uczniów. 
22) Udział w Obchodach Dnia Pluszowego Misia. 
23) Program ekologiczny „Zbieramy zużyte baterie”. 
24) Program przyrodniczy ,,Wspieramy pszczoły’’. 
25) Program profilaktyczny w klasach 1-3 ,”Cukiereczek”. 
26) Program profilaktyki antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę”. 
27) Program edukacji zdrowotnej „Mleko w szkole”. 
28) Program edukacji zdrowotnej „5 porcji warzyw owoców i soków”. 
29) Program ekologiczny „Zakrętki info – pomagamy nie tylko przyrodzie” (pomoc dla ucznia 

niepełnosprawnego uczącego się w naszej szkole). 
30) Program edukacji muzycznej – „Filharmonia Krakowska z koncertami w szkole”. 
31)  Program dot. bezpieczeństwa uczniów „Bezpieczny Puchatek”. 
32) Projekt profilaktyczno-wychowawczy „Profilaktyka przez sport i zabawę”. 
33) Akcje charytatywne niosące pomoc innym, tj. zbiórka pieniędzy na pomoc uczniom i rodzicom 

naszej szkoły w związku z bardzo trudną sytuacją losową.  
34) Akcje charytatywne – zbiórka żywności dla zwierzaków współpraca z Fundacją Straż Obrony Praw 

Zwierząt w Borku.  
 
Finanse (realizacja budżetu)  
 W 2021 r. budżet Szkoły Podstawowej nr1 wynosił 4.765.474,38 zł. Na inwestycje (wydatki 
majątkowe) Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na 
modernizację holu i 3 sal lekcyjnych na parterze i I piętrze szkoły (pracowni fizyczno-chemicznej  
z zapleczem i holem , sale nr 5 i 7). Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć w świetlicy 
szkolnej, w oddziałach przedszkolnych, w pracowniach komputerowych, do biblioteki szkolnej i na 
zajęcia wychowania fizycznego łącznie na kwotę 6.719,00 zł. Wykonano drobne usługi remontowe, 
naprawcze związane z awarią, montażowe- na ogólną kwotę 5.886,00 zł. Na sprzęt do napraw, środki 
i sprzęt do utrzymania czystości i dezynfekcji wydano 11.300,00 zł.  
 
Najważniejsze osiągnięcia jednostki w 2021 r. 
 Wyniki w nauce. 100% uczniów uzyskało promocję do klasy wyższej, absolwenci ukończyli 
szkołę. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 108 z 269 uczniów klas IV-VIII, w tym 56 uczniów 
uzyskało średnią 5,0 i powyżej oraz wzorowe zachowanie. Średnia ocen w skali całej szkoły wyniosła 
4,4 , a frekwencja 93% .  

 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty Szkoła Podstawowa Nr 1 (w procentach % ) 

Obszar/Oddz
iał 

A B SZKOŁA GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO KRAJ 

przedmiot - - - - - - - 

Matematyka 64  54 59 50 48 52 47 

Język 
angielski 

69 63 66 61 60 69 66 

Język polski 64 56 60 60 64 64 60 

 
 Pomimo trwającej pandemii szkoła może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z egzaminu 
ósmoklasisty, szczególnie z matematyki. 
 
 Analiza wyników: Wyniki z matematyki powyżej średnich gminy, powiatu, województw, kraju, 
Wyniki z języka angielskiego poziom podstawowy powyżej średnich gminy, powiatu, poniżej 
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województwa, takie same jak w kraju. Wyniki z języka polskiego poniżej średnich powiatu, 
województwa, kraju, takie same jak w gminie. 

 
 Nagrody i wyróżnienia dla uczniów za udział konkursach zawodach sportowych w roku 2021  

 Pięcioro uczniów uzyskało nagrody Burmistrza Mszana Dolna. 

 Duża grupa uczniów zajęła czołowe miejsca i uzyskała nagrody w konkursach i zawodach 
sportowych.  

Do najważniejszych należą :  
1) I miejsce drużynowo w Wojewódzkich Mistrzostwach w Grach i Zabawach „Mały Mistrz”; 
2) I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Powiatu Limanowskiego w Grach i Zabawach „Mały 

Mistrz”; 
3) Mistrzostwa Powiatu Limanowskiego w Kolarstwie Górskim (nasi reprezentanci zajęli II miejsce  

w klasyfikacji szkół); 
4) Etap Wojewódzki konkursu „Góralskie cytanie”- wśród laureatów etapu wojewódzkiego znaleźli 

się także nasi uczniowie. W części czytelniczej, w kategorii klasy I-III: II miejsce, w kategorii klasy 
VII–VIII: II miejsce. W części plastycznej, w kategorii klas I-III: II miejsce; 

5) III miejsce i wyróżnienie w konkursie plastycznym „Rozsiewam radość”, organizowanym przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej; 

6) Finalista i finalistka IV edycjipowiatowego „Interdyscyplinarnego konkursu matematyczno-
historycznego; 

7) Powiatowe Igrzyska Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym - Mszana Dolna 8.06.2021 - I miejsce –
indywidualnie; 

8) Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym - Kraków 16.06.2021 – V miejsce – 
indywidualnie; 

9) Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej – Limanowa 7.10.2020 - II miejsce 
chłopcy; 

10) Powiatowe Igrzyska Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym- Mszana Dolna 8.06.2021 I miejsce – 
drużynowo; 

11) Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych - Nowy Targ 
10.06.2021; 

12) Igrzyska Młodzieży Szkolnej - III miejsce – drużynowo; 
13) Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych - Nowy Targ 

10.06.2021; 
14) Igrzyska Młodzieży Szkolnej - III miejsce (indywidualnie); 
15) Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej - Mszana Dolna 

15.06.2021 - I miejsce – chłopcy; 
16) Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej - Kraków 

21.06.2021 - II miejsce – chłopcy. 
 
 
Informacja o działalności Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 

 Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej, w którego skład wchodzą Szkoła 
Podstawowa Nr 2 i Miejskie Przedszkole Nr 1, jest jednostką samorządową, prowadzoną przez Miasto 
Mszana Dolna. W roku szkolnym 2021/2022, wg stanu na 30.09.2021 r., zatrudnionych było 49 
nauczycieli. Natomiast wszystkich pracowników jednostki było 57. 
 Do szkoły uczęszczają uczniowie klas I-VIII i dzieci realizujące obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne w dwóch oddziałach przedszkolnych. W szkole obowiązuje dwuzmianowość. W roku 
2021 obowiązek szkolny realizowało 409 uczniów i (w tym 41 w oddziale przedszkolnym) w 19 
oddziałach. Zadania dydaktyczno-wychowawcze realizowane są w 15 salach lekcyjnych, sali 
komputerowej, sali gimnastycznej, salce do tenisa stołowego. Zadania opiekuńcze realizowane są  
w świetlicy szkolnej oraz w gabinecie pedagoga szkolnego. W szkole znajduje się gabinet medycyny 
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szkolnej, w którym dyżury pełni pielęgniarka z Przychodni Miejskiej „Vital Med” w Mszanie Dolnej, 
działa również aktywnie biblioteka szkolna.  
 
 W skład infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 2 wchodzą: budynek główny z salą 
gimnastyczną i zewnętrznym boiskiem sportowym (wymaga ono gruntownego remontu – 
nawierzchni ze sztucznej trawy, jak i piłkochwytów), oraz z siłownią na wolnym powietrzu. Miejskie 
Przedszkole nr 1 znajduje się w oddzielnym budynku, posiada 3 salki dydaktyczne oraz ogród  
z urządzeniami do zabaw. W dwóch oddziałach przedszkolnych przebywało 43 dzieci w wieku od 2,5 
do 5 lat. 
 Na terenie szkoły działa kuchnia ze stołówką. Szkoła posiada podjazd, zaplecze sanitarne dla 
osób niepełnosprawnych. Całość infrastruktury szkoły i przedszkola otoczone jest bezpiecznym 
ogrodzeniem z bramami wjazdowymi. 
 
Organizacja szkoły i realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych w okresie pandemii 
 W pierwszym półroczu 2021 r., ze względu na obostrzenia związane z pandemią covid-19, 
nauka w szkole realizowana była w sposób zdalny. 
 
Realizacja programów 
 Rok 2021 dla ZPO był trudny i pełen wyzwań. Zmianie musiał ulec sposób myślenia i sposób 
pracy. W nowej rzeczywistości, na nowo, ważne stały się podstawowe wartośc – bezpieczeństwo, 
zdrowie, solidarność czy przewidywalność jutra. 
 Rok 2021 to dalsze wdrażanie opracowanych w szkole procedur związanych z walką  
z pandemią covid-19. Zgodnie z Rozporządzeniami MEiN, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego na każdym etapie edukacyjnym realizowano zarówno nauczanie zdalne, jak i nauczanie 
stacjonarne. Szkoła uczestniczyła, pozyskując środki, w następujących programach: 

1) Dotacja celowa Ministra Edukacji i Nauki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne  
i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. 

2) Rządowy program Ministra Edukacji i Nauki pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  
w 2021. 

3) Wieloletni rządowy program Ministra Edukacji i Nauki „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący 
wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe  
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek  
i miejsc spożywania posiłków - wykonano remont i doposażono stołówkę szkolną (dotacja 
40.000,00 zł oraz wkład własny 10.000,00 zł). 

4) Program Ministra Sportu i Turystyki ,,Szkolny Klub Sportowy ‘’ realizowany przez Małopolski 
Szkolny Związek Sportowy, otrzymana dotacja na prowadzenie tych zadań w szkole (3 grupy 
sportowe), 

5) Program Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”- otrzymano dotację w wysokości 
15.000,00 zł. 

6) Program Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratorium Przyszłości”- otrzymano dotację  
w wysokości 111.300,00 zł. 

7) Program Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczący zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII  
w związku z ograniczonym funkcjonowaniem szkoły w czasie pandemii covid-19 (150 godz. 
lekcyjnych). 

 
Finanse (realizacja budżetu)  
Plan wydatków na prowadzenie szkoły wynosił 5.092.238,67 
Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 – 4.886.681,07 zł 
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1) Na inwestycje Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mszanie Dolnej wydatkowała kwotę 59.816, 24 zł. – na 
modernizację korytarza. 

2) Remont sali lekcyjnej – 4.995,36 zł (odszkodowanie PZU). 
3) Zakupiono pomoce dydaktyczne w pracowniach klas „0”, klas I-III, matematycznej, historycznej  

i wychowania fizycznego - na kwotę 7.500,00 zł. 
4) Remont i doposażenie kuchni szkolnej - 50.000,00 zł. (80% MEiN, 20 % środki Urzędu Miasta). 
5) Komitet Rodzicielski zakupił i przekazał sprzęt dla uczniów (tablica interaktywna, ekran 

projekcyjny, projektor)- wartość darowizny 18.000,00 zł. 
 
Najważniejsze osiągnięcia jednostki w 2021 r. 
 Rok 2021 to dalszy ciąg ograniczeń funkcjonowania szkoły ze względu na pandemię.W czerwcu 
szkoła przygotowała i przeprowadziła Wojewódzki Konkurs „Góralskie cytanie”, organizowany przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. Zorganizowano międzyszkolny konkurs recytatorski „Miej serce  
i patrzaj w serce” – nagrody zakupiono z tzw. „funduszu korkowego”. Uczniowie Szkoły zajęli  
I miejsce w konkursie plastycznym „Moje miasto - wizja przyszłości”, organizowanym przez Urząd 
Miasta Mszana Dolna. Egzaminy ósmoklasistów w roku 2021 odbyły się w maju. Uczniowie mieli 
utrudnione zadanie - podeszli do egzaminów bez ostatnich powtórek, gdyż dopiero w kwietniu 
wrócili do szkoły po okresie nauki zdalnej. Do egzaminu przystąpiło 43 uczniów, 3 uczniów zostało 
zwolnionych z egzaminu ze względu na stan zdrowia, 1 uczeń pisał egzamin zewnętrzny w domu. 
Ósmoklasiści świetnie poradzili sobie z egzaminem z języka polskiego, zdobywając 65%, 
przewyższając wynik krajowy o 5 punktów i powiatowy o 1 punkt. Uczniowie również dobrze 
poradzili sobie na egzaminie z języka angielskiego, uzyskując wynik 61%, taki sam jak gmina, o 1 
punktów przewyższając wynik powiatu, ale mniej o 5 punktów niż średnia krajowa. Średnia  
z egzaminu z matematyki to 46%. To o 2 punkty mniej niż średnia powiatu i o 1 punkt mniej niż 
średnia kraju. Szkoła docenia osiągnięcia uczniów. Pięcioro najlepszych, wybitnie wyróżniających się, 
promujących Szkołę i Miasto Mszana Dolna oraz finalistów konkursów przedmiotowych, 
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, otrzymało nagrodę Burmistrza Miasta 
Mszana Dolna. 
 Duży procent uczniów brał udział w wielu konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych 
na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim czy ogólnopolskim, zajmując czołowe miejsca. 
 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty Szkoła Podstawowa Nr 2 (w procentach %) 

Obszar SZKOŁA GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO KRAJ 

przedmiot - - - - - 

Matematyka 46 50 48 52 47 

Język 
angielski 

61 61 60 69 66 

Język polski 65 60 64 64 60 

 
 
Stan realizacji uchwał podjętych w 2021 r.  
W roku 2021 Rada Miejska podjęła 2 uchwały związane z funkcjonowaniem szkoły: 
1) Uchwała Nr XXXVIII/311/2021 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 28 czerwca 2021 r.  

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Mszana Dolna na rok szkolny 
2021/2022 

2) Uchwała Nr XXXII/280/2021 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie 
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna na 2021 rok, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz placówki 
doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia na które dofinansowanie jest 
przyznawane, które zostały zrealizowane. 

https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna,a,1958849,uchwala-nr-xxxviii3112021-rady-miejskiej-w-mszanie-dolnej-z-dnia-28-czerwca-2021-r-w-sprawie-okresle.html
https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna,a,1958849,uchwala-nr-xxxviii3112021-rady-miejskiej-w-mszanie-dolnej-z-dnia-28-czerwca-2021-r-w-sprawie-okresle.html
https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna,a,1958849,uchwala-nr-xxxviii3112021-rady-miejskiej-w-mszanie-dolnej-z-dnia-28-czerwca-2021-r-w-sprawie-okresle.html
https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna,a,1881371,uchwala-nr-xxxii2802021-rady-miejskiej-w-mszanie-dolnej-z-dnia-25-stycznia-2021-r-w-sprawie-ustaleni.html
https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna,a,1881371,uchwala-nr-xxxii2802021-rady-miejskiej-w-mszanie-dolnej-z-dnia-25-stycznia-2021-r-w-sprawie-ustaleni.html
https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna,a,1881371,uchwala-nr-xxxii2802021-rady-miejskiej-w-mszanie-dolnej-z-dnia-25-stycznia-2021-r-w-sprawie-ustaleni.html
https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna,a,1881371,uchwala-nr-xxxii2802021-rady-miejskiej-w-mszanie-dolnej-z-dnia-25-stycznia-2021-r-w-sprawie-ustaleni.html
https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna,a,1881371,uchwala-nr-xxxii2802021-rady-miejskiej-w-mszanie-dolnej-z-dnia-25-stycznia-2021-r-w-sprawie-ustaleni.html
https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna,a,1881371,uchwala-nr-xxxii2802021-rady-miejskiej-w-mszanie-dolnej-z-dnia-25-stycznia-2021-r-w-sprawie-ustaleni.html
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Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Mszana Dolna na lata 2019-21 
Realizowane programy edukacyjne i profilaktyczne, konferencje dla rodziców 
Program profilaktyczny „Dlaczego nałogi są szkodliwe”; 

 Spektakl profilaktyczny „Na misiowych urodzinach, najważniejsza jest rodzina” dla uczniów klas 
0-3 wystawiony przez teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa ( środki przeciwalkoholowe); 

 Spektakl profilaktyczny „Zagubione sumienie” dla uczniów klas 4-8; 

 Warsztaty profilaktyczne; 

 Realizacja treści programu wychowawczo – profilaktycznego przez nauczycieli i wychowawców 
we wszystkich klasach szkoły podstawowej i oddziałach zerowych 0-VIII – 409 uczniów – środki 
szkoły; 

  Program edukacji zdrowotnej „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” – bezpłatny; 

  Program ekologiczny „Zbieramy zużyte baterie” – bezpłatny. 
 
Korepetycje dla dzieci realizowane przez wolontariat młodzieżowy (liczba wolontariuszy, liczba 
uczniów uczestniczących). W czasie pandemii i zdalnego nauczania nie prowadzono korepetycji 
 i pomocy koleżeńskiej. 
 
Liczba uczniów, którzy korzystali w 2021 r. z różnych form zajęć pozaszkolnych. Szacunkowa liczba – 
około 160 uczniów 
 
Realizacja programów o charakterze profilaktycznym  

 Kółko muzyczno-wokalne - środki MKRPA – Urząd Miasta;  

  Kółko szachowe - środki MKRPA – Urząd Miasta;  

  SKS – 3 grupy – łącznie 60 uczniów – środki MSzZS – Kraków.  
 
 
 
Informacja o działalności Przedszkola Nr 2 
Całkowita powierzchnia nieruchomości gruntowej: 23,69 m2 

W skład infrastruktury Miejskiego Przedszkola Nr 2 wchodzi budynek główny, garaż blaszany i 
ogród. 
 
Ogólne dane o przedszkolu  
- Typ przedszkola - publiczne ogólnodostępne; 
- Czas pracy przedszkola (dzienna liczba godzin) 10 od godz. 6.30 do godz. 16.30; 
- Czas realizacji podstawy programowej (dzienna liczba godzin) 5 w godz. 8.00-13.00. 
 
Oddziały, liczba dzieci  
- Liczba oddziałów: 2; 
- Liczba uczniów: 50. 
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:  
- 1 dziecko objęte kształceniem specjalnym;  
- 1 dziecko objęte zajęciami korekcyjno- kompensacyjnymi i logopedycznymi; 
- 25 dzieci objętych zajęciami logopedycznymi. 
 
Pomieszczenia 
- Dwie sale zajęć; 
- Kuchnia - 5 pomieszczeń; 
- Gabinet logopedyczny; 
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- Pozostałe pomieszczenia -2 łazienki, sala leżakowania dla dzieci gr. I, szatnia gr. I, szatnia gr. II; 
- Szatnia dla personelu. 
Całkowita powierzchnia nieruchomości gruntowej: 23,69 m2 

W skład infrastruktury Miejskiego Przedszkola Nr 2 wchodzi budynek główny, garaż blaszany  
i ogród. 
 
Ogólne dane o przedszkolu  
- Typ przedszkola - publiczne ogólnodostępne; 
- Czas pracy przedszkola (dzienna liczba godzin) 10 od godz. 6.30 do godz. 16.30; 
- Czas realizacji podstawy programowej (dzienna liczba godzin) 5 w godz. 8.00-13.00. 
 
Oddziały, liczba dzieci  
- Liczba oddziałów: 2; 
- Liczba uczniów: 50. 
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:  
- 1 dziecko objęte kształceniem specjalnym;  
- 1 dziecko objęte zajęciami korekcyjno- kompensacyjnymi i logopedycznymi; 
- 25 dzieci objętych zajęciami logopedycznymi. 
 
Pomieszczenia 
- Dwie sale zajęć; 
- Kuchnia - 5 pomieszczeń; 
- Gabinet logopedyczny; 
- Pozostałe pomieszczenia -2 łazienki, sala leżakowania dla dzieci gr. I, szatnia gr. I, szatnia gr. II; 
- Szatnia dla personelu. 
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Kadra nauczycielska 
Etaty:  4,4 
Poziom wykształcenia nauczycieli:  
- Studium nauczycielskie:  0; 
- Licencjat: 0; 
- Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym:  9. 
 
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli  
- Stażysta: 0; 
- Kontraktowy: 0; 
- Mianowany: 3; 
- Dyplomowany: 5. 
 
Inwestycje i remonty 

REMONTY Wymiana podgrzewacza 
do wody 

197,60 zł 
 

Czerwiec 2021 
 

Urząd Miasta 

 Remont szatni gr II 1.200,00 zł 
 

Sierpień 2021 
 

Urząd Miasta 

 Montaż i zakup 
dozowników 
Wymiana elektronicznego 
zamka do bramki 
wejściowej 

364,00 zł 
 
290,00 zł 

Grudzień 2021 
 

Urząd Miasta 

ZAKUP POMOCY 
DYDAKTYCZN. 

Zakup sprzętu 
komputerowego 

1.051,50 zł 
 

mrzec 202 Urząd Miasta 

 Pomoce dydaktyczne do 
zajęć  
 

1.551,13 zł 
 

sierpień 2021r. 
 

Urząd Miasta 

 Pomoce dydaktyczne do 
zajęć specjalistycznych  
i wyposażenie Sali 
 

2.250,68 zł  sierpień 2021r. Urząd Miasta 

 

Realizacja zajęć dodatkowych 
Zajęcia finansowane z budżetu Miasta: 
- Religia 1 godz., 
- Zajęcia logopedyczne 2 godz., 
- Język angielski 1,5 godz. 
 
Pozostałe zajęcia 
Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne – praca z uczniem zdolnym: 
- Zajęcia regionalne ,,Mali Zagórzanie”, 
- Kółko plastyczne ,,W kranie plastyki”, 
- Kółko badawcze ,,Mali badacze”, 
- Zajęcia kulinarne, 
- Zajęcia z pierwszej pomocy. 
 
Praca z uczniem mającym trudności w nauce:  
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 1 dziecko objęte kształceniem specjalnym  

  1 dziecko objęte zajęciami korekcyjno- kompensacyjnymi i logopedycznymi 
* 25 dzieci objętych zajęciami logopedycznymi  
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Liczba dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego 0.  
oraz  
 Organizacja zabaw,  uroczystości przedszkolnych, 
 Organizacja spotkań z Rodzicami, 
 Organizacja akcji charytatywnych – zbiórka zakrętek, Góra grosza, Telefony i baterie 
 Organizacja wycieczek szkolnych. 
 Organizacja spotkań z pracownikami Nadleśnictwa Limanowa 
 
Uroczystości przedszkolne: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Święto pieczonego ziemniaka, 
Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości Światowy Dzień 
Misia, Andrzejki, Spotkanie z Mikołajem, Wigilia – spotkanie opłatkowe Dzień Babci i Dziadka – on- 
line, Bal Karnawałowy, Tłusty czwartek i ,,Zapusty”, Walentynki, Dzień kobiet, Powitanie wiosny, 
Święto Rodziny, Dzień Dziecka, olimpiada przedszkolna, Zakończenie roku przedszkolnego . 
Zainicjowane zostały obchody nietypowych świąt w przedszkolu tj. Dzień Kota, Dzień Wędkarza, 
Dzień Marzeń , Dzień Wody, Dzień Śliwki, Dzień Grzyba, Dzień Kundelka, Dzień Zdrowej Żywności, 
Dzień Pizzy, Dzień Teatru, Dzień Przyjaciela, Dzień Wiatru, Dzień Smerfa, co uatrakcyjnia pobyt 
dziecka w przedszkolu i wzbogaca go o nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności 
 
Współpraca ze środowiskiem 
Udział w :  
 składaniu kwiatów i zniczy pod pomnikiem na Cmentarzu Parafialnym i pomniku 

pomordowanych Żydów oraz w Parku Miejskim, 
 składaniu życzeń bożonarodzeniowych i wielkanocnych Władzom miasta, sponsorom  

i ,,przyjaciołom przedszkola”. 
 
Programy i projekty realizowane w szkołach 
1) Udział w programie EkoEksperymentarium i zdobycie umiejętności Mistrzów Ekologii. 
2) Certyfikat - Kubusiowi przyjaciele natury Edycja 2020/2021. 
3) Certyfikat za udział w programie przedszkolnej edukacji antynikotynowej ,,Czyste powietrze 

wokół nas. 
4) Certyfikat za udział w I edycji programu przedszkolnej edukacji „Skąd biorą się produkty 

ekologiczne?” 
5) Program edukacyjny „Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych oraz 

kształtowanie postawy proekologicznej - Mamo, tato wolę wodę”. 
6) Program autorski „Moje miasto Mszana Dolna” – projekt przedszkolny stworzony z myślą  

o poznaniu walorów kulturowych naszego miasta. 
7) Projekt ,,Rozwój systemu gospodarki odpadami poprzez budowę punktu selektywnego zbierania 

odpadów -zdobycie CERTYFIKATU ,Tak dzieci segregujemy śmieci ”. 
8) Akcja organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych - Góra grosza. 
9) Program profilaktyczny Akademia Aquafresh. 
10) Cała Polska czyta dzieciom. 
11) Sprzątanie świata. 
12) Święto drzewa - sadzenie drzewek; inicjatywa ekologiczna z Nadleśnictwem Limanowa. 
13) Zakrętka- zbieramy zakrętki dla niepełnosprawnej  Marianki. 
14) Zbieramy baterie i telefony zdobycie I miejsca w skali kraju i bonu o wartości 1.500,00 zł. 
15) Składanie kwiatów i zniczy przed pomnikiem na Cmentarzu Parafialnym i pomniku 

pomordowanych Żydów. 
16) Składanie życzeń bożonarodzeniowych  i wielkanocnych władzom miasta, sponsorom  

i ,,przyjaciołom przedszkola", 
17) Program ogólnopolski Dzieci uczą Rodziców i uzyskanie certyfikatu: Młody patriota, Magiczny 

czas, Bezpieczny internauta, Wirtualny świat, Kosmiczna przygoda, Zdrowa Ziemia, Magiczny Las. 
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18) Kreatywna gimnastyka dla dzieci - Dinozaurowe wyzwanie - Ceryfikat. 
19) Kreatywna gimnastyka dla dzieci -Wiosenne wyzwanie - Certyfikat . 
20) Kreatywna gimnastyka dla dzieci - Kosmo Gagatkowe wyzwanie - Certyfikat . 
21) Certyfikat uczestnictwa w projekcie ,,Poznaj Małopolskę Jana Pawła II” realizowanym przez Radio 

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 
22) Certyfikat –program z zakresu prowadzenia zajęć kreatywnej gimnastyki-Edycja wiosenna. 
23) Certyfikat –wyzwanie ,,Lolek w wiosce indiańskiej”. 
24) Święto Pieczonego Ziemniaka -udział rodzin zaprzyjaźnionych z naszymi dziećmi. 
25) Akcja ,,Święto pszczoły”- malowanie dzbanu na puszki, wykonanie ekologicznych pszczółek  

i kwiatów. 
26) Spotkania z teatrem, magikiem, potkania z muzyką, wspólne zabawy z rodzicami, bale, wycieczki, 

spotkania z ciekawymi ludźmi.  
 
Konkursy i olimpiady 
konkursy plastyczne lokalne i ogólnopolskie- nagrody i wyróżnienia  

Nazwa konkursu Osiągnięcia dzieci 

Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Walentynka” II miejsce Natalia Bierowiec 
II miejsce Maja Kuc 

XXXVIII wielkanocny  konkurs palm 
,,Zagórzańska bagnięć” 

Wyróżnienie dla przedszkolaków 

Konkurs recytatorski ,,Miej serce i patrzaj  
w serce” 

Wyróżnienie Leon Łapka, Julia Kotarba, Martyna 
Jamróz, Szymon Zoń 

Ogólnopolski konkurs plastyczny 
,,Geometryczna zima” 

Wyróżnienie Milena Ligas 
Wyróżnienie Izabela Nowak 

Konkurs wewnątrz przedszkolny na 
najładniejszą PISANKĘ WIELKANOCNĄ 

Dyplomy za udział dla 28 dzieci 

Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,My Easter 
Card” 

III miejsce Julia Kotarba 
Wyróżnienie Paweł Łabuz i Julia Kotarba 

Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Kartka 
Wielkanocna” 

Wyróżnienie Izabela Jamróz,  Weronika 
Szczypka, Krystian Kotarba, Julia Ryś, Grzegorz 
Paruszewski 

Lokalny konkurs plastyczny ,,Nałogom i agresji 
mówię –NIE” organizator: Miejski Ośrodek 
Pomocy społecznej 

I miejsce Izabela Nowak 
II miejsce Maria Kuziak, Milena Ligas, Ksawery 
Puć, 
II miejsce: Ryszard Franczak, Nikodem 
Kołodziejczyk 
Wyróżnienie: Weronika Szczypka, Maja Kuc, 
Olaf Bałuszyński, Natalia Bierowiec, Kamilia 
Ligas, Jeremiasz Pająk, Leon Łapka, Kajtek 
Śiwiak, Stefan Popiołek, Norbert Kalczyński, 
Krystian Kotarba, Kamil Wydra, Paweł Łabuz, 
Oskar Wydra, Leon Zając, Izabela Jamróz, 
Kacper Płachytka, Hubert Tomczak, Julia 
Kotarba, Patryk Skolarus. 
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Kultura – informacja o działalności MOK, Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej, w tym: realizacja 
zadań, udział w projektach, programach, realizacja budżetu, zatrudnienie 
 
Organizacja i infrastruktura Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej 
 W 2021 r. na terenie Miasta Mszana Dolna funkcjonował jeden Ośrodek Kultury z siedzibą  
w Mszanie Dolnej przy ulicy Jana Pawła II 1 w budynku „Orkanówka”, dzierżawionym od Parafi 
Rzymskokatolickiej w Mszanie Dolnej. Jest to samorządowa instytucja kultury, posiadająca 
osobowość prawną. 
 Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej został powołany Uchwałą Nr XIX/165/91 Rady 
Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 19 grudnia 1991 roku. Działa w oparciu o statut, stanowiący 
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/165/91 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 19 grudnia 1991 
roku z późniejszymi zmianami (Uchwała nr XI/79/95 Rady Miasta w Mszanie Dolnej z dnia 4 kwietnia 
1995r. Uchwała Nr XIII/97/95 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 maja 1995 r. Uchwała nr 
XXVI/150/2000 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 czerwca 2000 r. Uchwała Nr XVI/107/2004 Rady 
Miasta Mszana Dolna z dnia 26 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr VIII/45/2007 Rady Miasta Mszana Dolna 
z dnia 13 kwietnia 2007 r.). 
 Miejski Ośrodek Kultury jest czynny 5 dni w tygodniu od wtorku do soboty. Zatrudnienie  
w MOK wynosi 5,17 etatu średniorocznie (4,25 etatu cały rok, 1,5 etatu 8 miesięcy - palacze co) - 
umowy o pracę, 7 instruktorów (muzyki, tańca, śpiewu, teatru), 1 informatyk – umowy zlecenia. 
 
Stan majątku trwałego na dzień 31.12.2021 r. 

Lp. Grupa 
Rodzaj 

śr. 
trwałego 

2020 2021 

Wartość 
początkowa 

Wartość 
umorzenia 
narastająco 

Wartość 
netto 

Wartość 
początkowa 

Wartość 
umorzenia 
narastająco 

Wartość 
netto 

1. 6 
622 

3.970,09 3.970,09 0,00 3.970,09 3.970,09 0,00 

2. 6 
622 

34.990,00 34.990,00 0,00 34.990,00 34.990,00 0,00 

3. 6 
622 

56.538,18 14.134,50 42.403,68 56.538,18 19.788,30 36.749,88 

4. 6 
622 

22.840,00 570,99 22.269,01 22.840,00 2.854,95 19.985,05 

5. 6 
668 

53.530,00 1.338,24 52.191,76 53.530,00 6.691,20 46.838,80 

6. 6 
668 

14.000,00 350,01 13.649,99 14.000,00 1.750,05 12.249,95 

7. 6 
668 

11.900,00 297,51 11.602,49 11.900,00 1.487,55 10.412,45 

8. 8 
805 

155.799,35 155.799,35 0,00 155.799,35 155.799,35 0,00 

9. 8 
805 

10.200,00 2.125.00 8.075,00 10.200,00 3.145.00 7.055,00 

10. 8 
805 

17.730,00 443,25 17.286,75 17.730,00 2.216,25 15.513,75 

  381.497,62 214.018,94 167.478,68 381.497,62 232.692,74 148.804,88 
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Stan majątku obrotowego na 31.12.2021 r. 
Zapasy na magazynie (koks) – 6.686,49 zł. 
Należności krótkoterminowe  – 10.280,00 zł. 
 - z tytułu dostaw i usług – 5.715,00 zł. 
 - inne – 4.565,00 zł. (ZFŚS) 
Pozostałe środki na rachunkach bankowych  – 50.277,41 zł. w tym: 
- rachunek podstawowy 43.269,24 zł 
- rachunek ZFŚS 7.008,17 zł. 
Zobowiązania krótkoterminowe  – 643,97 zł. 
- z tytułu dostaw towarów i usług – 643,97 zł 
Fundusze specjalne (ZFŚS) –11.573,17 zł. 
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe – 105.000,00 zł. 
Miejski Ośrodek Kultury posiada   
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – 238.438,72 zł. 
- wartości niematerialne i prawne – 10.020,14 zł. 
Należności od jednostek podległych lub nadzorowanych przez Miasto Mszana Dolna – 0,00 
Zobowiązania w stosunku do jednostek podległych lub nadzorowanych przez Miasto Mszana Dolna - 
0,00 zł. 
 
Finanse (realizacja budżetu) 
 Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej na prowadzenie działalności otrzymuje dotację 
samorządową. Uzyskuje też przychody z tytułu: 
- sprzedaży usług: wpisowe za organizowane zajęcia z nauki tańca, nauki gry na instrumentach, 

warsztaty wokalne, warsztaty ceramiczne, warsztaty artystyczne, usługi promocyjne, reklamy, 
organizowanie imprez na zlecenie. 

- przychodów finansowych: odsetki od środków na rachunku bankowym 
 
Informacja dotycząca przychodów i kosztów prowadzonej działalności 

 Rok 2020 2021 

I Przychody 511.715,28 614.504,15 

- Przychody ze sprzedaży usług 114.495,40 166.937,00 

- Dotacje 397.100,00 435.500,00 

- Przychody finansowe 73,88 19,15 

- Pozostałe przychody 46,00 12.048,00 

II Koszty 546.046,19 613.086,22 

- Amortyzacja 23.355,15 18.673,80 

- Zużycie materiałów i energii 110.477,86 87.715,20 

- Usługi obce 75.150,54 93.859,43 

- Wynagrodzenia 291.546,69 343.390,48 

- Świadczenia na rzecz pracowników 42.281,50 67.527,00 

- Pozostałe koszty 3.234,45 1.920,31 

 Wynik finansowy +zysk/ -strata -34.330,91 +1.417,93 

Zysk zostanie przeksięgowany na  fundusz rezerwowy jednostki. 
 
Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury 
 Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania statutowe w dziedzinie upowszechniania kultury, 
wychowania, edukacji, sportu i turystyki. 
 
Grupy artystyczne: 
1) W Miejskim Ośrodku Kultury w Mszanie Dolnej działają dwie grupy teatralne: 
2) Grupa Teatralna Wizja (ok. 12 osób)  
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3) Grupa Projekt Teatr (ok. 10 osób) 
4) Grupa Teatralna Wizja w roku 2021 wystawiła za pośrednictwem platformy YouTube dwie 

adaptacje sceniczne – Wędrówkę Małego Księcia oraz dramat Dziady cz. II. Przygotowała również 
apel udostępniony na YouTube z okazji święta Konstytucji 3 maja oraz wystąpiła podczas 
Narodowego Czytania.  

5) Chór Gospel tworzy obecnie 20 osób. W roku 2021 wystąpił na dwóch koncertach (w Parafii 
Matki Bożej Fatimskiej w Bańskiej Wyżnej oraz w Kościele świętej Teresy od Dzieciątka Jezus  
w Rabce-Zdroju). Był również gospodarzem warsztatów gospel prowadzonych przez Gabi Gąsior 
oraz wziął udział w XIV Zagórzańskim Spotkaniu Chórów. 

6) Dwie grupy śpiewacze „Mszanicanki” (6 kobiet) i „Słomcanki” (7 kobiet). Panie uświetniają 
imprezy miejskie i kościelne. Reprezentują Mszanę Dolną na różnych przeglądach i festiwalach 
folklorystycznych ( Limanowska Słaza, Druzbacka, Sabałowe Bajania, Festiwal Pieśni Maryjnych 
itp.) 

 
Stałe formy pracy: 
1) Warsztaty muzyczne: wokal, gitara, pianino, akordeon, skrzypce); 
2) Zajęcia artystyczne: warsztaty ceramiczne – prowadzone w dwóch grupach (uczestniczy około 14 

osób). Robótki ręczne (dla dzieci i dla dorosłych) – prowadzone w pięciu grupach (uczestniczy 
około 26 osób).  

3) Sekcja biegów górskich i długodystansowych (ok 15 członków). W roku 2021 sekcja wystartowała 
w 72 zawodach reprezentując Miasto Mszana Dolna na arenie ogólnopolskiej i zagranicznej, 
zwykle zajmując miejsca na podium. Jeden z największych sukcesów to I miejsce w sztafecie „Od 
Tatier K Dunaju” (345 km) odbywającej się na Słowacji.  

4) Warsztaty muzyczne prowadzi pięciu instruktorów, a w zajęciach uczestniczą aktualnie 73 osoby. 
Miejski Ośrodek Kultury prowadzi warsztaty muzyczne nauki gry na instrumentach: gitarze, 
skrzypcach, akordeonie, pianinie, keyboardzie oraz warsztaty wokalne.  

5) Zajęcia taneczne prowadzone są w trzech grupach przez dwóch instruktorów. Dwie grupy to 
formacje tańca nowoczesnego ok 24 uczestników. Kolejna to nauka rytmiki z elementami tańca 
towarzyskiego ok 23 dzieci. 

 
Organizowane imprezy kulturalne, rozrywkowe, rekreacyjne: 
1) XXVIII Konkurs Palm Wielkanocnych; 
2) Przedstawienie Grupy Teatralnej „Wizja” – Wędrówka Małego Księcia (film w serwisie YouTube, 

około 500 widzów); 
3) Apel Grupy Teatralnej „Wizja” z okazji święta Konstytucji 3 maja (film w serwisie YouTube, około 

400 widzów); 
4) VIII Mini Talent Show On-line (15 uczestników) – około 3000 widzów (filmy w serwisie YouTube); 
5) Piknik Rodzinny w Parku Miejskim (dwie imprezy); 
6) Koncert Finałowy uczestników warsztatów muzycznych MOK Mszana Dolna; 
7) Narodowe Czytanie; 
8) III Warsztaty Gospel z Gabi Gąsior; 
9) Przedstawienie Grupy Teatralnej „Wizja” – Dziady cz. II (film w serwisie YouTube, około 500 

widzów); 
10) Konkurs Historyczny z okazji 11 Listopada; 
11) XIV Zagórzańskie Spotkania Chórów; 
12) Bieg Świąteczny w Parku Miejskim. 
 
 MOK Mszana Dolna zajmuje się również obsługą techniczną i organizacyjną imprez i wydarzeń 
okolicznościowych, kościelnych i patriotycznych.   
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Działalność Miejskiej Biblioteki 
 Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej jest biblioteką o bogatych tradycjach. Realizując swą misję 
pozyskiwania jak największej liczby czytelników (łączna liczba czytelników 3436), oprócz 
udostępniania zbiorów podejmuje również inne działania, mające na celu zwiększenie dostępu do 
szeroko pojętej kultury. 
 Celem Miejskiej Biblioteki jest prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej, 
zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach oświatowych, 
edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Biblioteka pragnie 
wspomagać proces dydaktyczno-wychowawczy szkół naszego miasta i gminy, służyć potrzebom 
kształcących i doskonalących się nauczycieli oraz wspierać ich w pracy merytorycznej poprzez 
organizację spotkań metodycznych i szkoleniowych jak i konkursów międzyszkolnych o zasięgu 
powiatowym. Prowadzi także edukację historyczną, ekonomiczną, regionalną i kulturową wśród 
wszystkich mieszkańców naszego regionu, organizując spotkania literackie i kulturalno-oświatowe. 
 Biorąc pod uwagę współczesne osiągnięcia nauki i techniki oraz szczególną rolę internetu  
w życiu społecznym, biblioteka stara się ustawicznie wzbogacać ofertę programową, kierowaną do 
użytkowników w każdym wieku, zarówno tych najmłodszych, u których proces inicjacji czytelniczej 
dopiero następuje, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Szybki rozwój cywilizacyjny ostatnich 
dwóch dekad pozwala stosować w pracy z użytkownikiem nowatorskie metody, które nie tylko 
wpływają na upowszechnianie czytelnictwa samego w sobie, ale w znaczący sposób przyczyniają się 
do wszechstronnego rozwoju pod względem intelektualnym, kulturowym czy stricte naukowym osób 
odwiedzających mury biblioteczne. Osiągnięcia w dziedzinie fotografii cyfrowej, filmu oraz 
komunikacji elektronicznej umożliwiają organizowanie różnego rodzaju warsztatów, wystaw czy 
spotkań autorskich w formie on-line. Ze względu na pandemię COVID-19 w roku ubiegłym praca  
w bibliotece wyglądała inaczej niż dotychczas. Przez obostrzenia wywołane pandemią biblioteka nie 
kierowała zbyt dużej oferty dla czytelników. Mimo to odbywały się zajęcia i konkursy dla dzieci, 
konkurs fotograficzny (on-line), Narodowe Czytanie. Łącznie odbyło się 31 imprez ,w których 
uczestniczyło 245 osób. Pracownicy biblioteki uczestniczyli w 6 szkoleniach podnoszących ich 
kwalifikacje zawodowe oraz w wyjazdach studyjnych. Pod koniec roku biblioteka była nieczynna dla 
czytelników w związku z pakowaniem i przygotowywaniem księgozbioru do przeniesienia do nowego 
budynku. 
 
Dane statystyczne GUS za 2021 rok 
1) Łączna liczba czytelników 3.436 w tym: 1.150 aktywnych czytelników oraz 101 nowych czytelników; 
2) W roku 2021 w bibliotece przybyło 1768 książek o wartości 24.423,69 zł; 
3) Wypożyczenia i udostępnienia:  
- wypożyczenia na zewnątrz 21.510 vol.,  
- udostępnienia na miejscu 134 vol.; 
4) W bibliotece w 2021 r. ze względu na pandemię oraz pracę związaną z przeprowadzką do nowej 
siedziby organizowano dużo mniej imprez bibliotecznych niż w latach ubiegłych 
5) W minionym roku bibliotekę odwiedziło 11.474 osób; 
6) Zatrudnienie na 31.12.2021 r. 5,25 etatu: 3 etaty z wykształceniem bibliotekarskim, 2 etaty pomocy 
bibliotekarza i pracownika gospodarczego oraz 0,25 etatu głównego księgowego.  
7) Finanse Biblioteki: 
 
Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej: 
 

Lp. Przychody bieżące Wykonanie 

1. Dotacja z budżetu Miasta Mszana Dolna 405.000,00 

2. Pozostałe przychody operacyjne 15.980,00 
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3. Przychody finansowe 9,68 

4. Dotacja Biblioteka Narodowa 3.230,00 

 Razem 424.219,68 

 Przychody majątkowe*  

1. Dotacja Miasto Mszana Dolna 370.000,00 

 Razem 370.000,00 

 Ogółem przychody 794.219,68 

   

* Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
 

Lp. Koszty bieżące Wykonanie 

1. Amortyzacja 1.666,67 

2. Zużycie materiałów i energii 57.490,15 

3. Usługi obce 41.855,23 

4. Wynagrodzenia  267.315,89 

5. Ubezpieczenia i inne świadczenia 55.146,52 

6. Pozostałe koszty rodzajowe 30,00 

 Razem 423.504,46 

1. Koszty inwestycyjne 370.000,00 

 Ogółem 793.504,46 

 
I. Przychody: 
Plan przychodów ogółem: 794.220,00 zł 
Wykonanie przychodów ogółem: 794.219,68 zł 
 
1. Przychody bieżące 424.219,68 zł w tym: 
- dotacja z budżetu JST 405.000,00 zł; 
- pozostałe przychody operacyjne 15.980,00 zł - uzyskano przychody m.in. z opłat za najem 
powierzchni pod reklamy; 
- przychody finansowe 9,68.zł - przychody z tytułu odsetek bankowych; 
- dotacja Biblioteka Narodowa na realizację zadania w ramach Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
na lata 2021 – 2025 kwota 3.230,00 zł. 
 
2. Przychody majątkowe 370.000,00 zł w tym: 
- Dotacja z Miasta Mszana Dolna na realizację zadania pn. Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Mszanie 
Dolnej w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego 340.000,00 zł. 
Zgodnie z przepisami finansowymi w instytucjach kultury dotacje te stanowią rozliczenia 
międzyokresowe przychodów; 
- Dotacja z Miasta Mszana Dolna na realizację zadania pn. Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Mszanie 
Dolnej w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego 30.000,00 zł. - otrzymano dotację na zakup 
regałów, półek oraz zabudowy drewnianej do oddziału dla dzieci. 
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II. Koszty: 
Plan kosztów ogółem: 794.220,00 zł 
Wykonanie kosztów ogółem: 793.504,46 zł 
1. Koszty bieżące: 423.504,46 zł 
- Amortyzacja 1.666,67 zł; 
- Zużycie materiałów i energii 57.490,15 zł - wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych, 
środków czystości, środków ochrony indywidualnej w związku COVID-19, energii, wody i gazu; 
- Usługi obce 41.855,23 zł - wydatkowano środki na zakup m.in. usług telekomunikacyjnych, obsługę 
serwisową, nadzór inspektora ochrony danych osobowych, opłaty licencyjne za używane programy; 
- Wynagrodzenia 267.315,89 zł; 
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 55.146,52 zł; 
- Pozostałe koszty 30,00 zł. 
 
Koszty inwestycyjne 370.000,00 zł 
 Wydatkowano środki na zapłatę za wykonane prace w ramach realizowanego projektu pn. 
Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego. 
 
Sfera gospodarcza 
 W 2019 roku Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej podpisując umowę 11.02.2019 r. 
z Instytutem Książki rozpoczęła realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 pn. Przebudowa Miejskiej Biblioteki  
w Mszanie Dolnej w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego. Zadanie to miało być 
zakończone 31.12.2020 r., jednak ze względu na pandemię termin realizacji całego zadania został 
przesunięty do 31.12.2021 r. Dzięki temu można było realizować całą inwestycję bez zbędnego 
pośpiechu. W 2021 r. nowym budynku trwały jeszcze drobne prace wykończeniowe, poprawkowe,  
a także skupiono się na aranżacji Biblioteki. Realizacja tych zadań była możliwa dzięki dotacji z Urzędu 
Miasta.  
W listopadzie na terenie przyległym do biblioteki Miasto Mszana Dolna rozpoczęło kolejną 
inwestycję, mającą na celu zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej biblioteki (budowa parkingu 
oraz strefy rekreacji). 
 
SPORT i REKREACJA 
 Działające stowarzyszenia i kluby: Klub Sportowy „Turbacz”, Ognisko TKKF „Lubogoszcz”, UKS 
Beskid Mszana Dolna, UKS KORYO, Miejsko-Gminny Klub Siatkarski „Mszanka”, Stowarzyszenie 
„Budujemy Sukces” - Akademia Bonito, Klub Sportowy „Manufaktura Tańca”, Koło PZW nr 25 
„Mszanka” oraz sekcja biegów Górskich i Długodystansowych działająca przy MOK. 
 Infrastruktura: jedyny stadion lekkoatletyczny w powiecie limanowskim, kompleks boisk 
sportowych Orlik, hala sportowa, ścieżka rowerowa o długości 2.200 m, plaża miejska z infrastrukturą 
do wypoczynku, dwa boiska do siatkówki plażowej, dwie otwarte siłownie zewnętrzne (park i stadion 
miejski), sezonowe lodowisko, baseny przy prywatnych ośrodkach („WySPA Mszanka”, Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy JANDA Resort&Conference, Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny 
„Słoneczny”) i korty tenisowe (Pensjonat „Szczebel”). 
 
Turnieje sportowe organizowane przez: 

 Klub sportowy Turbacz – IV Turbacz Mszana Dolna CUP; 

 Volley Rabka – Międzynarodowy Amatorski Turniej Piłki Siatkowej drużyn mieszanych; 

 TKKF Lubogoszcz: Turniej Siatkówki Plażowej, Turniej Tenisa Ziemnego; 
 
 Miasto Mszana Dolna współorganizuje Ogólnopolską Spartakiadę Zimową KSM – wraz z Gminą 
Mszana Dolna oraz Gminą Niedźwiedź. 11. edycja odbyła się w Kasinie Wielkiej na stoku narciarskim. 
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 W roku 2021 najważniejszym wydarzeniem sportowym w naszym mieście było uroczyste 
otwarcie stadionu lekkoatletycznego. Przebudowa stadionu uczyniła z tego miejsca profesjonalny  
i wyposażony obiekt, jedyny taki w powiecie limanowskim.  
 Otrzymane środki w 2021 r. pozwoliły również na dodatkową inwestycję – boisko do siatkówki 
plażowej zostało odpowiednio zabezpieczone i ogrodzone oraz zyskało profesjonalne trybuny dla 
publiczności. 
 
SPORT - FINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA 
 W ramach organizowanego Konkursu Ofert stowarzyszenia sportowe starają się pozyskać 
środki na swoją działalność. Dofinansowanie przeznaczone na Ogólnopolską Spartakiadę Zimową 
KSM to kwota 2.500 zł.  
 
ORGANIZACJE TURYSTYCZNE 
 PTTK Oddział Rabka Zdrój ma swoje Koło Terenowe w Mszanie Dolnej, które organizuje cykl 
wyjść na okoliczne góry pn. „Spotkania w górach” oraz wycieczki dla swoich członków oraz wszystkich 
chętnych mieszkańców, działa również Szkolne Koło PTTK przy Zespole Szkół Techniczno-
Informatycznych. 
 
AKCJE TURYSTYCZNE 
 Akcja „Odkryj Beskid Wyspowy” organizowana przez Forum Gmin Beskidu Wyspowego, mająca 
na celu promocję regionu - została zmodyfikowana, w 2020 roku w czasie epidemii zalecano 
wędrówki indywidualne na wyznaczone szczyty, w ramach przyjętej ramówki, natomiast całkowicie 
organizatorzy zrezygnowali z masowych wyjść i spotkań na szczytach gór. 
 Akcja „Spotkania w górach” organizowane przez Koło Terenowe PTTK rozpoczynająca się  
w kwietniu z zakończeniem we wrześniu to wycieczki na okoliczne szczyty wg zasady wyjścia na górę 
dowolnym szlakiem i wspólnego spotkania między 13:00-14:00 przy ognisku. Dodatkowo Koło PTTK 
zorganizowało trzy wycieczki wyjazdowe dla członków PTTK i wszystkich zainteresowanych osób  
w dalsze rejony kraju, np. Sudety, Beskid Żywiecki, Bieszczady.  
 W dalszym ciągu działają oddolne inicjatywy, które zaczynają zdobywać uznanie wśród 
mieszkańców miasta, a odbywa się to poza działaniem jakiegokolwiek stowarzyszenia związanego  
z turystyką. Grupa osób, która jest zainteresowana częstszym chodzeniem po górach niż 
proponowane wyżej akcje zorganizowała się w „Niedzielne wędrówki”. Organizują sobie wypady  
i wyjścia wg własnego uznania lub zgłaszanych życzeń i proponują dość atrakcyjne wyprawy za niską 
kwotę, pokrywającą najczęściej transport i ubezpieczenie. Z takiej propozycji korzystają aktywni 
emeryci lub prawdziwi pasjonaci turystyki.  
 Ciekawą propozycją dla turystów odwiedzających nasz rejon stają się założenia marki 
Zagórzańskie Dziedziny, która - poza skierowaniem siły na działania oddolne, czyli aktywizację  
i przywrócenie rękodzielniczych i rzemieślniczych tradycji - ma również na celu przyciągnięcie do 
naszego regionu turystów. Można skorzystać z przygotowanych 6 questów, które rozsiane są na 
terenie trzech zagórzańskich gmin, a sposób zscieciowania zagadek czyni z wypraw dodatkowy 
produkt turystyczny. Ponadto w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 14:00 odprawiana była 
Zagórzańska Msza Św. w dwóch kościołach: w Kasinie Wielkiej od maja października w starym 
zabytkowym kościele p.w. Marii Magdaleny oraz od listopada do kwietnia na Lubomierzu w kościele 
p.w. św. Józefa Rzemieślnika. Z założenia na mszę św. można przyjść w tradycyjnym stroju 
zagórzańskim, oprawę zapewnia zespół regionalny lub miejscowa orkiestra, a w miarę epidemicznej 
możliwości odbywały się również kiermasze rękodzieła wraz z poczęstunkiem.  
 
TURYSTYKA - DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA 
 W ramach wspólnego przedsięwzięcia Miasto Mszana Dolna podpisało umowę promocyjną  
w ramach Forum Gmin Beskidu Wyspowego. Przekazana dotacja jest finansowym wsparciem do 
realizacji kolejnej edycji „Odkryj Beskid Wyspowy”. W roku 2021 to wspólne wykonanie map 
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turystycznych, banerów promocyjnych, plakatów oraz realizacja imprez kulturalnych w ramach 
corocznej akcji.  
 
 
2. SFERA GOSPODARCZA 
 
Stan mienia komunalnego wg kategorii środków trwałych 
 Powierzchnia gminy wynosi 2.710 ha, co stanowi 2,85% powierzchni powiatu limanowskiego. 
W tej powierzchni użytki rolne stanowią 52% ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 35%  
a pozostałe grunty i nieużytki 13%, w tym drogi 3,5%. 
 
Miasto Mszana Dolna posiada: 
1) grunty rolne – 14,0651 ha 
2) grunty leśne – 3,6523 ha 
3) tereny komunikacyjne – 29,8873 ha 
4) grunty zabudowane i zurbanizowane – 17,2544 ha 
razem – 64,8591 ha 
 
Z powyższego: 
1) grunty w wieczystym użytkowaniu – 0,9358 ha 
2) grunty oddane w dzierżawę – 4,0483 ha 
3) grunty oddane w użyczenie – 2,8627 ha 
4) grunty oddane w trwały zarząd – 1,7783 ha 
 
 W roku 2021 Miasto zbyło grunty o powierzchni 0,1032 ha za łączna kwotę 53.075 zł. W roku 
2021 Miasto nabyło na potrzeby dróg grunty o powierzchni 0,00410 ha (ul. Mroza, ul. Orkana-
boczna) za kwotę 16.000 zł. 
 Mieszkaniowy zasób gminy stanowią lokale z budynku socjalnym wybudowanym w roku 2011, 
zlokalizowanym przy ulicy Starowiejskiej 36F. Wg stanu na 31.12.2021 r. jest to 7 lokali, w tym  
6 objętych umowami najmu, jeden lokal pozostaje w dyspozycji miasta. 
 
Gospodarka przestrzenna – planowanie przestrzenne oraz dane o budownictwie i rozwoju miasta 
 Miasto Mszana Dolna posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty 
Uchwałą Nr XXI/148/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. Rady Miasta w Mszanie Dolnej, który został 
zmieniony:  
1) Uchwałą Nr XXXVII/262/2006 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 października 2006r. (Dz. Urz. 
Woj. Małop. z 2006 r., poz.5305),  
2) Uchwałą Nr XLIII/301/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna, (Dz. Urz. Woj. Małop.  
z 2013 r., poz.7954),  
3) Uchwałą Nr V/26/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna, (Dz. Urz. Woj. 
Małop. z 2015r, poz.733),61  
4) Uchwałą Nr XVIII/156/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna, (Dz. 
Urz. Woj. Małop. z 2016r, poz.2434),  
 
W roku 2021 wydano w oparciu o ww. plan: 
- zaświadczeń o przeznaczeniu terenu – 24 szt. 
- zaświadczeń o zgodności inwestycji – 12 szt. 
- zaświadczeń o rewitalizacji – 3 szt.  
- wypisów  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 49 szt. 
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- wypisów z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 210 szt. 
- postanowienia podziału nieruchomości – 24 szt.  
 
 Na terenie Miasta Starostwo Powiatowe wydało 43 decyzje o pozwoleniu na budowę budynku 
mieszkalnego, rozbudowę budynku lub obiektu budowlanego 22 decyzje oraz 37 decyzji na realizację 
inwestycji w tym instalacji gazowych.  

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
 Studium jest dokumentem mającym na celu  określenie polityki przestrzennej  gminy oraz 
lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. 
 W roku 2021 Miasto kontynuowało realizację Uchwały Nr V/47/2019 z dnia 25.02.2019  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Mszana Dolna - na podstawie dokonanej analizy oceny aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna.  
 Procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Mszana Dolna ma na celu zmianę w zakresie umożliwiającym uwzględnienie potrzeb 
mieszkańców Miasta oraz dostosowanie tego dokumentu do aktualnych przepisów. Zakres zmian 
obejmuje teren całego miasta Mszana Dolna.  
 W roku 2021 złożono 188 wniosków właścicieli nieruchomości o zmianę ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Mszana Dolna. W sumie 
wszystkich wniosków rozpatrzonych w procedurze zmiany studium w roku 2021 było 341, które 
indywidualnie zostały rozpatrzone.  
 Po uzgodnieniach z instytucjami Miasto Mszana Dolna przedstawiło do publicznego wglądu 
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto 
Mszana Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją. Nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego odbyła się publiczna dyskusja. W kolejnym terminie odbyły się również konsultacje 
społeczne, na których mieszkańcy dowiedzieli się, jak przebiega proces przygotowania takiego 
dokumentu, jakie są wstępne założenia projektowe, jak obowiązujące przepisy wpływają na 
przyjmowane rozwiązania oraz jak mieszkańcy mogą uczestniczyć w procedurze tworzenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Mszana Dolna. Wdwóch 
spotkaniach dość licznie uczestniczyli mieszkańcy miasta oraz osoby zainteresowane tym projektem.   
 Do wyłożonego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Miasta Mszana Dolna każdy kto kwestionował ustalenia projektu mógł wnieść 
uwagi w wyznaczonym terminie do 13.01.2022r. 
 Miasto Mszana Dolna mając na uwadze dobro mieszkańców rozpatrzyło wszystkie złożone 
uwagi i przystąpiło do opracowania drugiego projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Mszana Dolna – procedura jest w trakcie.  
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  
 W roku 2021 Miasto Mszana Dolna przystąpiło do realizacji Uchwały Nr XLI/339/2021 z dnia 13 
października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna i przystąpieniu do sporządzania zmiany 
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie ustaleń części tekstowej dotyczących: 
1) oczyszczania i odprowadzania ścieków dotyczącą dopuszczenia poza obszarami szczególnego 
zagrożenia powodzią indywidualne i grupowe systemy oczyszczania ścieków, 
2) terenu oznaczonego symbolem B4UC przy ul. Krakowskiej w zasięgu działek 1381/2, 1382/2, 
1382/3, 1382/4. 
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Gospodarka komunalna i mieszkaniowa – informacja o działalności ZGK w tym: realizacja zadań 
zleconych, realizacja budżetu, zatrudnienie, dane o zasobach mieszkaniowych miasta, 
usieciowienie – woda, kanalizacja sanitarna (informacja o nowych przyłączeniach), gaz 
 
 Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką organizacyjną Gminy-Miasta Mszana Dolna 
prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Został utworzony Uchwałą Rady 
Miasta nr XXV/166/96 z dn. 19.07.1996 r. 
 Zakładem kieruje Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta 
Mszana Dolna. Gospodarkę finansową i kontrolę w zakresie spraw finansowych Zakładu prowadzi 
Główny Księgowy. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Miasta, a w zakresie 
prawidłowości rozliczeń z budżetem miasta Skarbnik. 
  
Majątek 
 Zakład zarządza, administruje i korzysta z majątku przekazanego przez Miasto Mszana Dolna 
oraz nabytego z własnych środków. 
 Wartość posiadanego majątku na koniec roku wynosi 19.176.008,86zł w tym: 
- budynki i lokale 8.277.539,98 zł 
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9.319.509,83 zł 
- kotły i maszyny energetyczne 5.935,08 zł 
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 174.962,18 zł 
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 415.636,11 zł 
- urządzenia techniczne 52.828,50 zł 
- środki transportowe 760.315,49 zł 
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 169.281,69 zł.  
Największą wartość księgową stanowi Stacja Uzdatniania Wody Raba przy ul. Krakowskiej na kwotę 
8.178.036,11 zł oraz kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody (SUW Mszanka) na kwotę 5.638.577,60 
zł. 
  
Działalność 
 Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje zadania mające na celu bieżące i stałe zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb mieszkańców. Szczegółowy zakres zadań określa jego statut. Do najważniejszych 
należą działania w zakresie: 
- uzdatniania i dostarczania wody, 
- gospodarki ściekowej i ochrony wód, 
- oczyszczania miasta, 
- utrzymania zieleni w mieście, 
- pozostałej działalności komunalnej, 
- kultury fizycznej i sportu, 
- gospodarki odpadami i PSZOK. 
 
Zatrudnienie 
 Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2021 r. zatrudniał 14 osób (13 osób 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba zatrudniona na ½ etatu). Wśród 
zatrudnionych 7 osób posiada umowy okresowe, pozostali zatrudnieni są na czas nieokreślony. 
 W trakcie roku Zakład zatrudniał pracowników w ramach programu 50+ i prac 
interwencyjnych. Łącznie na ww. formy wsparcia dofinansowane przez Urząd Pracy Zakład otrzymał 
łączną refundację w kwocie 37.008,40 zł. W trakcie roku zawarto również 16 umów-zlecenia z 8 
osobami. 
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Działalność - wodociągi 
 Główna działalność Zakładu prowadzona jest w zakresie wodociągów i zaopatrzenia ludności  
w wodę. W mieście Mszana Dolna do miejskiej sieci wodociągowej przyłączonych jest 809 budynków 
jedno i wielomieszkaniowych. W 2021 r. Zakład uzdatnił i sprzedał na rzecz mieszkańców 118.861 m³ 
wody. Ponadto w dalszym ciągu kontynuujemy rozpoczętą w 2017 r. rozbudowę systemu do 
zdalnego odczytu wodomierzy. W związku z nią sukcesywnie, nieodpłatnie wymieniane są odbiorcom 
wodomierze, które są przystosowane do montażu nakładek. W roku 2021 wymieniono ich 38. 
 
Gospodarka odpadami 
 W zakresie gospodarki odpadami za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z Punktu 
Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych wywieziono 92.947,00 kg odpadów. Od mieszkańców 
nieruchomości wywieziono 1.911.260,00 kg. Śmieci wywożone były śmieciarką dwukomorową marki 
Volvo z ładownością do 16 ton oraz samochodami marki Mercedes, Mitsubishi i Renault  
z ładownością do 3,5 tony. Śmieci segregowane są na poszczególne frakcje tj. papier i tektura, 
opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, odpady ulegające biodegradacji, tworzywa 
sztuczne oraz niesegregowane odpady komunalne. Przeprowadzono szereg kontroli sprawdzających 
właściwe segregowanie śmieci przez mieszkańców, a wszelkie odstępstwa od prawidłowej segregacji 
były na bieżąco zgłaszane. 
 
Odbiór ścieków 
 Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi również działalność w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej. Działalność w tym 
zakresie prowadzona jest samochodem asenizacyjnym IVECO. W trakcie roku od mieszkańców miasta 
Mszana Dolna wywieziono 4.987,5 m³ nieczystości płynnych. Szczegółowe dane o działalności 
Zakładu znajdują się w sprawozdaniach kwartalnych, półrocznych i rocznych na bieżąco 
przekazywanych do Urzędu w obowiązujących terminach. 
 
Mieszkania socjalne 
 Zakład Gospodarki Komunalnej na podstawie umowy z dn. 3.01.2022 r. zawartej z Gminą-
Miasto Mszana Dolna administruje budynkiem zlokalizowanym przy ul. Starowiejskiej 36F na działce 
nr 2649/11. W budynku tym znajduje się 7 odrębnych mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni 
użytkowej 208,11 m². Aktualnie 6 mieszkań jest zamieszkałych, 1 pozostaje puste. Decyzje w sprawie 
zawierania umów najmu lokalów socjalnych i ich przedłużania podejmuje Miejska Komisja 
Mieszkaniowa. 
 
Finanse 
 Od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody w kwocie 
2.716.857,61 zł, w tym: 
- z opłat za wodę 1.175.207,43 zł, 
- z pozostałych tytułów takich jak roboty drogowe, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej  
i inne 888.463,13 zł, 
- kultury fizycznej i sportu 125.136,67 zł 
- gospodarka odpadami i PSZOK 528.050,38 zł 
 Koszty bieżące poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły 
2.355,76 zł w tym zakupiono: 
- rękawice, 
- środki dezynfekcyjne, 
- środki czystości, 
- środki dezynfekcyjne (płyn do rąk), 
- maseczki ochronne twarzy, 
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 Od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Zakład poniósł koszty na działalność w kwocie 2.708.662,52 zł 
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.008.890,05 zł. Stan środków obrotowych na 
koniec 2021 r. wynosi 102.830,09 zł. 
 
Ochrona dziedzictwa kulturowego – informacja na temat realizowanych na terenie miasta działań 
w tej dziedzinie, ich finansowaniu oraz efektach brak dnych 

W ramach wspólnego partnerstwa wokół marki Zagórzańskie Dziedziny – Miasto Mszana Dolna 

wspólnie z Gminą Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź realizuje wszelkie działania mające za zadanie 

ochronę kultury górali zagórzańskich, zachowanie tradycji, obrzędów zwyczajów, jak i promocję 

poprzez organizowanie wspólnych wydarzeń, promocję publikacji związanych z naszym regionem, 

przygotowanie tekstów, zawierających opisy strojów, zwyczajów czy osób związanych z regionem 

zagórzańskim czy współfinansowaniem działań. Obszar historyczny górali zagórzańskich obejmuje 

trzy gminy, stąd decyzja, by wszelkie działania związane z finansowaniem zadań podejmować 

wspólnie. Wspólna promocja wydarzeń działa w trzech samorządach i powstają wspólne inicjatywy. 

Dla mieszkańców, jak i dla turystów odwiedzających nasz region powstała Zagórzańska Msza 

Św. Zagórzańskie Msze św. są odprawiane cyklicznie, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 

14.00 - w okresie od kwietnia do września w zabytkowym kościele w Kasinie Wielkiej, a od 

października do marca w kościele parafialnym w Lubomierzu. Udział w wydarzeniu jest również 

okazją do podziwiania pięknych wnętrz zabytkowych świątyni. Zachęcamy wszystkich Zagórzan 

biorących udział w tej Mszy św. do ubrania się w zagórzański strój regionalny i zaprezentowania się  

w nim podczas wydarzenia. To forma popularyzacji naszej kultury i tradycji. Po Mszy św., na placu 

przed kościołem, organizowane są regionalnym kiermaszu na których można nabyć produkty lokalne: 

rękodzieło, miody i wyroby pszczele, regionalne sery i pierniki ozdobne. Członkowie orkiestry, którzy 

uczestniczą we mszy św. występują z krótkim programem artystycznym. 

Działające w ramach partnerstwa marki Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Mszanie Dolnej 

służy pomocą, wiedzą i zbiorami z zakresu kultury ludowej. Opierając się na ich bogatych zbiorach 

poszerzana jest wiedza na temat tożsamości lokalnej. Urząd Miasta wspiera finansowo Oddział 

zapewniając tymczasowe przechowywanie zebranych przez Towarzystwo materiałów, z myślą o Izbie 

Regionalnej, która mogłaby właściwie zaprezentować zebrane zbiory. Prezes PTL Teofila Latoś 

zapraszana jest na prelekcje tematyczne w ramach wyjazdów studyjnych organizowanych przez 

Zagórzańskie Dziedziny, przygotowuje również teksty o tradycjach i obrzędach, które publikowane są 

na stronie internetowej miasta. Ponadto w listopadzie 2021 r. na sali narad Urzędu Miasta 

zorganizowany został wykład otwarty Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego „W przededniu 

wybuchu Wielkiej Wojny. Mszana Dolna w 1914”, wygłosił go Michał Wójcik – członek Towarzystwa. 

Natomiast Prezes Oddziału przypomniała sylwetkę Oskara Kolberga. Wykład miał charakter otwarty, 

mogli w nim uczestniczyć mieszkańcy miasta. 

Jednym z działań, by zachować pamięć o naszym dziedzictwie, jest Konkurs Czytelniczo-

Plastyczny „Góralskie Czytanie” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej „Zagórzańska Czytanka”. 

Konkurs organizowany jest wieloetapowo, uczestniczą w niej nasze szkoły miejskie, a Miasto 

zapewnia wsparcie finansowe w ramach zawartego w 2018 roku porozumienia pomiędzy trzema 

zagórzańskimi gminami: Miastem Mszana Dolna, Gminą Mszana i Gminą Niedźwiedź. Pomimo 

epidemii Covid-19 udało się kontynuować konkurs, pierwsze eliminacje obywały się on-line. 

W ramach współpracy z Michałem Wójckiem – ekonomistą, historykiem, autorem projektu 

„Mszana Dolna na starych fotografiach” – odbyły się trzy spotkania zorganizowane w Urzędzie Miasta 

promujące jego autorskie opracowania popularnonaukowe w historycznym kwartalniku „Sądeczanin 

– Historia”. Dotyczyły one: edukacji na terenie miasta  „Dzieje szkolnictwa w Mszanie Dolnej w dobie 

galicyjskiej”, oraz związaną z naszym miastem postacią: „Franciszek Dubowy (1861?-1931) dyrektor 

fabryki i naczelnik gminy w Mszanie Dolnej”. Spotkania zorganizowane zostały w Urzędzie Miasta, 
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cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Urząd Miasta zakupił egzemplarze 

kwartalnika z artykułami Michała Wójcika, które zostały przekazane do Biblioteki Miejskiej oraz 

bibliotek szkolnych. 
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Ochrona środowiska naturalnego – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony 
powietrza,gospodarki odpadami, ochrony zwierząt – realizacja programów, dane liczbowe, 
informacja o prowadzonych kontrolach  
 
Opłata retencyjna 
  Na terenie Miasta Mszana Dolna jest 5 przedsiębiorców, którym naliczana jest kwartalnie 
opłata retencyjna. Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wpływy  
z tytułu opłat za  zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej 
ustawy stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. 
Roczny dochód budżetu gminy z tytułu retencji terenowej wynosi: 1.366,80zł. 
 
Azbest 
  Urząd Miasta w Mszanie Dolnej zakończył projekt pn. „Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa 
ekologicznego poprzez usuwanie i utylizację azbestu oraz wyrobów azbestowych z terenu Miasta 
Mszana Dolna”. 
 Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Oś.5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 
Gospodarka odpadami – spr. 
Głównymi celemi projektu były:  
- poprawa jakości powietrza, wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego; 
- polepszenie stanu zdrowia i życia mieszkańców; 
- wzrost potencjału turystyczno-inwestycyjnego regionu.   
  W roku 2021 w ramach projektu zutylizowano 19,45 Mg odpadów zawierających azbest. 
Ponadto dodatkowo, po zakończeniu projektu w 2021r., z terenu miasta w roku 2021 usunięto 15,28 
Mg azbestu ze środków budżetu miasta.mIlość usuniętego azbestu ogółem w roku 2021: 34,73 Mg. 
 
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód 
  Miasto Mszana Dolna na podstawie prowadzonej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz 
sprawozdań kwartalnych przedstawionych przez podmioty odbierające nieczystości ciekłe z terenu 
Miasta Mszana Dolna wystosowało w roku 2021 151 wezwań do właścicieli nieruchomości, 
posiadających zbiornik bezodpływowy w celu okazania umowy na odbiór nieczystości płynnych oraz 
dowodu uiszczenia opłat. 
 

 ROK 2021 

Ilość budynków korzystających z systemu 
kanalizacyjnego 

1.245 budynków tym: 
- 1.091 szt. gospodarstw  domowych 
- 148 szt.-podmiotów gosp. 
- 6 szt. przemysł 

 
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
  Przyjęto 42 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne na cele niezwiązane  
z działalnością gospodarczą. Wydano 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów dla osób 
prawnych. Wystosowano 4 wnioski do Starostwa Powiatowego w Limanowej o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew z terenu będącego własnością gminy. Wystosowano 1 wniosek do 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, delegatura Nowy Sącz.  
 
Wymiana kotłów 
  W roku 2021 zamontowano i rozliczono 4 kotły (1 eko-groszek, 3 kotły na biomasę) na paliwo 
stałe w ramach projektu nr RPMP.04.04.03-12-0242/17 pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji  
w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe  
w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014-2020”. 
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Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w roku 2021 przyjętego uchwałą Rady Miejskiej  
w Mszanie Dolnej  Nr XXXI/270/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.: 
 Urząd Miasta Mszana Dolna w ramach programu miał podpisaną umowę, polegającą na 
zapewnieniu całodobowej pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach 
drogowych na terenie Miasta Mszana Dolna oraz  ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt  
w Nowym Targu, ul. Kokoszków 101, 34- 400 Nowy Targ. 

ZADANIE ILOŚĆ SZT. 

Doprowadzone do schroniska 8 

Czipowanie 8 

Sterylizacja 16 

Kastracja 4 

 
 Na realizację „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt  na terenie Miasta Mszana Dolna w roku 2021” przeznaczono: 39.144,43 zł. według 
poniższej tabeli: 

UMOWA ZREALIZOWANA KWOTA 2021 r. 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH 
ZWIERZĄT W NOWYM TARGU 

15.814,43 

GOTOWOŚĆ ZDARZENIA DROGOWE 12.760,00   

STERYLIZACJA, KASTRACJA  4.360,00  

LEŚNE POGOTOWIE 810,00   

UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT 5.400,00  

ODŁOWIENIE BEZDOMNYCH ZWIERZAT 0,00  

 
RAZEM: 

 
39.144,43  

 
Program priorytetowy Czyste Powietrze 
 Dnia 19 maja 2021 r. Miasto Mszana Dolna podpisało porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie  
i przystąpiło do realizacji programu Czyste Powietrze. W ramach porozumienia utworzono  punkt 
konsultacyjno-informacyjny, w którym mieszkańcy mają możliwość uzyskania informacji odnośnie do 
zapisów regulaminu programu, wysokości dotacji oraz pomocy w poprawnym wypełnieniu wniosku  
o dofinansowanie. 
 Na oficjalnej stronie internetowej Miasta Mszana Dolna umieszczono widżet  
z przekierowaniem do strony głównej programu. 
 Od maja  do grudnia 2021r w ramach prowadzenia punktu: 
- udzielono około 400 porad zarówno telefonicznych jak i podczas wizyt mieszkańców w urzędzie;  
- wypełniono z mieszkańcami 19 wniosków o dofinasowanie; 
- wypełniono z mieszkańcami 12 wniosków o płatność; 
- wydrukowano 1000 sztuk ulotek informacyjnych na temat programu; 
- zorganizowano również spotkania z mieszkańcami. 
 
Centralna baza ewidencji i emisyjności budynków (CEEB) 
  Centralna baza ewidencji i emisyjności budynków została wprowadzona 1 lipca 2021 r., każdy 
właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji  dotyczącej źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw. Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od 
mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. 
  Zebranie tych informacji w jedną bazę pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu 
poprawę jakości powietrza. W tym celu zamieszczono ogłoszenie na oficjalnej stronie internetowej 
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Miasta, które informowało o tym do kiedy i w jaki sposób można złożyć deklarację. Na dzień 31 
grudnia 2021 w systemie widniało 115 złożonych deklaracji. 
 
Stacja pomiarów powietrza 
  W ramach porozumienia o współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie 
monitoringu jakości powietrza, na Placu Targowym Miasta Mszana Dolna działała stacja pomiarów 
jakości powietrza, która została włączona do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska 
województwa małopolskiego.  

 
Akcje informacyjne/edukacyjne 

 W ramach rozsyłania informacji podatkowej do mieszkańców miasta dołączano informacje  
o zapisach uchwały antysmogowej, obowiązującej dla województwa małopolskiego. 

 Zorganizowanie spotkania z doradcą energetycznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 Cyklicznie organizowane spotkania z przedstawicielem PGNiG (wstrzymane ze względu na covid-
19). 

 Ekologiczna deklaracja i wspólne kroki na przyszłość:   
  Zagórzańskie samorządy: Gmina Niedźwiedź, Gmina Mszana Dolna i Miasto Mszana Dolna przy 
udziale i wsparciu Gorczańskiego Parku Narodowego zorganizowały ZIELONY DZIEŃ 
SAMORZĄDOWCA w Porębie Wielkiej. Ideą spotkania było podsumowanie wszystkich 
dotychczasowych działań zagórzańskich gmin w kierunku ekologii. Najważniejszym punktem 
spotkania było podpisanie wspólnej deklaracji na rzecz ekologii oraz zaprezentowanie przez trzy 
samorządy pięciu kroków, które zamierzają realizować zagórzańskie samorządy.  

 PIĘĆ KROKÓW MIASTA MSZANA DOLNA 
1) Kontynuacja realizacji programów ekologicznych i miejskich działań poprawiających infrastrukturę 
dla mieszkańców naszego Miasta, m.in. poprzez analizę każdego obszaru działalności pod kątem 
wpływu na środowisko, aby móc odpowiedzialnie i skutecznie nim zarządzać – pod hasłem „DALEJ 
EKO”; 
2) W zdrowym środowisku wszyscy mogą korzystać z wszelkich udogodnień rekreacyjno-sportowych, 
zwiększenie dostępności instytucji związanych ze zdrowiem – pod hasłem „BĄDŹMY ZDROWI”; 
3) Działania związane ze zrównoważonym rozwojem i dbałością o środowisko naturalne, 
jednocześnie przy dołożeniu wszelkich starań, aby minimalizować ryzyko negatywnego wpływu 
naszych działań na środowisko naturalne – pod hasłem „ZIELONY BALANS”; 
4) Wspólne działania z mieszkańcami na rzecz nie tylko ekologii, większa świadomość  
i odpowiedzialność za swoje miejsce, jak również dostrzeganie problemów i dialog w ważnych dla 
Miasta kwestiach, przy czym wdrażając proekologiczne zasady i rozwiązania będziemy zachęcać do 
tego innych – pod hasłem „DZIAŁAJMY RAZEM”; 
5) Wdrażanie ekologicznych zasad i rozwiązań, zaczynając nawet od drobnych udoskonaleń, by 
zmniejszać wpływ naszej działalności na stan środowiska i cenne zasoby naturalne, chcemy zachęcać 
do tego innych, chcemy doprowadzić do takiego funkcjonowania naszych instytucji, by ograniczyć 
zużycie papieru – niebawem wprowadzać będziemy system elektronicznego obiegu dokumentów, 
szukamy rozwiązań związanych z używaniem papieru z recyklingu, dołożymy wszelkich starań, by 
korzystać z wytworzonych w naszej okolicy przedmiotów, które stanowić mogą nasze produkty 
promocyjne, a w miarę możliwości będziemy robić więcej, niż tylko to, do czego zobowiązuje nas 
prawo – pod hasłem „EKO URZĄD”. 
 
Gospodarka odpadami 
Dzikie wysypiska – zlikwidowano 8 szt.  
Legalnie działające wysypiska odpadów komunalnych – 0  
Ilość zebranych odpadów (dane dotyczą nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych objętych 
systemem): 

https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-06-01/ekologiczna-deklaracja-i-wspolne-kroki-na-przyszlosc.html
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 Ogółem: 2.004,21 ton 

 Segregowanych: 794,39 ton 

 Niesegregowanych: 1.209,82 ton 
Tabela 1. Ilość odpadów poszczególnych frakcji odpadów odebranych bezpośrednio od mieszkańców 
nieruchomości zamieszkałych i mieszanych objętych systemem oraz dostarczonych przez 
mieszkańców do PSZOK-u. 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych [Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1.209,82 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 3,28 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 186,12 

20 01 01 Papier i tektura 52,04 

15 01 07 Opakowania ze szkła 149,72 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 310,28 

PSZOK 

16 01 03  Zużyte opony 10,7 

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,64 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 71,46 

20 01 39 Baterie akumulatory 0,048 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 5,80 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 2,57 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 1,72 

 
 Na dzień 31 grudnia 2021 r. - ilość osób zdeklarowanych, ponoszących opłatę 6.265 os. – 
nieruchomości zamieszkałe,  60 domków letniskowych,  160 podmiotów (nieruchomości mieszane). 
Na 1 mieszkańca/mieszkankę miasta przypadało ok. 10 kg/mies. selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych oraz 16 kg/mies. zmieszanych odpadów komunalnych. 

 Ilość wysłanych wezwań do złożenia deklaracji lub jej korekty (aktualizacji): 38;  

 Ilość wystawionych decyzji (określających wysokość opłaty, umarzających postępowanie 
określające wysokość opłaty, stwierdzające wygaśnięcie zobowiązania): 7; 

 Ilość wysłanych upomnień (w związku z brakiem opłaty): 159; 

 Ilość wystawionych tytułów wykonawczych: 86. 
 
Z zakresu edukacji ekologicznej: 

  „Operacja Mszanka” akcja sprzątania brzegów rzeki Mszanki. W akcji wzięło udział ok. 45 osób.  
W sumie zebrano 1.300 kg odpadów. Liczba zebranych śmieci pokazuje, jak duża jest skala problemu 
zaśmiecenia naszych rzek.  

 Nasze Przedszkolaki to eko-dzieciaki! - w ramach akcji Sprzątania Świata zaprosiliśmy dzieci  
z naszych dwóch miejskich przedszkoli do udziału w konkursie związanym z segregacją śmieci, który 
odbył się na świeżym powietrzu.  Udało się również pozbierać trochę śmieci w parku, ale nie były to 
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ogromne ilości. Dla naszych super-dzieciaków, eko-przedszkolaków czekały nagrody. Dla każdego 
przedszkola zielone nagrody i dyplomy wręczyła Anna Pękała, Burmistrz Miasta. Nie tylko 
przedszkolaki włączyły się do akcji Sprzątania Świata – zrobiła to również klasa 5a z  Zespołu Placówek 
Oświatowych. Klasa zgłosiła swoje działania poprzez formularz w ramach 28. akcji Sprzątania Świata 
organizowanej na terenie Polski przez Fundację Nasza Ziemia. Udało się posprzątać teren wokół 
szkoły, stadionu oraz brzeg rzeki Mszanki. Miasto Mszana Dolna zapewniło rękawiczki i worki dla 
zielonych wolontariuszy oraz zapewniło odbiór zebranych śmieci. Klasa otrzymała oficjalne 
podziękowanie za złożony raport z akcji. 

 „Czysty, zielony szlak na Lubogoszcz” - akcja w ramach edukacyjnej kampanii „Sprzątamy Zieloną 
Małopolskę” zorganizowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Wraz ze wsparciem ze 
strony Nadleśnictwa Limanowa zbieraliśmy śmieci na całej trasie, jednak najwięcej było ich na samej 
górze, przy przygotowanych dla turystów ławostołach czy w okolicy punktów widokowych. Dla 
wytrwałych najmłodszych aktywistów czekały przygotowane ekogadżety z limanowskiego 
Nadleśnictwa. 

 „Puszki na kwiatuszki” - zbiórka puszek po różnych napojach - popularna akcja zakładania łąk 
kwietnych. Łąki kwietne, skwery roślin miododajnych to przyjazna środowisku alternatywa, są łatwe 
w utrzymaniu i mało wymagające. Wspierają dziką przyrodę – dzięki bogactwu i różnorodności 
stanowią miejsce do życia dla pożytecznych owadów i innych małych zwierząt. Dzięki specjalnym 
dobranym mieszankom nasion również wspaniale wyglądają. 
 
Infrastruktura drogowa 
 Sieć dróg na terenie miasta tworzą odcinki drogi krajowej, drogi wojewódzkiej, drogi 
powiatowej oraz sieć ulic miejskich. Tę ostatnią tworzą 52 ulice, a łaczna powierzchnia gruntów 
zajętych pod drogi, stanowiąca własność gminy to 28,4 ha. Poza wspomnainymi drogami istnieje sieć 
dróg wewnętrznych, będącyc we władaniu miasta, lecz o nieuregulowanym statusie prawnym. 
 

INWESTYCJE DROGOWE – 2021 rok 

l.p. Opis Etap inwestycji Wartość Dofinansowanie 

1. 

Przebudowa drogi gminnej nr 
340571K w km od 0+004,60 do km 
0+209,75 w miejscowości Mszana 

Dolna, Miasto Mszana Dolna, powiat 
limanowski. – ul. Krasińskiego 

zakończona 935.980,42 zł 460.539,00 

2. 
Naprawa cząstkowa nawierzchni dróg 
miejskich mieszanką mineralno-
bitumiczną na gorąco 

zakończona 55.000,00 zł - 

3. 
Naprawa poboczy drogi gminnej ul. 
Spadochroniarzy w Mszanie Dolnej 

zakończona 30.000,00 zł - 

4. 
Modernizacja ul. Spadochroniarzy w 
Mszanie Dolnej 

zakończona 23.000,00 zł - 

5. 

Naprawa przepustu i poprawa dróg 
gminnych w związku z ulewnymi 
deszczami zagrażającymi 
użytkownikom dróg 

zakończona 10.000,00 zł - 

6. Remont wiat przystankowych zakończona 5.000,00 zł - 

7. 
Oznakowanie drogi gminnej ul. 
Ogrodowej w Mszanie Dolnej 

zakończona 4.600,00 zł  

8. 
Modernizacja ul. Mroza /działka ew. 
nr 4215/4/ w Mszanie Dolnej – etap II 

w trakcie 78.467,85 zł - 

9. 
Modernizacja drogi wewnętrznej 
/działka ew. nr 1187/1/ w Mszanie 

w trakcie 36.900,00 zł - 

https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-07-12/czysty-zielony-szlak-na-lubogoszcz.html
https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-04-28/puszki-na-kwiatuszki-miasto-zacheca-do-zbierania-puszek.html
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Dolnej 

10. 
Przebudowa drogi gminnej nr 
340580K /ul. Mroza/ w Mszanie 
Dolnej 

w trakcie 673.356,09 zł 287.273,00 zł 

 
Strefa Płatnego Parkowania 
Organizacja oraz prowadzenie obsługi parkingów płatnych na terenie Miasta Mszana Dolna.  
 W roku 2021 r. Strefa Płatnego Parkowania została rozszerzona o wyremontowaną ulicę 
Krasińskiego, na której zostało wyznaczonych 8 miejsc postojowych. Został również ustawiony nowy 
parkometr.   
 Zgodnie z zawartą umową, która obowiązuje do 31.12.2023 r., za wykonanie przedmiotu 
Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wysokości 654,50 zł (65,45%) od każdego 1.000,00 
zł uzyskanych wpływów z tytułu wszystkich opłat pobranych za parkowanie w Strefie Płatnego 
Parkowania na terenie miasta Mszana Dolna.  
 Budżet miasta Mszana Dolna w roku 2021 powiększył się o dochód z płatnej strefy parkowania 
o kwotę 546.993,31 zł.   
 W kasie miasta na koniec 2021 r. pozostało 173.687,60 zł po odliczeniu poniesionych kosztów 
związanych z prowadzeniem i utrzymaniem strefy płatnego parkowania oraz wynagrodzeniem dla 
Wykonawcy.  
 
Działalność inwestycyjna miasta – informacja, w tym finansowa, o rozpoczętych, trwających  
i zakończonych inwestycjach 
 
Zamówienia publiczne 
 Rejestr zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 11 września 
2019 r. –  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) oraz informacja o wybranych wykonawcach,  
z  którymi została podpisana umowa na realizację zadań bądź unieważniono postępowania. 
 

Lp. Numer umowy Nazwa zadania Cena oferty 
brutto 

Wykonawca 

 
1. 

 
IGK.271.1.2021 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 
340571K w km 0+004,60 do 

km 0+209,75  w miejscowości 
Mszana Dolna, powiat 

limanowski 

 
927 905,27 zł 

Podhalańskie 
Przedsiębiorstwo  

Drogowo-Mostowe 
34-400 Nowy Targ, ul. 

Szaflarska 102 

 
2. 

 
IGK.271.2.2021  

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej przy ul. Słonecznej                 

w Mszanie Dolnej 

 
1 465 402,96 zł 

F.H.U. ERMONT 
Bartosz Ruchała 
Męcina 360, 
34-645 Męcina 

 
3 

 
IGK.271.3.2021  

 
Zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu miasta 

Mszana Dolna 

 
1 391 040,00 zł 

Zakład Utylizacji 
Odpadów Sp.z o.o. 

Ul. Słowackiego 82, 
 32-400 Myślenice 

 
 

4 

 
 

IGK.271.4.2021  

Zaprojektowanie i wykonanie 
siedmiu dedykowanych 

oświetleń przejść dla pieszych  
na terenie Miasta Mszana 

Dolna w ciągu drogi krajowej 
nr DK28 

 

420 000,01 zł 

Zakład 
Elektroinstalacyjny i 

Remontowo-
Budowlany Adam 

Kowal 
Tenczyn 273 

32-433 Tenczyn 

  Przebudowa drogi gminnej nr Unieważnienie postępowania 
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5 IGK.271.5.2021 340580K wraz z budową 
kanalizacji sanitarnej – etap II 

przy ul. L. Mroza                                          
w miejscowości Mszana Dolna 

art. 255 pkt 1 Ustawy PZP 
 

 
 

6 

 
 

IGK.271.6.2021 

Kompleksowa dostawa paliwa 
gazowego na potrzeby Urzędu 

Miasta Mszana Dolna oraz 
jednostek organizacyjnych w 

okresie 01.01.2022r. – 
31.12.2022r 

 
 

354.768,43 zł 

 
AUDAX ENERGIA SP. Z 

O.O. 
00-503 WARSZAWA, 

ŻURAWIA 5/12 
 

7 
 
 

IGK.271.7.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 
340580K wraz z budową 

kanalizacji sanitarnej – etap II 
przy ul. L. Mroza                                          

w miejscowości Mszana Dolna 

 
Unieważnienie postępowania 

art. 255 pkt. 6 ustawy PZP 

8 IGK.271.8.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 
340580K wraz z budową 

kanalizacji sanitarnej – etap II 
przy ul. L. Mroza w 

miejscowości Mszana Dolna 

 
1.092.743,53zł 

HYDROTECH-PLUS 
Karol Urbaniak 

Pisarzowa 605 
34-654 Męcina 

9 IGK.271.9.2021 Zagospodarowanie terenu 
przy Miejskiej Bibliotece                         

w Mszanie Dolnej poprzez 
utworzenie ponadregionalnej 
strefy aktywnej rekreacji wraz 

z miejscami postojowymi 

 
1.198.026,42zł 

Firma Usługowo-
Handlowa „BRUK-BUD” 
Kotarba Spółka Jawna 

ul. 
Spadochroniarzy 34 B 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

IGK.271.10.2021 

Świadczenie usług zimowego 
utrzymania dróg miejskich 

wraz z chodnikami na terenie 
Miasta Mszana Dolna  w 

sezonie zimowym 2021/2022 
- część „A” 

Świadczenie usług zimowego 
utrzymania dróg miejskich 

wraz z chodnikami na terenie 
Miasta Mszana Dolna w 

sezonie zimowym 2021/2022 
- część „B” 

 
318.939,00 zł 

 
 
 
 
 

297.225,00 zł 

 
F.H.U.TRANS-KOP 

Dorota Dudzik 
Ul. Leśna 77, 34-730 

Mszana Dolna 
 

F.H.U.KADBUD 
Kazimierz Dudzik 

Ul. Ogrodowa 10, 34-
730 Mszana Dolna 

 
11 

 
IGK.271.11.2021 

Udzielenie i obsługa 
długoterminowego kredytu 
bankowego w wysokości 1 

800 000,00 zł 

644.087,15 PLN 
przy czym marża 

Wykonawcy 
wynosi 1,30 % 

Bank Spółdzielczy w 
Mszanie Dolnej 
ul. M. M. Kolbego 

13, 34-730  
Mszana Dolna 

 
12 

 
IGK.271.12.2021 

Dostawa i wdrożenie e-usług 
publicznych w Urzędzie 
Miasta Mszana Dolna 

 

 
Unieważnienie postępowania 

art. 255 pkt 3 

 
13 

 
IGK.271.13.2021 

 
Przebudowa i rozbudowa 
Ośrodka Kultury i Tradycji 
Górali Zagórzańskich w 

 
14.900.000,00 zł 

 
Przedsiębiorstwo 

Handlowo Remontowo 
Budowlane ECCO-
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Mszanie Dolnej 
 

SYSTEM Wojciech 
Kőnig 

34-745 Spytkowice 
195 

 
Zapytania ofertowe 
 Rejestr zamówień publicznych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, 
których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto obowiązującym w Urzędzie Miasta Mszana 
Dolna oraz informacja o wybranych Wykonawcach z którymi została podpisana umowa na realizację 
zadań, bądź unieważnieniu postępowania: 
 

Lp. Numer 
umowy 

Nazwa zadania Cena oferty brutto Wykonawca 

 
1. 

 
ZP.PP.1.2021 

 

 
Wybór instytucji finansowej 
zarządzającej i prowadzącej 
Pracownicze Plany Kapitałowe 
(PPK) 

 
Wynagrodz.stałe 
za zarządz. PPK 

0,31% 

 Towarzystwo 
Funduszy 

 Inwestycyjnych PZU SA  
 Al. Jana Pawła II 24 
00-133 Warszawa 

 
2. 

 
ZP.PP.2.2021 

Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego dla zadania pn. 
„Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej przy ul. Ludwika 
Mroza w Mszanie Dolnej 

 
3.597,75 zł 

 
F.U.H.”ZEMAR” mgr 

inż. Arkadiusz 
Zembura, 

Niedźwiedź 243/2, 34-
735 Niedźwiedź 

 
3 

 
ZP.PP.3.2021 

Wykonanie rozgraniczenia 
nieruchomości położonej w 
mieście Mszana Dolna obręb 
ewidencyjny Słomka 

 
4.800,00 zł 

 
USŁUGI GEODEZYJNE 

mgr inż. Jakub Surówka 
Ul. Piłsudskiego 1 

34-730 Mszana Dolna 

 
 

4 

 
 

ZP.PP.4.2021 

 
Wykonanie usługi polegającej 
na sporządzeniu projektu 
podziału nieruchomości 
położonej w Mszanie Dolnej, 
obręb ewidencyjny Słomka 

 
 

 
4.500,00 zł 

 
USŁUGI GEODEZYJNE 

mgr inż. Jakub Surówka 
Ul. Piłsudskiego 1 

34-730 Mszana Dolna 

5 ZP.PP.5.2021 Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla 
zadania pn.: „Budowa budynku 
przedszkola oraz żłobka przy 
ul. Marka w Mszanie Dolnej 
wraz z zagospodarowaniem 
terenu” 

 

 
138.990,00 zł  

M PROJEKT BIURO 
USŁUG 

PROJEKTOWYCH 
UL. OJELNICZAKA 3/1 

41-902 BYTOM 

6 ZP.PP.6.2021 Zakup i dostawa przenośnych 
kontenerów w ilości 4 sztuk 
wraz z wyposażeniem  

 
93.234,00 zł 

„AW-TECH’ Adam 
Wiśniowski, ul. 

Misiągiewicza 64, 37-
200 Przeworsk 

 
7 

 
ZP.PP.7.2021 

Wykonanie ekspertyzy 
dendrologicznej, uzyskanie 

 
5.116,50 zł 

PIELĘGNACJA DRZEW 
MGR PIOTR KAMIŃSKI 
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stosownego pozwolenia, 
zabiegów pielęgnacyjno-
konserwatorskich drzew 
znajdujących się na dz. ew. nr 
4343 w miejscowości Mszana 
Dolna objętych granicą strefy 
ścisłej ochrony 
konserwatorskiej 

 

OŚ.SIKORSKIEGO 9D/4, 
44-240 ŻORY 

 

 
8 

 
ZP.PP.8.2021 

Ukwiecenie, pielęgnacja                          
i utrzymanie zieleni na terenie 
Miasta Mszana Dolna 

 
15.000,00 

„TUJA” USŁUGI 
OGRODNICZE PAWEŁ 

HORABIK 
UL. ORKANA 18d/33 
34-700 RABKA ZDRÓJ 

 
 
 

9 

 
 
 

ZP.PP.9.2021 

Opracowanie graficzne                             
i merytoryczne malowanej 
farbami akrylowymi mapy 
Miasta Mszana Dolna oraz 
malowanej farbami 
akrylowymi mapy Obec Nižná 
na Słowacji w ramach realizacji 
projektu „Aktywni                      
z każdej strony" - polsko-
słowackie dziedzictwo 
sportowe Gminy Nižná i Miasta 
Mszana Dolna 

 
 
 
 

Unieważnienie postępowania 
 

        

 
10 

 
ZP.PP.10.2021

  

 
Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla 
zadania pod nazwą: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 
K 340573 
  - ul. Leśnej w Mszanie Dolnej” 

 
18.177,43 zł 

 
Biuro Projektowe 
„DROG-PROJEKT” 

inż. Grzegorz Zawada 
ul. Kopernika 15b 
34-600 Limanowa 

 
11 

 
ZP.PP.11.2021 

 
Modernizacja kanalizacji 
deszczowej w ul. Matejki 
w Mszanie Dolnej 

 
44.971,88 zł 

Firma Handlowo-
Usługowa 

„BRUK-BUD” KOTARBA 
SPÓŁKA JAWNA 

Ul. Spadochroniarzy 
34b 

34-730 Mszana Dolna 

 
12 

 
ZP.PP.12.2021

  

Opracowanie graficzne                                    
i merytoryczne ręcznie 
malowanej farbami 
akrylowymi mapy Miasta 
Mszana Dolna oraz ręcznie 
malowanej farbami 
akrylowymi mapy Obec Nižná 
na Słowacji w ramach realizacji 
projektu „Aktywni z każdej 
strony" - polsko-słowackie 
dziedzictwo sportowe Gminy 

 
46.267,00 zł 

CBS SPOL, SRO 
Kynceľová 54 

974 01 Banská Bystrica 
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Nižná i Miasta Mszana Dolna”. 
Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A 
Polska-Słowacja                 2014-
2020. 

13 ZP.PP.13.2021 Zakup i dostawa regałów oraz 
szafek zamykanych 
niezbędnych do wyposażenia 
wnętrz Biblioteki Miejskiej w 
Mszanie Dolnej 

 
Unieważnienie postępowania 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

ZP.PP.14.2021 

 
 
 
 

Naprawa cząstkowa 
nawierzchni dróg miejskich w 
Mszanie Dolnej mieszanką 
mineralno-bitumiczną na 
gorąco 

196,80 zł/m2 - 
cena jednostkowa 
za zakres prac  
obejmujących 
naprawę 
cząstkową 
nawierzchni dróg 
mieszanką 
mineralno-
bitumiczną na 
gorąco 

1 045,50zł/tonę 
wbudowaną - 
cena jednostkowa 
za zakres prac 
obejmujących  
naprawę 
cząstkową 
nawierzchni drogi 
emulsją asfaltową 
i grysami przy 
użyciu remontera 
specjalistycznego 

 
 
 

F.H.U.KADBUD 
Kazimierz Dudzik 
Ul. Ogrodowa 10 

34-730 Mszana Dolna 

15 ZP.PP.15.2021 Zakup, dostawa i montaż 
regałów oraz szafek 
zamykanych niezbędnych do 
wyposażenia wnętrz Biblioteki 
Miejskiej w Mszanie Dolnej 

 

86.587,08 zł FIRMA MEBLOWA 
„FORMAT” KUBIK 

WŁADYSŁAW 
UL. W. ORKANA 56C 

34-730 MSZANA 
DOLNA 

16  
ZP.PP.16.2021 

Budowa boiska do siatkówki 
plażowej w Mszanie Dolnej 

90.485,69 zł FIRMA USŁUGOWO – 
HANDLOWA 

„BRUK-BUD” KOTARBA 
SP. J. 
UL. 

SPADOCHRONIARZY 
34b 

34-730 MSZANA 
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DOLNA 

17 ZP.PP.17.2021 Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego dla zadania pn. 
Przebudowa drogi gminnej nr 
340571K w km 0+004,60  do 
km 0+209,75 w miejscowości 
Mszana Dolna, powiat 
limanowski” 
 

7.423,25 zł Zakład Budowlany, mgr 
inż. Janusz Burkat 

ul. Żwirki Wigury 30d, 
 34 – 600 Limanowa 

18 ZP.PP.18.2021
  

„Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego dla zadania pn. 
Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej przy ul. Słonecznej 
w Mszanie Dolnej 
 

9.964,73 zł  F.U.H.”ZEMAR” mgr 
inż. Arkadiusz 

Zembura, 
Niedźwiedź 243/2,34-

735 Niedźwiedź 

19 ZP.PP.19.2021                                                                     Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego dla zadania pn. 
Zaprojektowanie  
i wykonanie siedmiu 
dedykowanych oświetleni 
przejść dla pieszych na terenie 
Miasta Mszana Dolna w ciągu 
drogi krajowej nr DK28 
 

 
 

Unieważnienie postępowania 
 

20  ZP.PP.20.2021                                                                     Przebudowa drogi gminnej nr 
340580K wraz z budową 
kanalizacji sanitarnej – etap II 
przy ul. L. Mroza w 
miejscowości Mszana Dolna 

8.741,95 zł Zakładem Usług 
remontowo-

budowlanych inż. 
Marek Kowalski,  

z siedzibą w Mszanie 
Dolnej 34-730, ul. 

Słomka 30 

21 ZP.PP.21.2021                                                                     Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją 
robót budowlanych dla 
zadania pn. 
„Zagospodarowanie terenu 
przy Miejskiej Bibliotece w 
Mszanie Dolnej poprzez 
utworzenie ponadregionalnej 
strefy aktywnej rekreacji wraz 
z miejscami postojowymi” 

7.188,16 zł Firmą Usługową 
OBIEKT Łukasz Uryga,  

z siedzibą w 
Myślenicach 32-400, 

Jawornik 771 

22 ZP.PP.22.2021 Modernizacja ul. Mroza 
/działka ew. nr 4215/4/ w 
Mszanie Dolnej – etap II 

78.467,85 zł F.H.U. TRANS-KOP 
Dorota Dudzik 
UL. LEŚNA 77 

34-730 MSZANA 
DOLNA 

23 ZP.PP.23.2021 Modernizacja drogi 
wewnętrznej /działka ew. nr 
1187/1/ w Mszanie Dolnej 

36.900,00 zł F.H.U. KADBUD 
KAZIMIERZ DUDZIK 
UL. OGRODOWA 10 

34-730 MSZANA 
DOLNA 
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24 ZP.PP.24.2021 Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych, 
zamieszkałych na terenie 
Miasta Mszana Dolna do 
Szkoły Podstawowej Specjalnej 
w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. 
Marii Konopnickiej w Dobrej, 
adres: 34-642 Dobra 364      w 
okresie: 01.01.2022r. – 
24.06.2022r. 
 

18.900,00 zł F.H.U. „LENKA” SMAGA 
ANNA 

UL. A. ASNYKA 5 
34-730 MSZANA 

DOLNA 
 

25 ZP.PP.25.2021 Dowóz dzieci zamieszkałych na 
terenie Miasta Mszana Dolna 
do Zespołu Placówek 
Oświatowych w Mszanie 
Dolnej, adres: 34-730 Mszana 
Dolna ul. Rynek 21 
 

41.200,00 zł PRZEWÓZ OSÓB 
MICHALAK PAWEŁ 

KASINKA MAŁA 320 
34-734 KASINKA MAŁA  

 

26 ZP.PP.26.2021 Zakup i dostawa materiałów, 
wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych w ramach 
rządowego programu 
„Laboratoria Przyszłości” do 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Mszanie Dolnej 
 

 
 

Unieważnienie postępowania 
 

27 ZP.PP.27.2021 Zakup i dostawa materiałów, 
wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych w ramach 
rządowego programu 
„Laboratoria Przyszłości” do 
Zespołu Placówek 
Oświatowych w Mszanie 
Dolnej 
 

 
 

Unieważnienie postępowania 
 

 
 

Pozyskane środki zewnętrzne – 2021 rok 

l.p. Opis Inwestycja Pozyskane środki 

1. 

Fundusz Przeciwdziałania 
COVID-19 dla gmin opisanych w 
załączniku nr 7 do uchwały nr 
102 Rady Ministrów w sprawie 
wsparcia na realizację zadań 
inwestycyjnych przez jednostki 
samorządu terytorialnego z dn. 
23 lipca 2020 r. (górskich) 

inwestycje majątkowe 2.279.423,56 zł 

2.  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  
„Przebudowa drogi gminnej nr 
340571K w km od 0+004,60 do km 
0+209,75 w miejscowości Mszana 

460.539,00 zł 



79 | S t r o n a  

 

Dolna, Miasto Mszana Dolna, powiat 
limanowski.” – ul. Krasińskiego 

3.  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  

„Przebudowa drogi gminnej nr 
340580K na odcinku I - w km od 
0+226,50 do km 0+338,00, na 
odcinku II - w km od 0+382,20 do km 
0+498,60 w miejscowości Mszana 
Dolna, Miasto Mszana Dolna, powiat 
limanowski.” 

 
287.273,00 zł 

4. 
Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno-sportowa – MIRS 

„Budowa boiska do siatkówki 
plażowej w Mszanie Dolnej” 

49.860,00 zł 

5. 
Dofinansowanie środkami 
pochodzącymi z budżetu 
państwa 

„Zagospodarowanie terenu przy 
Miejskiej Bibliotece w Mszanie 
Dolnej poprzez utworzenie 
ponadregionalnej strefy aktywnej 
rekreacji wraz z miejscami 
postojowymi” 

1.000.000,00 zł 

6.  Rządowy Fundusz Polski Ład 
„Przebudowa i rozbudowa Ośrodka 
Kultury i Tradycji Górali 
Zagórzańskich w Mszanie Dolnej” 

10.746.000,00 zł 

 

Składane wnioski o dofinansowanie i inne – 2021 rok 

l.p. Opis Inwestycja 
(opis) 

Wnioskowania 
kwota 

Wartość 
inwestycji 

1. 

Wniosek o uzyskanie 
środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 
dla gmin opisanych w 
załączniku nr 7 do uchwały 
nr 102 Rady Ministrów w 
sprawie wsparcia na 
realizację zadań 
inwestycyjnych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego z dn. 23 lipca 
2020 r. (górskich) 

Przedmiotem inwestycji 
jest projekt i realizacja 
infrastruktury turystycznej 
w tym: utworzenie 
„Kompleksu 
turystyczno-rekreacyjnego 
ZIELONA w Mszanie 
Dolnej” wraz zakupem 
niezbędnego sprzętu 
rekreacyjnego, 
budowa wieży widokowej z 
obiektami małej 
architektury i budowa 
parkingu turystycznego. W 
ramach zadania planuje się 
m.in. budowę altan 
turystycznych, lodowiska, 
parku rowerowego, 
skateparku, niezbędnej 
infrastruktury, parkingów, 
ciągów pieszo-
rowerowych, ogrodzenia, 
instalacji oraz zakup 
sprzętu 
rekreacyjnego. 

2.279.423,56 zł 
przyznano 

środki: 
2.279.423,56, 

00 zł 

2.279.500,00 zł 

2.  
Wniosek o uzyskanie 
środków z programu 

Modernizacja 
infrastruktury sportowej w 

1.187.710,00 zł 
nie otrzymano 

2.375.420,00 zł 



80 | S t r o n a  

 

„Sportowa Polska” zakresie przebudowy 
zaplecza szatniowo-
sanitarnego przy stadionie 
w Mszanie Dolnej oraz 
wymiany nawierzchni 
boiska sportowego 
wielofunkcyjnego i 
ogrodzenia przy ul. Marka 
w Mszanie Dolnej. 

środków 

3.  

Wniosek o przyznanie 
pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej z 
budżetu Województwa 
Małopolskiego w ramach 
projektu „Małopolska 
infrastruktura rekreacyjno – 
sportowa - MIRS” w 2021 r. 

Budowa boiska do 
siatkówki plażowej w 
Mszanie Dolnej na 
działkach ew. nr 9979/7, 
9979/17 w Mszanie Dolnej. 

100.000,00  zł 
przyznano 

środki: 
49.860,00 zł 

150.000,00 zł 

4.  
Wniosek o uzyskanie 
środków z Rządowy 
Fundusz Polski Ład 

Przebudowa i rozbudowa 
Ośrodka Kultury i Tradycji 
Górali Zagórzańskich  
w Mszanie Dolnej  

10.746.000,00 
zł 

przyznano 
środki: 

10.746.000,00 
zł 

11.940.000,00 
zł 

5. 
Wniosek o przyznanie 
środków z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa 

Zagospodarowanie terenu 
przy Miejskiej Bibliotece  
w Mszanie Dolnej poprzez 
utworzenie 
ponadregionalnej strefy 
aktywnej rekreacji wraz  
z miejscami postojowymi. 

1.000.000,00 zł 
przyznano 

środki: 
1.000.000,00 zł 

1.250.000,00 zł 

6.  

Wniosek o dofinansowanie 
zadania w zakresie budowy 
lub przebudowy drogi 
powiatowej lub gminnej w 
ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg     

„Przebudowa drogi 
gminnej 340573K w km od 
0+390,00 do km 0+846,00 
w miejscowości Mszana 
Dolna, powiat limanowski.” 
– ul. Leśna 

kwota 
dofinansowania 

min. 50% 
max. 80% z 

kwoty  
1.730.178,31 zł 
Miasto Mszana 
Dolna na liście 

rezerwowej 

1.878.320,22 zł 

7.  

Wniosek o dofinansowanie 
zadania w zakresie budowy 
lub przebudowy drogi 
powiatowej lub gminnej w 
ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg     

„Budowa drogi gminnej 
340575K w km od 
0+004,20 do km 0+024,20 
w miejscowości Mszana 
Dolna, powiat limanowski.” 
– ul/ J. Marka 

kwota 
dofinansowania 

min. 50% 
max. 80% z 

kwoty  
218,121,84 zł 

Miasto Mszana 
Dolna na liście 

rezerwowej 

223.410,84 zł 
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Udział w innych projektach – 2021 rok 

l.p. Opis Inwestycja 
Wartość 

inwestycji 

Wkład 
Miasta 
Mszana 
Dolna 

1. 

Poprawa bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych w ciągu dróg 
wojewódzkich Województwa 
Małopolskiego 

Doświetlenie przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi DW 
968 (ul. Orkana) 

33.409,62 
zł 

13.363,85 
zł 

2. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na przejściach dla 
pieszych w ciągu drogi krajowej -
budowa dedykowanego oświetlenia  

Doświetlenie 9 przejść dla 
pieszych w ciągu krajowej 
nr 28  

420.000,01 
zł 

0,00 zł 

 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA MIASTA – 2021 rok 

l.p. Opis Etap inwestycji Wartość Dofinansowanie 

1. 
Budowa sieci wodociągowej wraz  
z przyłączami w ul. Matejki w 
Mszanie Dolnej 

zakończona 
975.523,15 

 
975.523,15 

 

2. 
Modernizacja kanalizacji deszczowej 
w ul. Matejki w Mszanie Dolnej 

zakończona 45.242,48 zł 45.242,48 zł 

3. 

Przebudowa drogi gminnej nr 
340571K w km od 0+004,60 do km 
0+209,75 w miejscowości Mszana 
Dolna, Miasto Mszana Dolna, powiat 
limanowski. – ul. Krasińskiego 

zakończona 935.980,42 zł 460.539,00 

4. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
przy ul. Słonecznej w Mszanie Dolnej 

zakończona 1.476.007,29 1.476.007,29 

5. 
Budowa boiska do siatkówki 
plażowej w Mszanie Dolnej 

zakończona 90.694,79 zł 49.860,00 zł 

6. 

Zakup, dostawa i montaż regałów 
oraz szafek zamykanych niezbędnych 
do wyposażenia wnętrz Biblioteki 
Miejskiej w Mszanie Dolnej 

zakończona 86.587,08 - 

7. 
Zakup, dostawa i montaż lady do 
wyposażenia wnętrz Biblioteki 
Miejskiej w Mszanie Dolnej 

zakończona 13.412,92 - 

8. 
Remont schodów przed budynkiem 
Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej 

zakończona 12.000,00 - 

9. 

Budowa oświetlenia przy ul. 
Spadochroniarzy w miejscowości 
Mszana dolna w okolicy kompleksu 
lekkoatletycznego 

zakończona 14.800,00 - 

10. 
Uporządkowanie terenu działki ew. 
nr 4355 w Mszanie Dolnej 

zakończona 7.500,00 - 

11.  
Rozbiórka i budowa linii 
napowietrznej nN kolidującej z drogą 
gminną 

zakończona 14.760,00 zł - 

12 
Wykonanie wylewki pod wiatę na 
działce gminnej nr ew. 4906 w 
Mszanie Dolnej 

zakończona 4.000,00 zł  
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13. 

Zagospodarowanie terenu przy 
Miejskiej Bibliotece w Mszanie 
Dolnej poprzez utworzenie 
ponadregionalnej strefy aktywnej 
rekreacji wraz z miejscami 
postojowymi. 

w trakcie 1.250.000,00 zł 1.000.000,00 zł 

14.  
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
przy ul. Ludwika Mroza w Mszanie 
Dolnej 

zakończona 192.725,58 192.725,58 zł 

15. 

Przebudowa drogi gminnej nr 
340580K wraz zabudową kanalizacji 
sanitarnej – etap II w miejscowości 
Mszana Dolna  

w trakcie 

-przebudowa 
drogi gminnej: 

673.356,09 zł 
-kanalizacja 
sanitarna 

429.113,39 zł 

-przebudowa 
drogi gminnej: 

287.273,00 zł 
-kanalizacja 
sanitarna 

429.113,39 

 
 

Ilość spraw załatwionych – 2021 rok 

l.p. Opis Ilość 
spraw 

1.  Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji komunalnych 196 

2. Przygotowanie inwestycji komunalnej 58 

3. Realizacja i odbiór inwestycji komunalnej 71 

4. Projekty zmian organizacji ruchu drogowego 20 

5. Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego 20 

6. Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych 67 

7.  Znaki drogowe i sygnalizacja drogowa 3 

Suma 435 

 
Przedsiębiorcy i rynek pracy – dane o przedsiębiorczości w mieście z podziałem na formę 
prowadzenia działalności gospodarczej, dane o stopie bezrobocia 
W 2021 r. według Raportu z Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej na dzień 31 
grudnia 2021 r. inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta przetworzył 355 
wniosków o: 
- założenie działalności gospodarczej - 54, 
- zmiana działalności – 113, 
- zamiana z zawieszeniem działalności – 34, 
- zmiana ze wznowieniem działalności – 16, 
- zmiana z zakończeniem działalności – 24, 
- zakończenie działalności – 15 
 
Według Raportu CEIDG w Mszanie Dolnej w 2021 r. było zarejestrowanych 1441 podmiotów 
gospodarczych, działających m.in. w następujących branżach: 
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 303 
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 260 
4331Z Tynkowanie 250 
4334Z Malowanie i szklenie 249 
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 246 
4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 246 
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 227 
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 204 
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4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 186 
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 
171 
4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 159 
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 157 
4312Z Przygotowanie terenu pod budowę 156 
4781Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i 
targowiskach 54 
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 54 
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 54 
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 51 
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 51 
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli 50 
5630Z Przygotowywanie i podawanie napojów 50 
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 49 
5629Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 49 
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 49 
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 49 
9511Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 47 
4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 46 
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 46 
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
45 
4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 43 
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 42 
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 41 
4765Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 39 
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 39 
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn 38 
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 37 
8129Z Pozostałe sprzątanie 37 
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 37 
z przygotowywaniem do druku 25 
4721Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 25 
4729Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 25 
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 25 
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 25 
5819Z Pozostała działalność wydawnicza 24 
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 24 
7312B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 24 
7312D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 24 
7732Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 24 
9522Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego  
i ogrodniczego 24 
4313Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 23 
4932Z Działalność taksówek osobowych 23 
7312A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 23 
8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 23 
9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 23 
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9329Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 23 
3299Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 22 
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 22 
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 22 
6120Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 
satelitarnej 22 
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 22 
9003Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 22 
9512Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 22 
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 21 
3109Z Produkcja pozostałych mebli 21 
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 21 
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 21 
5320Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska 21 
6629Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 21 
8122Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 21 
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 21 
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 20 
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 20 
4761Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 20 
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 20 
8219Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność 
wspomagająca prowadzenie biura 20 
8559A Nauka języków obcych 20 
9313Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 20 
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 19 
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 19 
5920Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 19 
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna 19 
9319Z Pozostała działalność związana ze sportem 19 
0240Z Działalność usługowa związana z leśnictwem 18 
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 18 
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 
używanych do wyplatania 18 
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 18 
3311Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 18 
5590Z Pozostałe zakwaterowanie 18 
5912Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi 18 
8292Z Działalność związana z pakowaniem 18 
8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 18 
8690D Działalność paramedyczna 18 
9002Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 18 
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 17 
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 17 
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 17 
4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 17 
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 17 
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 17 
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 17 
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4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach 17 
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 17 
6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 17 
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 17 
7120B Pozostałe badania i analizy techniczne 17 
7721Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 17 
0220Z Pozyskiwanie drewna 16 
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 16 
3314Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 16 
4212Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 16 
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 16 
4644Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków 
czyszczących 16 
4726Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 16 
7430Z Działalność związana z tłumaczeniami 16 
8553Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 16 
4291Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 15 
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 15 
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 15 
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
15 
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 15 
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów 15 
7912Z Działalność organizatorów turystyki 15 
7990C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 15 
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna 15 
9524Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 15 
1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 14 
1419Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 14 
1814Z Introligatorstwo i podobne usługi 14 
7021Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 14 
1330Z Wykończanie wyrobów włókienniczych 13 
1411Z Produkcja odzieży skórzanej 13 
1624Z Produkcja opakowań drewnianych 13 
3102Z Produkcja mebli kuchennych 13 
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków  
i samolotów 13 
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 13 
4722Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 13 
4763Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach 13 
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 13 
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 13 
7729Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 13 
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 13 
8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 13 
9321Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 13 
9601Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 13 
1622Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych 12 



86 | S t r o n a  

 

4615Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego  
i drobnych wyrobów metalowych 12 
4617Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 12 
4636Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 12 
4648Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 12 
4663Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii 
lądowej i wodnej 12 
5811Z Wydawanie książek 12 
6190Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 12 
7911B Działalność pośredników turystycznych 12 
8891Z Opieka dzienna nad dziećmi 12 
9004Z Działalność obiektów kulturalnych 12 
0210Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów 
leśnych 11 
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 11 
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 11 
3831Z Demontaż wyrobów zużytych 11 
4665Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 11 
5829Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 11 
6910Z Działalność prawnicza 11 
1073Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych 10 
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 10 
5913Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 10 
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 10 
7733Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 10 
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 10 
9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 10 
9329B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 10 
1412Z Produkcja odzieży roboczej 9  
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 9 
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 9 
4676Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 9 
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 9 
4723Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 9 
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 9 
5530Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 9 
6130Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 9 
7911A Działalność agentów turystycznych 9 
7990B Działalność w zakresie informacji turystycznej 9 
8621Z Praktyka lekarska ogólna 9 
1085Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 8 
2219Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 8 
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 8 
3313Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 8 
3832Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 8 
4622Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 8 
4637Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 8 
5224C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 8 
5914Z Działalność związana z projekcją filmów 8 
7990A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 8 
9523Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych 8 
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0129Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich 7 
0230Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna 7 
1414Z Produkcja bielizny 7 
1723Z Produkcja artykułów piśmiennych 7 
1820Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 7 
4662Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek 6 
6391Z Działalność agencji informacyjnych 6 
7120A Badania i analizy związane z jakością żywności 6 
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 6 
8510Z Placówki wychowania przedszkolnego 6 
1052Z Produkcja lodów 5 
1399Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 5 
1729Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 5 
2370Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 5 
2391Z Produkcja wyrobów ściernych 5 
2550Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 5 
2620Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 5 
3212Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 5 
3240Z Produkcja gier i zabawek 5 
3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 5 
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 5 
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 5 
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 5 
4664Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn 
dziewiarskich 5 
6512Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe 5 
8690B Działalność pogotowia ratunkowego 5 
9311Z Działalność obiektów sportowych 5 
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 4 
1420Z Produkcja wyrobów futrzarskich 4 
2319Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne 4 
2399Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 4 
3220Z Produkcja instrumentów muzycznych 4 
3317Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 4 
3319Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 4 
3821Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 4 
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 4 
5224B Przeładunek towarów w portach śródlądowych 4 
5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 4 
6491Z Leasing finansowy 4 
6612Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 4 
7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 4 
7722Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. 4 
8291Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 4 
9329A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form 
rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej 
przestrzeni 4 
0119Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 3 
1032Z Produkcja soków z owoców i warzyw 3 
1039Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 3 
1439Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej 3 
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1621Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 3 
1724Z Produkcja tapet 3 
2120Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 3 
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 3 
2349Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 3 
2369Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu 3 
2433Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno 3 
2611Z Produkcja elementów elektronicznych 3 
2651Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 3 
2740Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 3 
2849Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 3 
3091Z Produkcja motocykli 3 
3250Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 3 
3514Z Handel energią elektryczną 3 
3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 3 
4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 3 
5210A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 3 
5222B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy 3 
5224A Przeładunek towarów w portach morskich 3 
5310Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora 
publicznego) 3 
7220Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 3 
8610Z Działalność szpitali 3 
9603Z Pogrzeby i działalność pokrewna 3 
0130Z Rozmnażanie roślin 2 
0149Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt 2 
0812Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu 2 
0910Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 2 
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 2 
1089Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 
2 
1107Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 
butelkowanych 2 
1393Z Produkcja dywanów i chodników 2 
1395Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży 2 
1811Z Drukowanie gazet 2 
2042Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 2 
2059Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 2 
2211Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy 2 
2221Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 2 
2362Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu 2 
2521Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 2 
2529Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 2 
2591Z Produkcja pojemników metalowych 2 
2593Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 2 
2594Z Produkcja złączy i śrub 2 
2612Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych 2 
2630Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 2 
2640Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 2 
2812Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 2 
2920Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 2 
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2932Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 
2 
3230Z Produkcja sprzętu sportowego 2 
3315Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 2 
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 2 
3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 2 
3812Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 2 
3822Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 2 
4910Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy 2 
5222A Działalność usługowa wspomagająca transport morski 2 
5229B Działalność śródlądowych agencji transportowych 2 
5812Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 2 
5813Z Wydawanie gazet 2 
5814Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 2 
6020Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 
2 
6630Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami 2 
7734Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 2 
7735Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 2 
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 2 
9312Z Działalność klubów sportowych 2 
0121Z Uprawa winogron 1 
0162Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 1 
1041Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 1 
1051Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 1 
1061Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 1 
1082Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 1 
1391Z Produkcja dzianin metrażowych 1 
1396Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych 1 
radiofonicznych 1 
7211Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 1 
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej 1 
8030Z Działalność detektywistyczna 1 
8425Z Ochrona przeciwpożarowa 1 
8542Z Szkoły wyższe 1 
8720Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1 
8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 
1 
8790Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 1 
9491Z Działalność organizacji religijnych 1 
 
Bezrobocie 
Zgodnie z danymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej na 31 grudnia 2021 r. z terenu Miasta 
Mszana Dolna zarejestrowanych było 246 bezrobotnych w tym: 
- 128 kobiet, 
- 118 mężczyzn, 
- 75 do 30 roku życia, 
- 43 do 25 roku życia, 
- 48 powyżej 50 roku życia, 
- 137 długotrwale bezrobotni, 
- 213 będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
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2. SFERA FINANSOWA 
Majątek miasta – informacje o majątku i jego stanie, w tym finansowe, stan środków na 
rachunkach bankowych miasta na początek i na koniec rokum stan zadłużenia miasta na początek  
i na koniec roku 
 
MAJĄTEK MIASTA MSZANA DOLNA 
a) majątek trwały (wg wartości księgowej) 
 

Nazwa jednostki: URZĄD MIASTA MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa  
wartość 
brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 86 319 283,29 32 967 965,35 53 351 317,94 83 415 988,03 33 842 335,19 49 573 652,84 

w tym:       
   

Gr. 0 11 788 446,45 0,00 11 788 446,45 11 184 368,95 0,00 11 184 368,95 

Gr. 1  13 335 483,64 4 305 473,09 9 030 010,55 13 406 683,64 4 587 716,06 8 818 967,58 

Gr. 2  55 857 009,95 25 094 748,01 30 762 261,94 56 082 273,79 27 167 879,12 28 914 394,67 

Gr. 3  108 007,41 62 596,02 45 411,39 108 007,41 66 848,55 41 158,86 

Gr. 4  216 624,90 210 577,25 6 047,65 216 624,90 215 112,98 1 511,92 

Gr. 5  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr. 6  3 987 246,96 2 400 194,56 1 587 052,40 1 265 367,89 847 079,87 418 288,02 

Gr. 7  157 464,00 50 679,95 106 784,05 157 464,00 77 443,94 80 020,06 

Gr. 8 (stopniowo 
umarzane) 

78 486,29 53 182,78 25 303,51 178 470,29 63 527,51 114 942,78 

Gr. 8 (jednorazowo 
umarzane) 

790 513,69 790 513,69 0,00 816 727,16 816 727,16 0,00 

        
   

2. WNP 68 661,64 68 661,64 0,00 68 661,64 68 661,64 0,00 

WNP (stopniowo 
umarzane) 

37 339,90 37 339,90 0,00 37 339,90 37 339,90 0,00 

WNP (jednorazowo 
umarzane) 

31 321,74 31 321,74 0,00 31 321,74 31 321,74 0,00 

        
   

3. Księgozbiór 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
   

4. Środki trw. w budowie  5 308 860,35 0,00 5 308 860,35 10 333 295,45 0,00 10 333 295,45 

(inwestycje)       
   

5. Długotrwałe aktywa 
finansowe 

75 000,00 0,00 75 000,00 77 000,00 0,00 77 000,00 

RAZEM 91 771 805,28 33 036 626,99 58 735 178,29 93 894 945,12 33 910 996,83 59 983 948,29 
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Nazwa jednostki: Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa 
wartość 
brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie 

Wartość 
netto 

1. Środki trwałe 34 694,43 34 694,43 0,00 33 688,61 33 688,61 0,00 

w tym:          

Gr.  0  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  3  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  4  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  6  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  8 (stopniowo 
umarzane) 

4 560,36 4 560,36 0,00 4 560,36 4 560,36 0,00 

Gr.  8 (jednorazowo 
umarzane) 

30 134,07 30 134,07 0,00 29 128,25 29 128,25 0,00 

           

2. WNP 5 923,97 5 923,97 0,00 5 923,97 5 923,97 0,00 

WNP (stopniowo 
umarzane) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WNP (jednorazowo 
umarzane) 

5 923,97 5 923,97 0,00 5 923,97 5 923,97 0,00 

           

3. Księgozbiór 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

4. Środki trw. w 
budowie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(inwestycje)          

5. Długotrwałe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 40 618,40 40 618,40 0,00 39 612,58 39 612,58 0,00 

 

Nazwa jednostki: Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa 
wartość 
brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 252 724,50 238 819,32 13 905,18 338 292,19 242 984,01 95 308,18 

w tym:          

Gr.  0  0,00 0,00 0,00 82 915,00 0,00 82 915,00 

Gr.  1  88 975,89 75 070,71 13 905,18 88 975,89 76 582,71 12 393,18 

Gr.  2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  3  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  4  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  5  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  6  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Gr.  7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  8 (stopniowo 
umarzane) 

10 511,19 10 511,19 0,00 10 511,19 10 511,19 0,00 

Gr.  8  (jednorazowo 
umarzane) 

153 237,42 153 237,42 0,00 155 890,11 155 890,11 0,00 

           

2. WNP 877,70 877,70 0,00 877,70 877,70 0,00 

WNP (stopniowo 
umarzane) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WNP (jednorazowo 
umarzane) 

877,70 877,70 0,00 877,70 877,70 0,00 

           

3. Księgozbiór 4 070,07 4 070,07 0,00 4 021,40 4 021,40 0,00 

           

4. Środki trw. w 
budowie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(inwestycje)          

5. Długotrwałe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 257 672,27 243 767,09 13 905,18 343 191,29 247 883,11 95 308,18 

 

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa 
wartość 
brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 3 130 111,34 2 979 844,54 150 266,80 3 497 890,46 3 036 471,85 461 418,61 

w tym:          

Gr.  0  0,00 0,00 0,00 337 260,00 0,00 337 260,00 

Gr.  1  2 244 327,26 2 094 060,46 150 266,80 2 274 327,26 2 150 168,65 124 158,61 

Gr.  2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  3  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  4  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  5  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  6  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  8  (stopniowo 
umarzane) 

20 512,22 20 512,22 0,00 20 512,22 20 512,22 0,00 

Gr.  8 (jednorazowo 
umarzane) 

865 271,86 865 271,86 0,00 865 790,98 865 790,98 0,00 

           

2. WNP 5 359,07 5 359,07 0,00 5 359,07 5 359,07 0,00 

WNP (stopniowo 
umarzane) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WNP (jednorazowo 
umarzane) 

5 359,07 5 359,07 0,00 5 359,07 5 359,07 0,00 

           

3. Księgozbiór 286 733,53 286 733,53 0,00 327 314,25 327 314,25 0,00 
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4. Środki trw.  
w budowie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(inwestycje)          

5. Długotrwałe aktywa 
finansowe 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

RAZEM 3 422 203,94 3 271 937,14 150 266,80 3 830 563,78 3 369 145,17 461 418,61 

 

Nazwa jednostki: Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa 
wartość 
brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 3 592 369,42 2 824 260,58 768 108,84 3 902 209,11 2 940 666,63 961 542,48 

w tym:          

Gr.  0  0,00 0,00 0,00 198 685,00 0,00 198 685,00 

Gr.  1  2 397 773,81 1 740 659,28 657 114,53 2 457 590,05 1 800 603,60 656 986,45 

Gr.  2  165 089,77 56 087,46 109 002,31 165 089,77 60 214,74 104 875,03 

Gr.  3  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  4  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  5  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  6  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  8 (stopniowo 
umarzane) 

4 980,00 2 988,00 1 992,00 4 980,00 3 984,00 996,00 

Gr.  8 (jednorazowo 
umarzane) 

1 024 525,84 1 024 525,84 0,00 1 075 864,29 1 075 864,29 0,00 

           

2. WNP 9 359,90 9 359,90 0,00 9 359,90 9 359,90 0,00 

WNP (stopniowo 
umarzane) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WNP (jednorazowo 
umarzane) 

9 359,90 9 359,90 0,00 9 359,90 9 359,90 0,00 

           

3. Księgozbiór 170 322,93 170 322,93 0,00 174 326,84 174 326,84 0,00 

           

4. Środki trw. w 
budowie 

35 000,00 0,00 35 000,00 73 499,00 0,00 73 499,00 

(inwestycje)          

5. Długotrwałe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 3 807 052,25 3 003 943,41 803 108,84 4 159 394,85 3 124 353,37 1 035 041,48 

 

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   
wartość 
brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 300 027,00 234 997,00 65 030,00 404 812,01 241 448,68 163 363,33 

w tym:          

Gr.  0  65 030,00 0,00 65 030,00 65 030,00 0,00 65 030,00 
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Gr.  1  129 939,96 129 939,96 0,00 129 939,96 129 939,96 0,00 

Gr.  2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  3  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  4  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  5  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  6  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  8  (stopniowo 
umarzane) 

55 687,71 55 687,71 0,00 155 687,71 57 354,38 98 333,33 

Gr.  8 (jednorazowo 
umarzane) 

49 369,33 49 369,33 0,00 54 154,34 54 154,34 0,00 

           

2. WNP 2 813,16 2 813,16 0,00 2 813,16 2 813,16 0,00 

WNP (stopniowo 
umarzane) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WNP (jednorazowo 
umarzane) 

2 813,16 2 813,16 0,00 2 813,16 2 813,16 0,00 

           

3. Księgozbiór 482 534,82 482 534,82 0,00 506 772,23 506 772,23 0,00 

           

4. Środki trw.  
w budowie  

3 410 374,85 0,00 3 410 374,85 3 780 374,85 0,00 3 780 374,85 

(inwestycje)          

5. Długotrwałe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 4 195 749,83 720 344,98 3 475 404,85 4 694 772,25 751 034,07 3 943 738,18 

 

Nazwa jednostki   -   MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MSZANIE DOLNEJ 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   
wartość 
brutto umorzenie wartość netto 

wartość 
brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 600 576,31 433 097,63 167 478,68 619 936,34 471 131,46 148 804,88 

w tym:          

Gr.  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  6 197 768,27 55 651,34 142 116,93 197 768,27 71 532,14 126 236,13 

Gr.  7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  8 (stopniowo 
umarzane) 183 729,35 158 367,60 25 361,75 183 729,35 161 160,60 22 568,75 

Gr. 8 (jednorazowo 
umarzane) 219 078,69 219 078,69 0,00 238 438,72 238 438,72 0,00 

 
         

2. WNP 9 589,64 9 589,64 0,00 10 020,14 10 020,14 0,00 

WNP (stopniowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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umarzane) 

WNP (jednorazowo 
umarzane) 9 589,64 9 589,64 0,00 10 020,14 10 020,14 0,00 

           

3. Księgozbiór 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

4. Środki trw.  
w budowie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(inwestycje)          

5. Długotrwałe aktywa 
finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 610 165,95 442 687,27 167 478,68 629 956,48 481 151,60 148 804,88 

 

Nazwa jednostki: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZANIE DOLNEJ 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   
wartość 
brutto umorzenie wartość netto 

wartość 
brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 108 318,73 108 318,73 0,00 231 028,97 231 028,97 0,00 

w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  0  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  3  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  4  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  5  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  6  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  8  (stopniowo 
umarzane) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  8  (jednorazowo 
umarzane) 

108 318,73 108 318,73 0,00 231 028,97 231 028,97 0,00 

           

2. WNP 7 511,74 7 511,74 0,00 7 511,74 7 511,74 0,00 

WNP (stopniowo 
umarzane) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WNP (jednorazowo 
umarzane) 

7 511,74 7 511,74 0,00 7 511,74 7 511,74 0,00 

              

3. Księgozbiór 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

4. Środki trw.  
w budowie  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(inwestycje)             

5. Długotrwałe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 115 830,47 115 830,47 0,00 238 540,71 238 540,71 0,00 
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Nazwa jednostki: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   
wartość 
brutto umorzenie wartość netto 

wartość 
brutto umorzenie 

wartość 
netto 

1. Środki trwałe 19 355 850,44 5 289 340,45 14 066 509,99 19 442 180,71 5 940 743,28 13 501 437,43 

w tym:          

Gr.  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  1 8 277 539,98 1 065 747,52 7 211 792,46 8 277 539,98 1 272 686,02 7 004 853,96 

Gr.  2 9 273 974,83 3 089 147,96 6 184 826,87 9 319 509,83 3 374 381,93 5 945 127,90 

Gr.  3 5 935,08 2 665,86 3 269,22 5 935,08 3 081,32 2 853,76 

Gr.  4 174 962,18 62 378,83 112 583,35 174 962,18 78 462,17 96 500,01 

Gr.  5 415 636,11 344 894,91 70 741,20 415 636,11 366 298,55 49 337,56 

Gr.  6 52 828,50 5 282,25 47 546,25 52 828,50 9 809,88 43 018,62 

Gr.  7 729 207,67 402 460,54 326 747,13 760 315,49 485 683,47 274 632,02 

Gr.  8 (stopniowo 
umarzane) 169 281,69 60 278,18 109 003,51 169 281,69 84 168,09 85 113,60 

Gr.  8 (jednorazowo 
umarzane) 256 484,40 256 484,40 0,00 266 171,85 266 171,85 0,00 

           

2. WNP 41 364,33 41 364,33 0,00 42 801,87 42 801,87 0,00 

WNP (stopniowo 
umarzane) 27 420,00 27 420,00 0,00 27 420,00 27 420,00 0,00 

WNP (jednorazowo 
umarzane) 13 944,33 13 944,33 0,00 15 381,87 15 381,87 0,00 

           

3. Księgozbiór 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

4. Środki trw. 
 w budowie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(inwestycje)             

5. Długotrwałe aktywa 
finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 19 397 214,77 5 330 704,78 14 066 509,99 19 484 982,58 5 983 545,15 13 501 437,43 

 

Nazwa jednostki:  SPZOZ MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   
wartość 
brutto umorzenie wartość netto 

wartość 
brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 972 731,07 836 128,21 136 602,86 1 039 831,44 920 042,96 119 788,48 

w tym:          

Gr.  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  3 22 140,00 18 597,60 3 542,40 22 140,00 21 697,20 442,80 

Gr.  4 8 795,00 8 795,00 0,00 8 795,00 8 795,00 0,00 

Gr.  5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Gr.  6 23 296,20 15 285,22 8 010,98 23 296,20 17 614,84 5 681,36 

Gr.  7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  8 (stopniowo 
umarzane) 606 824,50 481 775,02 125 049,48 624 824,50 511 160,18 113 664,32 

Gr.  8 (jednorazowo 
umarzane) 311 675,37 311 675,37 0,00 360 775,74 360 775,74 0,00 

           

2. WNP 17 643,40 17643,40 0,00 17 643,40 17643,40 0,00 

WNP (stopniowo 
umarzane) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WNP (jednorazowo 
umarzane) 17 643,40 17643,40 0,00 17 643,40 17643,40 0,00 

              

3. Księgozbiór 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

4. Środki trw. w 
budowie  66 153,25 0,00 66 153,25 558 427,10 0,00 558 427,10 

(inwestycje)          

5. Długotrwałe aktywa 
finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 1 056 527,72 853 771,61 202 756,11 1 615 901,94 937 686,36 678 215,58 

 

Nazwa jednostki:   MIASTO MSZANA DOLNA - ZBIORCZO  

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   
wartość 
brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 
114 666 

686,53 
45 947 466,24 68 719 220,29 112 925 857,87 47 900 541,64 65 025 316,23 

w tym:          

Gr.  0  11 853 476,45 0,00 11 853 476,45 11 868 258,95 0,00 11 868 258,95 

Gr.  1  26 474 040,54 9 410 951,02 17 063 089,52 26 635 056,78 10 017 697,00 16 617 359,78 

Gr.  2  65 296 074,55 28 239 983,43 37 056 091,12 65 566 873,39 30 602 475,79 34 964 397,60 

Gr.  3  136 082,49 83 859,48 52 223,01 136 082,49 91 627,07 44 455,42 

Gr.  4 400 382,08 281 751,08 118 631,00 400 382,08 302 370,15 98 011,93 

Gr.  5 415 636,11 344 894,91 70 741,20 415 636,11 366 298,55 49 337,56 

Gr.  6  4 261 139,93 2 476 413,37 1 784 726,56 1 539 260,86 946 036,73 593 224,13 

Gr.  7  886 671,67 453 140,49 433 531,18 917 779,49 563 127,41 354 652,08 

Gr.  8 (stopniowo 
umarzane) 

1 134 573,31 847 863,06 286 710,25 1 352 557,31 916 938,53 435 618,78 

Gr.  8 (jednorazowo 
umarzane) 

3 808 609,40 3 808 609,40 0,00 4 093 970,41 4 093 970,41 0,00 

           

2. WNP 169 104,55 169 104,55 0,00 170 972,59 170 972,59 0,00 

WNP (stopniowo 
umarzane) 

64 759,90 64 759,90 0,00 64 759,90 64 759,90 0,00 

WNP (jednorazowo 
umarzane) 

104 344,65 104 344,65 0,00 106 212,69 106 212,69 0,00 

           



98 | S t r o n a  

 

3. Księgozbiór 943 661,35 943 661,35 0,00 1 519 206,95 1 519 206,95 0,00 

           

4. Środki trw. w 
budowie  

8 820 388,45 0,00 8 820 388,45 18 525 971,25 0,00 18 525 971,25 

(inwestycje)          

5. Długotrwałe aktywa 
finansowe 

75 000,00 0,00 75 000,00 77 000,00 0,00 77 000,00 

RAZEM 
124 674 

840,88 
47 060 232,14 77 614 608,74 133 219 008,66 49 590 721,18 83 628 287,48 

 
Legenda: 

Gr.  0 – Grunty 
Gr.  1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego  
Gr.  2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
Gr.  3 - kotły i maszyny energetyczne  
Gr.  4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  
Gr.  5 -  maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  
Gr.  6 - urządzenia technicznie  
Gr.  7 - środki transportu  
Gr.  8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 
 (stopniowo umarzane) 
Gr.  8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 
 (jednorazowo umarzane) 
Gr. 9 – inwentarz żywy 

 
b) majątek obrotowy 

Nazwa jednostki   URZĄD MIASTA MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 73 995,99 78 208,51 

2. Należności 214 683,89 269 437,43 

3. Środki pieniężne 46 257,60 331 783,06 

w tym:    

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 1 448,86 2 159,19 

inne 44 808,74 329 623,87 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 334 937,48 679 429,00 

 

Nazwa jednostki    MIASTO MSZANA DOLNA - ORGAN 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 0,00  

2. Należności 207 919,26 390 220,26 

3. Środki pieniężne 3 802 851,31 6 262 849,36 

w tym: 
 

 

kasa 0,00 0,00 
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r-k podstawowy 3 802 851,31 6 262 849,36 

r-k ZFŚS 0,00 0,00 

inne 0,00 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 4 010 770,57 6 653 069,62 

 

Nazwa jednostki   Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa wartość wartość 

1. Zapasy (materiały) 137,30 0,00 

2. Należności 0,00 0,00 

3. Środki pieniężne 160,15 220,23 

w tym:    

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 160,15 220,23 

inne 0,00 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 297,45 220,23 

 

Nazwa jednostki  Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa wartość wartość 

1. Zapasy (materiały) 1 385,93 0,00 

2. Należności 24,00 0,00 

3. Środki pieniężne 836,77 161,31 

w tym:    

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 836,77 161,31 

inne 0,00  0,00 

4. Inne 0,00  0,00 

RAZEM 2 246,70 161,31 

 

Nazwa jednostki  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa wartość Wartość 

1. Zapasy (materiały) 38,26 48,91 

2. Należności 38 519,27 32 084,27 

3. Środki pieniężne 9 486,36 12 566,68 

w tym:    

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 9 486,36 12 566,68 

inne 0,00  0,00 

4. Inne 0,00  0,00 

RAZEM 48 043,89 44 699,86 
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Nazwa jednostki  Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa wartość wartość 

1. Zapasy (materiały) 25,03 36,72 

2. Należności 26 040,00 27 642,85 

3. Środki pieniężne 13 130,03 9 286,82 

w tym:    

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 13 130,03 9 286,82 

inne 0,00  0,00 

4. Inne 0,00  0,00 

RAZEM 39 195,06 36 966,39 

 

Nazwa jednostki  Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 0,00 0,00 

2. Należności 0,00 0,00 

3. Środki pieniężne 470,05 3 272,25 

w tym:    

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 357,31 3 159,41 

r-k ZFŚS 112,74 112,84 

inne 0,00 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 470,05 3 272,25 

 

Nazwa jednostki   -   MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MSZANIE DOLNEJ 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 4 785,21 6 686,49 

2. Należności 9 015,00 10 280,00 

3. Środki pieniężne 43 555,71 50 277,41 

w tym:    

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 36 940,59 43 269,24 

r-k ZFŚS 6 615,12 7 008,17 

inne 0,00 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 57 355,92 67 243,90 

 

Nazwa jednostki  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZANIE DOLNEJ 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 0,00 8 832,68 
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2. Należności 2 016 470,01 2 174 881,15 

3. Środki pieniężne 6 489,84 5 720,95 

w tym:    

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 6 489,84 5 720,95 

inne 0,00 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 2 022 959,85 2 189 434,78 

 

Nazwa jednostki: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 2 504,39 4 439,17 

2. Należności 104 648,01 73 987,23 

3. Środki pieniężne 193 979,17 197 857,52 

w tym:    

kasa 2 903,92 2 993,79 

r-k podstawowy 190 514,65 194 517,30 

r-k ZFŚS 560,60 346,43 

inne 0,00  0,00 

4. Inne 0,00  0,00 

RAZEM 301 131,57 276 283,92 

 

Nazwa jednostki:  SPZOZ MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 4 418,04 5 229,18 

2. Należności 268 615,70 407 566,58 

3. Środki pieniężne 1 434 583,56 1 119 066,02 

w tym:    

kasa 3 450,19 2 019,96 

r-k podstawowy 1 430 975,57 1 111 404,78 

r-k ZFŚS 157,80 367,47 

inne 0,00 5 273,81 

4. Inne 4 050,11  3 954,17 

RAZEM 1 711 667,41 1 535 815,95 

 

Nazwa jednostki   MIASTO MSZANA DOLNA - ZBIORCZO 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 87 290,15 103 481,66 

2. Należności 2 885 935,14 2 995 879,51 

3. Środki pieniężne 5 551 800,55 1 730 212,25 

w tym:    

kasa 6 354,11 5 013,75 

r-k podstawowy 5 461 639,43 1 352 350,73 
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r-k ZFŚS 38 998,27 37 950,09 

inne 44 808,74 334 897,68 

4. Inne 4 050,11 3 954,17 

RAZEM 8 529 075,95 4 833 527,59 

 
c) zadłużenie miasta Mszana Dolna 

Nazwa jednostki   URZĄD MIASTA MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 335 885,11 329 324,13 

w tym:    

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 41 957,60 58 909,02 

zobowiązania wobec budżetów 2 289,00 340,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 29 381,46 31 674,60 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 156 429,38 172 006,65 

zobowiązania pozostałe 104 378,81 64 234,67 

ZFŚS 1 448,86 2 159,19 

3. Zobowiązania finansowe 0,00  

(kredyty i pożyczki)    

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa   0,00 0,00 

RAZEM 335 885,11 329 324,13 

 

Nazwa jednostki   MIASTO MSZANA DOLNA - ORGAN 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 29 983,76 64,00 

w tym:    

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 0,00 0,00 

Zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 0,00 0,00 

zobowiązania pozostałe 29 983,76 64,00 

ZFŚS 0,00  

3. Zobowiązania finansowe 4 632 500,00 4 110 500,00 

(kredyty i pożyczki) 
 

 

krótkoterminowe 622 000,00 624 800,00 

długoterminowe 4 010 500,00 3 485 700,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00  

5. Inne pasywa (subwencja oświatowa) 506 847,00 486 033,00 

RAZEM 5 169 330,76 4 596 597,00 

 
 



103 | S t r o n a  

 

 

Nazwa jednostki  Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolne 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa wartość wartość 

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 24 208,06 27 420,36 

w tym:    

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 0,00 0,00 

zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 4 071,24 4 373,95 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 19 976,67 21 462,00 

zobowiązania pozostałe 0,00 1 364,18 

ZFŚS 160,15 220,23 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)    

Krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 24 208,06 27 420,36 

 

Nazwa jednostki  Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa wartość wartość 

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 46 019,20 41 924,48 

w tym:    

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 51,29 0,00 

zobowiązania wobec budżetów 0,00 8,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 7 103,07 6 431,47 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 38 004,07 34 806,67 

zobowiązania pozostałe 0,00 517,03 

ZFŚS 860,77 161,31 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)    

Krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 46 019,20 41 924,48 

 

Nazwa jednostki  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa wartość wartość 

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 354 297,64 359 577,42 

w tym:    
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zobowiązania z tyt. dostaw i usług 21 822,88 5 306,16 

zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 45 214,97 47 585,36 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 239 254,16 254 890,39 

zobowiązania pozostałe 0,00 7 144,56 

ZFŚS 48 005,63 44 650,95 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki) 
 

 

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 354 297,64 359 577,42 

 

Nazwa jednostki  Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa wartość wartość 

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 334 184,90 351 792,14 

w tym:    

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 16 114,09 15 793,27 

zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 44 118,46 46 796,38 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 234 782,32 250 712,15 

zobowiązania pozostałe 0,00 1 675,85 

ZFŚS 39 170,03 36 814,49 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)    

Krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 334 184,90 351 792,14 

 

Nazwa jednostki   Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 215,28 635,59 

w tym:    

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 102,54 522,75 

zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 0,00 0,00 

zobowiązania pozostałe 0,00 0,00 

ZFŚS 112,74 112,84 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 
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(kredyty i pożyczki)    

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 3 165 306,25 3 535 306,25 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 3 165 521,53 3 535 941,84 

 

Nazwa jednostki   -   MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MSZANIE DOLNEJ 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 10 420,89 12 217,14 

w tym:    

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 940,77 643,97 

zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 0,00 0,00 

zobowiązania pozostałe 0,00 0,00 

ZFŚS 9 480,12 11 573,17 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)    

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 117 000,00 105 000,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 127 420,89 117 217,14 

 

Nazwa jednostki  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZANIE DOLNEJ 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 1 463 761,67 1 584 255,40 

w tym:    

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 670,32 660,00 

zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 7 264,60 7 730,31 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 37 699,36 40 553,87 

zobowiązania pozostałe 1 411 637,55 1 529 590,27 

ZFŚS 6 489,84 5 720,95 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki) 
 

 

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 1 463 761,67 1 584 255,40 
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Nazwa jednostki: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 206 496,57 173 453,83 

w tym:    

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 67 269,81 83 135,57 

zobowiązania wobec budżetów 50 122,48 3 374,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 43 214,95 33 971,48 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 45 328,73 51 587,19 

zobowiązania pozostałe 0,00 1 039,16 

ZFŚS 560,60 346,43 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)    

Krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 206 496,57 173 453,83 

 

Nazwa jednostki:  SPZOZ MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe  0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 114 113,92 110 228,85 

w tym:    

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 113 956,12 104 587,57 

zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 0,00 0,00 

zobowiązania pozostałe  0,00 5 273,81 

ZFŚS 157,80 367,47 

3. Zobowiązania finansowe  0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)    

krótkoterminowe  0,00 0,00 

długoterminowe  0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 114 113,92 110 228,85 

 

Nazwa jednostki   MIASTO MSZANA DOLNA - ZBIORCZO 

  wg stanu na 01.01.2021 wg stanu na 31.12.2021 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 2 919 587,00 2 990 829,34 

w tym:    
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zobowiązania z tyt. dostaw i usług 262 885,42 269 558,31 

zobowiązania wobec budżetów 52 411,48 3 722,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 180 368,75 178 563,55 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 771 474,69 826 018,92 

zobowiązania pozostałe 1 546 000,12 1 610 839,53 

ZFŚS 106 446,54 102 127,03 

3. Zobowiązania finansowe 4 632 500,00 0,00 

(kredyty i pożyczki) 
 

 

krótkoterminowe 622 000,00 0,00 

długoterminowe 4 010 500,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 3 282 306,25 3 640 306,25 

5. Inne pasywa(subwencja oświatowa) 506 847,00 0,00 

RAZEM 11 341 240,25 6 631 135,59 

 
 
Budżet Miasta – informacja ogólna na temat budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej i ich 
wykonania, informacja o przedmiotowych umorzeniach 
 
Budżet Miasta Mszana Dolna w 2021 r. 
a) Wykonanie dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco: 
 
 Plan Wykonanie % 
Podstawowe dochody podatkowe 10.612.796,00 11.822.586,23 111,4 
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych 

 
6.763.546,00 

 
7.321.081,00 

 
108,2 

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od 
osób prawnych 

 
240.000,00 

 
379.527,51 

  
 158,1  

- podatek rolny 21.250,00 21.535,25  101,3 
- podatek od nieruchomości 3.130.000,00 3.393.133,86 108,4 
- podatek leśny 33.000,00 33.959,22 102,9 
- podatek od środków transportowych 193.000,00 203.636,00 105,5 
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 
opłacony w formie karty podatkowej 
- podatek od spadków i darowizn 

 
5.000,00 
1.000,00 

 
21.782,77 
24.890,00 

 
435,7 

2489,0 
- podatek od czynności cywilnoprawnych 
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych 

226.000,00 
582.215,00 

423.040,62 
57.896,99 

187,2 
9,9 

Pozostałe dochody (m.in. opłaty za wydawanie 
zezwoleń na sprzedaż alkoholi, mandat, dochody z 
najmu, dzierżawy itd.) 

 
 

4.325.067,38 

 
 

4.339.085,75 

 
 

100,3 
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 
na cele bieżące i inwestycyjne  
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 
bieżące 
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 
inwestycyjne 

 
21.395.444,19 

 
14.793.886,14 

 
6.601.558,05 

 
20.761.218,56 

 
14.418.333,56 

 
6.342.885,00 

 
97,0 

 
97,5 

 
96,1 

Subwencja ogólna 10.309.902,00 10.309.902,00 100,0 
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

 
6.565.921,00 

 
6.565.921,00 

 
100,0 

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  3.743.981,00 3.743.981,00 100,0 
Ogółem: 47.225.424,57 47.290.689,53 100,1 
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Dochody bieżące      40.041.651,52 40.889.907,54 102,1 
Dochody majątkowe      7.183.773,05  6.400.781,99  89,1  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Podstawowe dochody 
podatkowe 

11.822.586,23 zł.
25,00%

Dochody ze sprzedaży 
składników majątku 

57.896,99 zł.
0,12%

Pozostałe dochody
4.339.085,75 zł.

9,18%

Dochody z tytułu dotacji 
i środków 

przeznaczonych na 
cele bieżące i 
inwestycyjne

20.761.218,56 zł. 
43,90%

Subwencja ogólna 
10.309.902,00 zł. 

21,80%

Struktura wykonania dochodów budżetu miasta 
za rok 2021
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wykonanie dochodów wg najważniejszych źródeł (dział, rozdział)  
 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

010  
01095 

Rolnictwo i łowiectwo 
Pozostała działalność 
Dochody bieżące 

24.696,86 
24.696,86 
24.696,86 

24.696,86 
24.696,86 
24.696,86 

100,0 
100,0 
100,0 

020  
02001 

Leśnictwo 
Gospodarka leśna 
Dochody bieżące 

400,00 
400,00 
400,00 

498,75 
498,75 
498,75 

124,7 
124,7 
124,7 

400  
 

40002 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 
Dostarczanie wody 
Dochody bieżące 

 
190,00 
190,00 
190,00 

 
194,75 
194,75 
194,75 

 
102,5 
102,5 
102,5 

600  
60011 

Transport i łączność 
Drogi publiczne krajowe 
Dochody bieżące 
Wpływy z usług (& 0830) 

1.858.212,00 
450.000,00 
450.000,00 
450.000,00 

1.714.805,32 
420.000,01 
420.000,01 
420.000,01 

92,3 
93,3 
93,3 
93,3 

60016 Drogi publiczne gminne 
Dochody majątkowe 

747.812,00 
747.812,00 

747.812,00 
747.812,00 

100,0 
100,0 

60095 Pozostała działalność 
Dochody bieżące 

660.400,00 
660.400,00 

546.993,31 
546.993,31 

82,8 
82,8 

700 
 

 
70005 

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Dochody bieżące 
Dochody majątkowe 

786.348,00 
 

786.348,00 
204.133,00 
582.215,00 

302.135,99 
 

302.135,99 
244.239,00 

57.896,99 

38,4 
 

38,4 
119,6 

9,9 

10 612 796

582 215

4 325 067

21 395 444

10 309 902

11 822 586

57 897

4 339 086

20 761 219

10 309 902

000

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

W
a
rt

o
ś
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Rodzaj dochodów

Wykonanie dochodów budżetowych miasta 
za rok 2021

Plan dochodów Wykonanie dochodów

Podstawowe

dochody
podatkowe

Dochody ze 
sprzedaży 
składników 
majątku

Pozostałe Dochody z 
tytułu dotacji i 
środków 
przeznaczonych 
na cele bieżące 

Subwencja 
ogólna
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750  
75011 

 

Administracja publiczna 
Urzędy wojewódzkie 
Dochody bieżące 

195.692,00 
143.581,00 
143.581,00 

197.361,74 
143.582,65 
143.582,65 

100,9 
100,0 
100,0 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 
Dochody bieżące 

 
14.200,00 
14.200,00 

 
18.928,79 
18.928,79 

 
133,3 
133,3 

75056 Spis powszechny i inne 
Dochody bieżące 

23.442,00 
23.442,00 

23.442,00 
23.442,00 

100,0 
100,0 

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego 
Dochody bieżące 

 
55,00 
55,00 

 
67,36 
67,36 

 
122,5 
122,5 

75095 Pozostała działalność 
Dochody majątkowe 

14.414,00 
14.414,00 

11.340,94 
11.340,94 

78,7 
78,7 

751  
 
 

75101 

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

 
 

1.603,00 
 

1.603,00 
1.603,00 

 
 

1.603,00 
 

1.603,00 
1.603,00 

 
 

100,0 
 

100,0 
100,0 

752  
75212 

Obrona narodowa 
Pozostałe wydatki obronne 
Dochody bieżące 

500,00 
500,00 
500,00 

500,00 
500,00 
500,00 

100,0 
100,0 
100,0 

754  
 

75416 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 
Straż gminna (miejska) 
Dochody bieżące 

 
10.200,00 
10.200,00 
10.200,00 

 
23.765,80 
23.765,80 
23.765,80 

 
233,0 
233,0 
233,0 

756  
 
 
 

75601 
 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 
Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 
Dochody bieżące 

 
 
 

11.237.684,45 
 

5.000,00 
5.000,00 

 
 
 

12.534.163,75 
 

21.782,77 
21.782,77 

 
 
 

111,5 
 

435,7 
435,7 

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
Dochody bieżące 

 
 
 

 
1.812.350,00 
1.812.350,00 

 
 

 
 

2.004.627,02 
2.004.627,02 

 
 

 
 

110,6 
110,6 

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od spadów i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 
Dochody bieżące 

 
 
 

 
1.792.100,00 
1.792.100,00 

 
 
 

 
2.096.950,62 
2.096.950,62 

 
 

 
 

117,0 
117,0 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 
Dochody bieżące 

 
 

577.427,28 
577.427,28 

 
 

662.933,66 
662.933,66 

 
 

114,8 
114,8 

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 
Dochody bieżące 

47.261,17 
47.261,17 

47.261,17 
47.261,17 

100,0 
100,0 
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75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 
Dochody bieżące 

 
7.003.546,00 
7.003.546,00 

 
7.700.608,51 
7.700.608,51 

 
110,0 
110,0 

758  
75801 

Różne rozliczenia 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 
Dochody bieżące 

14.722.717,66 
 

6.565.921,00 
6.565.921,00 

14.722.717,66 
 

6.565.921,00 
6.565.921,00 

100,0 
 

100,0 
100,0 

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 
Dochody bieżące 

 
3.469.727,00 
1.353.324,00 

 
3.469.727,00 
1.353.324,00 

 
100,0 
100,0 

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 
gmin 
Dochody bieżące 

 
2.390.657,00 
2.390.657,00 

 
2.390.657,00 
2.390.657,00 

 
100,0 
100,0 

75814 Różne rozliczenia finansowe 
Dochody bieżące 
Dochody majątkowe 

2.296.412,66 
16.989,10 

2.279.423,56 

2.296.412,66 
16.989,10 

2.279.423,56 

100,0 
100,0 
100,0 

801  
80101 

Oświata i wychowanie 
Szkoły podstawowe 
Dochody bieżące 
Dochody majątkowe 

2.534.748,80 
311.450,00 

70.850,00 
240.600,00 

2.331.987,32 
328.088,99 

87.488,99 
240.600,00 

92,0 
105,3 
123,5 
100,0 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 
Dochody bieżące 

 
23.123,00 
23.123,00 

 
22.862,20 
22.862,20 

 
98,9 
98,9 

80104 Przedszkola 
Dochody bieżące 

2.020.816,00 
2.020.816,00 

1.801.625,90 
1.801.625,90 

89,2 
89,2 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 
Dochody bieżące 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)  
(& 2030) 

40.000,00 
40.000,00 

 
 
 
 

40.000,00 

40.000,00 
40.000,00 

 
 
 
 

40.000,00 

100,0 
100,0 

 
 
 
 

100,0 

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 
Dochody bieżące 

 
 

 
109.359,80 
109.359,80 

 
 

 
109.359,80 
109.359,80 

 
 

 
100,0 
100,0 

80195 Pozostała działalność 
Dochody bieżące 

30.000,00 
30.000,00 

30.050,43 
30.050,43 

100,2 
100,2 

851  
85195 

Ochrona zdrowia 
Pozostała działalność 
Dochody bieżące 

18.270,00 
18.270,00 
18.270,00 

18.061,33 
18.061,33 
18.061,33 

98,9 
98,9 
98,9 

852  
85202 

Pomoc społeczna 
Domy pomocy społecznej 
Dochody bieżące 

588.082,71 
6.000,00 
6.000,00 

581.093,18 
8.400,00 
8.400,00 

98,8 
140,0 
140,0 
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85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej. 
Dochody bieżące 

 
 

 
 

11.031,82 
11.031,82 

 
 

 
 

11.026,20 
11.026,20 

 
 
 

 
99,9 
99,9 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 
Dochody bieżące 

 
 

45.000,00 
45.000,00 

 
 

45.000,00 
45.000,00 

 
 

100,0 
100,0 

85215 Dodatki mieszkaniowe 
Dochody bieżące 

862,26 
862,26 

862,26 
862,26 

100,0 
100,0 

85216 Zasiłki stałe 
Dochody bieżące 

135.129,30 
135.129,30 

132.710,90 
132.710,90 

98,2 
98,2 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 
Dochody bieżące 

124.863,73 
124.863,73 

123.696,27 
123.696,27 

99,1 
99,1 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 
Dochody bieżące 

 
39.850,00 
39.850,00 

 
40.299,05 
40.299,05 

 
101,1 
101,1 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 
Dochody bieżące 

105.725,60 
105.725,60 

105.029,60 
105.029,60 

99,3 
99,3 

85295 Pozostała działalność 
Dochody bieżące 

119.620,00 
119.620,00 

114.068,90 
114.068,90 

95,4 
95,4 

854  
85415 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 
Dochody bieżące 

28.817,00 
 

28.817,00 
28.817,00 

28.817,00 
 

28.817,00 
28.817,00 

100,0 
 

100,0 
100,0 

855  
85501 

Rodzina 
Świadczenie wychowawcze 
Dochody bieżące 

11.858.344,90 
9.258.915,21 
9.258.915,21 

11.828.802,62 
9.246.907,24 
9.246.907,24 

99,8 
99,9 
99,9 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 
Dochody bieżące 

 
 
 

2.584.951,71 
2.584.951,71 

 
 
 

2.567.417,40 
2.567.417,40 

 
 
 

99,3 
99,3 

85503 Karta Dużej Rodziny 
Dochody bieżące 

493,67 
493,67 

493,67 
493,67 

100,0 
100,0 

85504 Wspieranie rodziny 
Dochody bieżące 

2.000,00 
2.000,00 

2.000,00 
2.000,00 

100,0 
100,0 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów 
Dochody bieżące 

 
 

 
11.984,31 
11.984,31 

 
 

 
11.984,31 
11.984,31 

 
 

 
100,0 
100,0 

900  
 

90001 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Dochody bieżące 
 

 
2.052.355,83 

1.292,93 
1.292,93 
1.292,93 

 
2.019.929,39 

3.773,62 
3.773,62 
3.715,74 

 
98,4 

291,9 
291,9 
287,4 

90002 
 

Gospodarka odpadami komunalnymi 
Dochody bieżące 

1.932.132,00 
1.932.132,00 

1.934.062,53 
1.934.062,53 

100,1 
100,1 
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90003 Oczyszczanie miast i wsi 
Dochody bieżące 

10.400,00 
10.400,00 

10.433,48 
10.433,48 

100,3 
100,3 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
Dochody bieżące 

 
12.400,00 
12.400,00 

 
12.493,08 
12.493,08 

 
100,8 
100,8 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 
Dochody bieżące 
Dochody majątkowe 

 
76.045,49 
23.000,00 
53.045,49 

 
36.445,50 

9.000,00 
27.445,50 

 
47,9 
39,1 
51,7 

90013 Schroniska dla zwierząt 
Dochody bieżące 

- 
- 

117,59 
117,59 

- 
- 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 
Dochody bieżące 

 
 

2.000,00 
2.000,00 

 
 

1.706,01 
1.706,01 

 
 

85,3 
85,3 

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 
odpadami 
Dochody bieżące 

 
7.785,41 
7.785,41 

 
7.770,28 
7.770,28 

 
99,8 
99,8 

90095 Pozostała działalność 
Dochody bieżąc 

10.300,00 
10.300,00 

13.127,30 
13.127,30 

127,4 
127,4 

921  
92105 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Pozostałe zadania w zakresie kultury 
Dochody bieżące 

1.104.500,00 
4.500,00 
4.500,00 

874.500,00 
4.500,00 
4.500,00 

79,2 
100,0 
100,0 

92116 Biblioteki 
Dochody majątkowe 

100.000,00 
100.000,00 

100.000,00 
100.000,00 

100,0 
100,0 

92195 Pozostała działalność 
Dochody majątkowe 

1.000.000,00 
1.000.000,00 

770.000,00 
770.000,00 

77,0 
77,0 

926  
92605 

Kultura fizyczna 
Zadania w zakresie kultury fizycznej 
Dochody majątkowe 

202.061,36 
49.860,00 
49.860,00 

85.055,07 
49.860,00 
49.860,00 

42,1 
100,0 
100,0 

92695 Pozostała działalność 
Dochody bieżące 

152.201,36 
152.201,36 

35.195,07 
35.195,07 

23,1 
23,1 

  Ogółem: 47.225.424,57 47.290.689,53 100,1 

 
 
 
b) Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 
 
 Plan Wykonanie % 
Wydatki bieżące 
W tym: 

39.550.982,58 37.712.055,64 95,4 

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 12.207.698,17 12.203.730,07 100,0 
- dotacje dla Instytucji Kultury  840.500,00  840.500,00 100,0 
- dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów 
publicznych i dla organizacji prowadzących  
działalność pożytku publicznego 

 
 

151.820,00 

 
 

124.740,00 

 
 

82,2 
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Mszanie Dolnej  

3.600.000,00 
 

3.228.210,67 
 

89,7 
Wydatki majątkowe 
W tym: 

13.026.381,80 6.478.968,93 49,7 

- wydatki na zakupy inwestycyjne 758.600,00 171.200,00 22,6 
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Ogółem: 52.577.364,38 44.191.024,57 84,0 
 
 
 
 

 
 

Wydatki bieżące
35.518.736,33 

85,60%

Wydatki 
majątkowe

5.977.598,05
14,40%

Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za
rok 2020
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Wydatki wg działów i rozdziałów przedstawiają się następująco: 
 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

010  
01030 

Rolnictwo i łowiectwo 
Izby rolnicze 
Wydatki bieżące 

25.196,86 
500,00 
500,00 

25.127,77 
430,91 
430,91 

99,7 
86,2 
86,2 

01095 Pozostała działalność 
Wydatki bieżące 

24.696,86 
24.696,86 

24.696,86 
24.696,86 

100,0 
100,0 

400  
 

40095 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę 
Pozostała działalność 
Wydatki majątkowe 

 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 

 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 

 
100,0 
100,0 
100,0 

600  
60011 

Transport i łączność 
Drogi publiczne krajowe 
Wydatki bieżące 

3.249.004,38 
450.000,00 
450.000,00 

2.370.102,48 
420.000,01 
420.000,01 

72,9 
93,3 
93,3 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 
Wydatki majątkowe 

20.346,00 
20.346,00 

20.346,00 
20.346,00 

100,0 
100,0 

60016 Drogi publiczne gminne 
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 

2.269.443,38 
43.000,00 

2.226.443,38 

1.499.140,68 
39.553,84 

1.459.586,84 

66,1 
92,0 
65,6 

37789331,07

9008900,09

35518736,33

5977598,05

0,00

5000000,00

10000000,00

15000000,00

20000000,00

25000000,00

30000000,00

35000000,00

40000000,00

W
a

rt
o

ś
ć

Rodzaj wydatku

Wykonanie wydatków budżetu miasta 
za rok 2020 

Wydatki planowane Wydatki wykonane

Bieżące Majątkowe
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60017 Drogi wewnętrzne 
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 

76.500,00 
7.000,00 

69.500,00 

72.030,08 
2.540,00 

69.490,08 

94,2 
36,3 

100,0 

60095 Pozostała działalność 
Wydatki bieżące 

432.715,00 
432.715,00 

358.585,71 
358.585,71 

82,9 
82,9 

630  
63095 

Turystyka 
Pozostała działalność 
Wydatki majątkowe 

29.423,56 
29.423,56 
29.423,56 

- 
- 
- 

 

700  
70005 

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 

178.275,00 
 

178.275,00 
50.275,00 

128.000,00 

114.191,63 
 

114.191,63 
42.991,63 
71.200,00 

64,1 
 

64,1 
85,5 
55,6 

710  
71004 

Działalność usługowa 
Plany zagospodarowania 
przestrzennego 
Wydatki bieżące 

55.250,00 
 

55.250,00 
55.250,00 

52.346,40 
 

52.346,40 
52.346,40 

94,7 
 

94,7 
94,7 

750  
75011 

Administracja publiczna 
Urzędy wojewódzkie 
Wydatki bieżące 

4.369.865,95 
232.341,10 
232.341,10 

4.035.812,65 
225.663,73 
225.663,73 

92,4 
97,1 
97,1 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 
Wydatki bieżące 

 
288.800,00 
288.800,00 

 
252.935,86 
252.935,86 

 
87,6 
87,6 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 
Wydatki bieżące 

 
3.171.478,00 
3.171.478,00 

 
3.034.794,28 
3.034.794,28 

 
95,7 
95,7 

75056 Spis powszechny i inne 
Wydatki bieżące 

23.442,00 
23.442,00 

23.442,00 
23.442,00 

100,0 
100,0 

75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 
Wydatki bieżące 

 
76.000,00 
76.000,00 

 
64.915,03 
64.915,03 

 
85,4 
85,4 

75085 Wspólna obsługa jednostek 
samorządu terytorialnego 
Wydatki bieżące 

 
393.100,00 
393.100,00 

 
391.624,89 
391.624,89 

 
99,6 
99,6 

75095 Pozostała działalność 
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 

184.704,85 
40.541,50 

144.163,35 

42.436,86 
20.927,00 
21.509,86 

23,0 
51,6 
14,9 

751  
 
 

75101 
 

 

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

 
 

1.603,00 
 

 
1.603,00 
1.603,00 

 
 

1.603,00 
 

 
1.603,00 
1.603,00 

 
 

100,0 
 

 
100,0 
100,0 

752  
75212 

Obrona narodowa 
Pozostałe wydatki obronne 
Wydatki bieżące 

500,00 
500,00 
500,00 

500,00 
500,00 
500,00 

100,0 
100,0 
100,0 
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754  
 

75412 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 
Ochotnicze straże pożarne 
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 

623.700,00 
 

373.000,00 
55.000,00 

318.000,00 

279.064,78 
 

38.388,48 
38.388,48 

- 

44,7 
 

10,3 
69,8 

- 

75416 Straż gminna (miejska) 
Wydatki bieżące 

212.700,00 
212.700,00 

206.025,17 
206.025,17 

96,9 
96,9 

75421 Zarządzanie kryzysowe 
Wydatki bieżące 

4.000,00 
4.000,00 

1.859,28 
1.859,28 

46,5 
46,5 

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
Wydatki bieżące 

 
10.000,00 
10.000,00 

 
10.000,00 
10.000,00 

 
100,0 
100,0 

75495 Pozostała działalność 
Wydatki bieżące 

24.000,00 
24.000,00 

22.791,85 
22.791,85 

95,0 
95,0 

757  
75702 

Obsługa długu publicznego 
Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek oraz innych 
zobowiązań jednostek samorządu 
terytorialnego zaliczanych do tytułu 
dłużnego – kredyty i pożyczki 
Wydatki bieżące 

183.000,00 
 

 
 
 

183.000,00 
 183.000,00 

73.694,92 
 

 
 
 

73.694,92 
73.694,92 

40,3 
 

 
 
 

40,3 
40,3 

758  
75818 

Różne rozliczenia 
Rezerwy ogólne i celowe 
Wydatki bieżące 

117.000,00 
117.000,00 
117.000,00 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

801  
80101 

Oświata i wychowanie 
Szkoły podstawowe 
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 

14.409.129,30 
7.948.826,00 
7.618.226,00 

330.600,00 

13.474.518,11 
7.588.333,76 
7.498.517,52 

89.816,24 

93,5 
95,5 
98,4 
27,2 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach  
podstawowych 
Wydatki bieżące 

 
338.579,00 
338.579,00 

 
308.962,93 
308.962,93 

 
91,3 
91,3 

80104 Przedszkola 
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 

5.056.752,00 
4.917.752,00 

139.000,00 

4.656.300,32 
4.517.310,32 

138.990,00 

92,1 
91,9 

100,0 

80106 Inne formy wychowania 
przedszkolnego 
Wydatki bieżące 

 
3.000,00 
3.000,00 

 
1.280,64 
1.280,64 

 
42,7 
42,7 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 
Wydatki bieżące 

130.000,00 
130.000,00 

116.026,93 
116.026,93 

89,3 
89,3 

80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 
Wydatki bieżące 

 
48.661,00 
48.661,00 

 
31.656,01 
31.656,01 

 
65,1 
65,1 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 
Wydatki bieżące 

50.000,00 
50.000,00 

50.000,00 
50.000,00 

100,0 
100,0 
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80149 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych, w szkołach 
podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 
Wydatki bieżące 

 
 
 
 

 
 

20.170,00 
20.170,00 

 
 
 

 
 
 

20.161,91 
20.161,91 

 
 
 
 

 
 

100,0 
100,0 

80150 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach podstawowych. 
Wydatki bieżące 

 
 
 

 
532.386,00 
532.386,00 

 
 
 

 
532.245,81 
532.245,81 

 
 

 
 

100,0 
100,0 

80153 Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 
Wydatki bieżące 

 
 

 
 

109.359,80 
109.359,80 

 
 

 
 

109.359,80 
109.359,80 

 
 

 
 

100,0 
100,0 

80195 Pozostała działalność 
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 

171.395,50 
126.395,50 

45.000,00 

60.190,00 
60.190,00 

- 

35,1 
47,6 

- 

851  
85153 

Ochrona zdrowia 
Zwalczanie narkomanii 
Wydatki bieżące 

513.177,07 
3.000,00 
3.000,00 

371.532,64 
3.000,00 
3.000,00 

72,4 
100,0 
100,0 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
Wydatki bieżące 

487.907,07 
487.907,07 

348.471,31 
348.471,31 

71,4 
71,4 

85158 Izby wytrzeźwień 
Wydatki bieżące 

4.000,00 
4.000,00 

2.000,00 
2.000,00 

50,0 
50,0 

85195 Pozostała działalność 
Wydatki bieżące 

18.270,00 
18.270,00 

18.061,33 
18.061,33 

98,9 
98,9 

852  
85202 

Pomoc społeczna 
Domy pomocy społecznej 
Wydatki bieżące 

1.657.192,71 
339.400,00 
339.400,00 

1.574.976,02 
315.127,81 
315.127,81 

95,0 
92,8 
92,8 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 
Wydatki bieżące 

 
 
 

 
 

12.625,82 
12.625,82 

 
 
 

 
 

11.026,20 
11.026,20 

 
 

  
 

 
87,3 
87,3 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
Wydatki bieżące 

 
 

107.636,00 
107.636,00 

 
 

96.793,22 
96.793,22 

 
 

89,9 
89,9 

85215 Dodatki mieszkaniowe 
Wydatki bieżące 

24.736,26 
24.736,26 

18.225,19 
18.225,19 

73,7 
73,7 

85216 Zasiłki stałe 
Wydatki bieżące 

143.503,30 
143.503,30 

132.710,90 
132.710,90 

92,5 
92,5 
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85219 Ośrodki pomocy społecznej 
Wydatki bieżące 

655.655,73 
655.655,73 

649.398,73 
649.398,73 

99,0 
99,0 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 
Wydatki bieżące 

 
66.490,00 
66.490,00 

 
60.912,40 
60.912,40 

 
91,6 
91,6 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 
Wydatki bieżące 

140.825,60 
140.825,60 

131.611,00 
131.611,00 

93,5 
93,5 

85295 Pozostała działalność 
Wydatki bieżące 

166.320,00 
166.320,00 

159.170,57 
159.170,57 

95,7 
95,7 

854  
85401 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Świetlice szkolne 
Wydatki bieżące 

463.442,00 
428.631,00 
428.631,00 

454.859,33 
422.709,25 
422.709,25 

98,1 
98,6 
98,6 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym 
Wydatki bieżące 

 
32.168,00 
32.168,00 

 
32.150,08 
32.150,08 

 
99,9 
99,9 

85446 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 
Wydatki bieżące 

 
2.643,00 
2.643,00 

 
- 
- 

 
- 
- 

855  
85501 

Rodzina 
Świadczenie wychowawcze 
Wydatki bieżące 

11.944.911,16 
9.258.915,21 
9.258.915,21 

11.918.150,23 
9.246.907,24 
9.246.907,24 

99,8 
99,9 
99,9 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 
Wydatki bieżące 

 
 

 
 

2.563.351,71 
2.563.351,71 

 
 

 
 

2.552.836,52 
2.552.836,52 

 
 

 
 

99,6 
99,6 

85503 Karta Dużej Rodziny 
Wydatki bieżące 

493,67 
493,67 

493,67 
493,67 

100,0 
100,0 

85504 Wspieranie rodziny 
Wydatki bieżące 

61.618,26 
61.618,26 

61.101,47 
61.101,47 

99,2 
99,2 

85508 Rodziny zastępcze 
Wydatki bieżące 

48.548,00 
48.548,00 

44.827,02 
44.827,02 

92,3 
92,3 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów 
Wydatki bieżące 

 
 

 
 

11.984,31 
11.984,31 

 
 
 

 
11.984,31 
11.984,31 

 
 
 

 
100,0 
100,0 

900  
 

90001 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 

 
9.753.394,39 
5.796.021,49 

6.000,00 
5.790.021,49 

 
6.621.234.44 
2.955.724,94 

2.460,00 
2.953.264,94 

 
67,9 
51,0 
41,0 
51,0 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 
Wydatki bieżące 

2.053.732,00 
2.053.732,00 

2.031.565,74 
2.031.565,74 

98,9 
98,9 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 
Wydatki bieżące 

784.400,00 
784.400,00 

773.345,40 
773.345,40 

98,6 
98,6 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach 
Wydatki bieżące 

 
108.000,00 
108.000,00 

 
105.347,49 
105.347,49 

 
97,5 
97,5 
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90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 

 
83.336,37 
23.000,00 
60.336,37 

 
45.475,68 

9.000,00 
36.475,68 

 
54,6 
39,1 
60,5 

90013 Schroniska dla zwierząt 
Wydatki bieżące 

60.000,00 
60.000,00 

39.144,43 
39.144,43 

65,2 
65,2 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 

680.319,12 
645.519,12 

34.800,00 

505.287,83 
479.537,43 

25.750,40 

74,3 
74,3 
74,0 

90026 Pozostałe działania związane z 
gospodarką odpadami 
Wydatki bieżące 

 
21.894,09 
21.894,09 

 
19.744,62 
19.744,62 

 
90,2 
90,2 

90095 Pozostała działalność 
Wydatki bieżące 

165.691,32 
165.691,32 

145.598,31 
145.598,31 

87,9 
87,9 

921  
 

92105 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Pozostałe zadania w zakresie kultury 
Wydatki bieżące 

 
4.380.148,82 

15.500,00 
15.500,00 

 
2.261.259,57 

9.544,28 
9.544,28 

 
51,6 
61,6 
61,6 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby 
Wydatki bieżące 

 
435.500,00 
435.500,00 

 
435.500,00 
435.500,00 

 
100,0 
100,0 

92116 Biblioteki 
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 

875.000,00 
405.000,00 
470.000,00 

875.000,00 
405.000,00 
470.000,00 

100,0 
100,0 
100,0 

92195 Pozostała działalność 
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 

3.054.148,82 
30.261,17 

3.023.887,65 

941.215,29 
12.355,19 

928.860,10 

30,8 
40,8 
30,7 

926  
92601 

Kultura fizyczna  
Obiekty sportowe 
Wydatki bieżące 

621.150,18 
179.700,00 
179.700,00 

560.050,60 
166.960,08 
166.960,08 

90,2 
92,9 
92,9 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 

114.860,00 
20.000,00 
94.860,00 

91.694,79 
- 

91.694,79 

79,8 
- 

96,7 

92695 Pozostała działalność 
Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 

326.590,18 
226.590,18 
100.000,00 

301.395,73 
201.411,73 

99.984,00 

92,3 
88,9 

100,0 

  Ogółem: 52.577.364,38 44.191.024,57 84,0 

 
 
wydatki majątkowe. 
 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

400  
 

40095 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 
Pozostała działalność 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
zakup i objęcie akcji i udziałów 

 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 

 
2.000,00 

 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 

 
2.000,00 

 
100,0 
100,0 
100,0 

 
100,0 
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600  
60013 

Transport i łączność 
Drogi publiczne wojewódzkie 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

2.316.289,38 
20.346,00 
20.346,00 

 
20.346,00 

1.549.422,92 
20.346,00 
20.346,00 

 
20.346,00 

66,9 
100,0 
100,0 

 
100,0 

60016 Drogi publiczne gminne 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

2.226.443,38 
2.226.443,38 

 
2.226.443,38 

1.459.586,84 
1.459.586,84 

 
1.459.586,84 

65,6 
65,6 

 
65,6 

60017 Drogi wewnętrzne 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

69.500,00 
69.500,00 

 
69.500,00 

69.490,08 
69.490,08 

 
69.490,08 

100,0 
100,0 

 
100,0 

630  
63095 

Turystyka 
Pozostała działalność 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

29.423,56 
29.423,56 
29.423,56 

 
29.423,56 

- 
- 
- 
 

- 

- 
- 
- 
 

- 

700  
70005 

 

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

128.000,00 
 

128.000,00 
128.000,00 

 
128.000,00 

71.200,00 
 

71.200,00 
71.200,00 

 
71.200,00 

55,6 
 

55,6 
55,6 

 
55,6 

750  
75095 

Administracja publiczna 
Pozostała działalność 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
w tym: 
wydatki na programy finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

144.163,35 
144.163,35 
144.163,35 

 
144.163,35 

 
 
 

139.163,35 

21.509,86 
21.509,86 
21.509,86 

 
21.509,86 

 
 
 

16.620,97 

14,9 
14,9 
14,9 

 
14,9 

 
 
 

11,9 

754  
 

75412 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 
Ochotnicze straże pożarne 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 
318.000,00 
318.000,00 
318.000,00 

 
318.000,00 

 
- 
- 
- 
 

- 

 
- 
- 
- 
 

- 

801  
80101 

Oświata i wychowanie 
Szkoły podstawowe 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

514.600,00 
330.600,00 
330.600,00 

 
330.600,00 

228.806,24 
89.816,24 
89.816,24 

 
89.816,24 

44,5 
27,2 
27,2 

 
27,2 

80104 Przedszkola 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

139.000,00 
139.000,00 

 
139.000,00 

138.990,00 
138.990,00 

 
138.990,00 

100,0 
100,0 

 
100,0 

80195 Pozostała działalność 
Wydatki majątkowe 
w tym: 

45.000,00 
45.000,00 

 

- 
- 
 

- 
- 
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inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.000,00 - - 

900  
 

90001 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 
5.885.157,86 
5.790.021,49 
5.790.021,49 

 
5.790.021,49 

 
3.015.491,02 
2.953.264,94 
2.953.264,94 

 
2.953.264,94 

 
51,2 
51,0 
51,0 

 
51,0 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
w tym: 
na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 

 
60.336,37 
60.336,37 

 
60.336,37 

 
 
 

60.336,37 

 
36.475,68 
36.475,68 

 
36.475,68 

 
 
 

36.475,68 

 
60,5 
60,5 

 
60,5 

 
 
 

60,5 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

34.800,00 
34.800,00 

 
34.800,00 

25.750,40 
25.750,40 

 
25.750,40 

74,0 
74,0 

 
74,0 

921  
 

92116 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Biblioteki 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 
3.493.887,65 

470.000,00 
470.000,00 

 
470.000,00 

 
1.398.860,10 

470.000,00 
470.000,00 

 
470.000,00 

 
40,0 

100,0 
100,0 

 
100,0 

92195 Pozostała działalność 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

3.023.887,65 
3.023.887,65 

 
3.023.887,65 

928.860,10 
928.860,10 

 
928.860,10 

30,7 
30,7 

 
30,7 

926  
92605 

Kultura fizyczna 
Zadania w zakresie kultury fizycznej 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

194.860,00 
94.860,00 
94.840,00 

 
94.860,00 

191.678,79 
91.694,79 
91.694,79 

 
91.694,79 

98,4 
96,7 
96,7 

 
96,7 

92695 Pozostała działalność 
Wydatki majątkowe 
w tym: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

100.000,00 
100.000,00 

 
100.000,00 

99.984,00 
99.984,00 

 
99.984,00 

100,0 
100,0 

 
100,0 

Razem: 13.026.381,80 6.478.968,93 49,7 

 
c) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 
 

L.p  Wyszczególnienie Plan  
 

Wykonanie  Wskaź
nik 
%  

1.  Dochody ogółem  47.225.424,57 47.290.689,53 100,1 

 z tego:    

1.1  Dochody bieżące 40.041.651,52  40.889.907,54 102,1 

  z tego:    

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 6.763.546,00 7.321.081,00 108,2 
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dochodowego od osób fizycznych 

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych 

240.000,00 379.527,51 158,1 

1.1.3 z subwencji ogólnej 10.309.902,00 10.309.902,00 100,0 

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 
bieżące 

14.793.886,14 
 

14.418.333,56 97,5 

1.1.5 pozostałe dochody bieżące 7.934.317,38 8.461.063,47 106,6 

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 3.130.000,00 3.393.133,86 108,4 

1.2  Dochody majątkowe 7.183.773,05 6.400.781,99 89,2 

 w tym:    

1.2.1 ze sprzedaży majątku 580.000,00 55.744,42 9,6 

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 
inwestycje 

6.601.558,05 6.342.885,00 96,1 

2.  Wydatki ogółem 52.577.364,38 44.191.024,57 84,0 

 z tego:    

2.1   Wydatki bieżące  39.550.982,58 37.712.055,64 95,4 

 w 
tym 

    

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.428.081,15 13.314.970,08 99,2 

2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji  0,00 0,00  

 w tym    

2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 
limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 
ustawy 

0,00 0,00 0,0 

2.1.3 wydatki na obsługę długu w tym: 183,000,00 73.694,92 40,3 

 w tym    

2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 
limitu spłaty zobowiązań o których mowa w 
art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 
dni po zakończeniu programu, projektu lub 
zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków 
(bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 
krajowy) 

0,00 0,00 0,0 

2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 
limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 
243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na 
wkład krajowy 

0,00 0,00 0,0 

2.2  Wydatki majątkowe 13.026.381,80 6.478.968,93 49,7 

 w tym    

2.2.1  inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których 
mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 

13.024.381,80 6.476.968,93 49,7 

 w tym    

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne 

481.329,67 457.149,29 95,0 

3  Wynik budżetu -4.387.161,43 3.099.664,96 - 

 w tym    

3.1  kwota prognozowanej nadwyżki budżetu 
przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i 
wykup papierów wartościowych 

0,00 0,00 - 

4. Przychody budżetu 5.973.939,81 3.573.939,81 59,8 
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 w tym    

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów 
wartościowych w tym 

2.500.000,00 100.000,00 4,0 

4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 1.878.000,00 0,00 - 

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.363.403,35 1.363.403,35 100,0 

 w tym    

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 1.363.403,35 0,00 - 

4.3 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 
pkt 6 ustawy w tym: 

2.110.536,46 2.110.536,46 100,0 

 w tym    

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 2.110.536,46 0,00 - 

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 0,00 0,00 0,0 

 z tego:    

4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,0 

 w tym    

4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 
długu  

0,00 0,00 0,0 

 w tym    

4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,0 

5 Rozchody budżetu 622.000,00 622.000,00 100,0 

 z tego    

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 
wykup papierów wartościowych  

622.000,00 622.000,00 100,0 

 w tym    

5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot 
ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 

0,00 0,00 0,0 

 w tym    

5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot 
ustawowych wyłączeń określonych w art.243 
ust.3 ustawy 

0,00 0,00 0,0 

5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot 
ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 
ust. 3a ustawy 

0,00 0,00 0,0 

 Rozchody budżetu z tego    

 Łączna kwota przypadających na dany rok kwot 
ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 
w tym: 

   

5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty 
zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b 
ustawy 

0,00 0,00 0,0 

 z tego    

5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania 0,00 0,00 0,0 

5.1.1.3.2 wolnymi środkami o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 ustawy 

0,00 0,00 0,0 

5.1.1.3.3 innymi środkami 0,00 0,00 0,0 

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,0 

6 Kwota długu 6.510.500,00 4.110.500,00 63,1 

 w tym:    

6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona 
się z wydatków 

0,00 0,00 0,0 



125 | S t r o n a  

 

 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o 
której mowa w art. 242 ustawy 

   

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a 
wydatkami bieżącymi 

490.668,94 3.177.851,90 647,6 

 Wskaźnik spłaty zobowiązań    

8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności 
we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 
współtworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń przypadających na dany 
rok) 

0,00% 0,00% 0,0 

8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności 
we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik 
jednoroczny) 

2,82% 12,79% 453,5 

5,12 13,00 253,9 

8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po prawej 
stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 
roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 
arytmetyczną z poprzednich lat) 

20,87% 20,87% 100,0 
 

8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po prawej 
stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku 
poprzedzającego pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 
arytmetyczną z poprzednich lat) 

23,49% 23,49% 100,0 

8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 
zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po 
uwzględnieniu zobowiązań związku 
współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 
plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 
budżetowy 

TAK TAK - 

8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 
zobowiązań określonych w art.243 ustawy, po 
uwzględnieniu zobowiązań związku 
współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 
wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 

TAK TAK - 

 Finansowanie programów, projektów lub zadań 
realizowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

   

9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub 
zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy  

227.008,67 38.061,09 16,8 

 w tym    

9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na 227.008,67 38.061,09 16,8 
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realizację programu, projektu lub zadania 
finansowanego z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 w tym    

9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 215.864,26 34.841,91 16,1 

9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub 
zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

879.953,13 38.786,44 
 

 

4,4 
 

 w tym    

9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub 
zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

879.953,13 38.786,44 
 
 

4,4 
 

 w tym    

9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 879.953,13 38.786,44 
 

4,4 

9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub 
zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

270.747,67 172.460,53 63,7 

 w tym    

9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub 
zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

270.747,67 172.460,53 63,7 

 w tym    

9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 
pkt 2 ustawy 

215.864,26 145.969,84 67,6 

9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub 
zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

1.011.993,36 53.096,65 5,2 

 w tym    

9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub 
zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

1.011.993,36 53.096,65 5,2 

 w tym    

9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 
pkt 2 ustawy 

879.953,13 47.048,97 5,3 

 Informacje uzupełniające o wybranych 
kategoriach finansowych 

   

10.1 Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 
ustawy  

6.038.801,97 5.567.616,07 92,2 

 z tego    

10.1.1 bieżące 3.212.706,68 3.078.043,63 95,8 

10.1.2 majątkowe 2.826.095,29 2.489.572,44 88,1 

10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku 
finansowego samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 

0,00   

10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w 
związku z likwidacją lub przekształceniem 
samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej 

0,00 0,00 0,0 

10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego 
przez jednostkę samorządu terytorialnego 

0,00 0,00 0,0 
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przypadających do spłaty w danym roku 
budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z 
art. 244 ustawy 

10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 
jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 
po likwidowanych i przekształcanych 
samorządowych osobach prawnych 

0,00 0,00 0,0 

10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające 
wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 

622.000,00 622.000,00 100,0 

10.7 Wydatki zmniejszające dług 0,00 0,00 0,0 

 w tym    

10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat 
poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 

0,00 0,00 0,0 

10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego 
– kredyt i pożyczka 

0,00 0,00 0,0 

 w tym    

10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 0,00 0,00 0,0 

 w tym    

10.7.2.1.
1 

dokonywana w formie wydatku bieżącego 0,00 0,00 0,0 

10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i 
gwarancji 

0,00 0,00 0,0 

10.8 Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu 
wynikająca z operacji niekasowych (m.in. 
umorzenia, różnice kursowe) 

0,00 0,00 0,0 

10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z 
limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie 
wydatków budżetowych 

0,00 0,00 0,0 

d) informacje o wartości umorzenia podatków w 2021 r. – 0,00 zł 
w tym: 
- podatek od nieruchomości – 0,00 zł, 
- podatek rolny 0,00 zł, 
- podatek leśny 0,00 zł, 
 tym wartość przedmiotowych umorzeń podatkowych – 0,00 
 
 
2. Pozyskane środki zewnętrzne 
a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

010  
01095 

Rolnictwo i łowiectwo 
Pozostała działalność 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo- gminnym) 
ustawami (& 2010) 
- z przeznaczeniem na zwrot części 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów 

24.696,86 
24.696,86 

 
 
 

 
 

24.696,86 
 
 
 
 

24.696,86 
24.696,86 

 
 
 

 
 

24.696,86 
 
 
 
 

100,0 
100,0 

 
 
 

 
 

100,0 
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postępowania w sprawie jego zwrotu 
poniesionych przez miasto Mszana Dolna.  

 
 

 
 

 
 

750  
75011 

Administracja publiczna 
Urzędy wojewódzkie 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo- gminnym) 
ustawami (& 2010) 
- dofinansowanie do zadań z zakresu USC, 
ewidencja ludności, dowody osobiste, 
działalność gospodarcza, zadania obrony 
cywilnej i obronne 

164.020,00 
140.578,00 

 
 

 
 

 
140.578,00 

 

164.020,00 
140.578,00 

 
 
 

 
 

140.578,00 
 

100,0 
100,0 

 
 
 
 

 
100,0 

 

75056 Spis powszechny i inne 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo- gminnym) 
ustawami (& 2010) 
- sfinansowanie spisu powszechnego 

23.442,00 
 
 

 
 
 

23.442,00 
 

23.442,00 
 
 

 
 
 

23.442,00 
 

100,0 
 
 

 
 
 

100,0 
 

751  
 
 

75101 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo- gminnym) 
ustawami (& 2010) 
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i 
aktualizowania rejestru wyborców 

 
 

1.603,00 
 

1.603,00 
 
 
 
 

 
1.603,00 

 
 

1.603,00 
 

1.603,00 
 
 
 
 

 
1.603,00 

 
 

100,0 
 

100,0 
 
 
 
 

 
100,0 

752  
75212 

Obrona narodowa 
Pozostałe wydatki obronne 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo- gminnym) 
ustawami (& 2010) 
- szkolenia w zakresie obronności 

500,00 
500,00 

 
 
 
 
 

500,00 

500,00 
500,00 

 
 
 
 
 

500,00 

100,0 
100,0 

 
 
 
 
 

100,0 
 

758  
75814 

Różne rozliczenia 
Różne rozliczenia finansowe 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo- gminnym) 

16.989,10 
16.989,10 

 
 
 
 
 

16.989,10 
16.989,10 

 
 
 
 
 

100,0 
100,0 
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ustawami (& 2010) 
- dofinansowanie do zadań z zakresu USC, 
ewidencja ludności, dowody osobiste 
(rozliczenie za 2020 rok) 

16.989,10 
 

16.989,10 
 

100,0 
 

801  
80103 

Oświata i wychowanie 
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 
(& 2030)  
– na dofinansowanie zadań bieżących w 
zakresie realizacji wychowania 
przedszkolnego 

1.968.325,80 
 

19.123,00 
 
 
 
 
 

19.123,00 
 

1.734.082,33 
 

19.123,00 
 
 
 
 
 

19.123,00 
 

88,1 
 

100,0 
 
 
 
 
 

100,0 
 

80104 Przedszkola 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)  
(& 2030) 
- na dofinansowanie zadań bieżących w 
zakresie realizacji wychowania 
przedszkolnego  
Dotacja celowa otrzymana z gminy na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego (& 2310) 
- zwrot kosztów dotacji przekazanych 
niepublicznym przedszkolom za dzieci z 
innych gmin 

1.769.843,00 
 
 
 
 

489.843,00 
 
 

 
 
 
 

1.280.000,00 

1.535.599,53 
 
 
 
 

489.843,00 
 

 
 

 
 
 

1.045.756,53 

86,8 
 
 
 
 

100,0 
 
 

 
 
 
 

81,7 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)  
(& 2030) 
- dofinansowanie remontu pomieszczeń 
kuchennych wraz z doposażeniem w sprzęt 
kuchenny – w ramach programu „Posiłek 
w szkole i w domu”. 

40.000,00 
 
 
 
 

40.000,00 

40.000,00 
 
 
 
 

40.000,00 

100,0 
 
 
 
 

100,0 

80153 Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo- gminnym) 
ustawami (& 2010) 

 
 
 

109.359,80 
 
 
 
 

 
109.359,80 

 
 
 

109.359,80 
 
 
 
 

 
109.359,80 

 
 
 

100,0 
 
 
 
 

 
100,0 
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- na sfinansowanie zakupu podręczników i 
materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 
szkół 

  
 

80195 Pozostała działalność 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej  
(& 2020) 
- na dofinansowanie wycieczek szkolnych 
w ramach programu „Poznaj Polskę”. 

30.000,00 
 
 
 
 

30.000,00 
 

 

30.000,00 
 
 
 
 

30.000,00 
 
 

100,0 
 
 
 
 

100,0 
 

 

851  
85195 

Ochrona zdrowia 
Pozostała działalność 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo- gminnym) 
ustawami (& 2010) 
- na sfinansowanie kosztów wydawania 
decyzji dla świadczeniobiorców innych niż 
ubezpieczeni. 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVD-
19 na finansowanie lub dofinansowanie 
realizacji zadań związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19 (& 2180) 
- na sfinansowanie wynagrodzenia dla 
koordynatora szczepień i dowóz na 
szczepienia przeciwko COVID-19 w kwocie 
oraz wydatki na promocję szczepień 

18.270,00 
18.270,00 

 
 
 

 
 

666,00 
 
 
 
 
 

 
 

17.604,00 

18.061,33 
18.061,33 

 
 
 
 

 
457,33 

 
 
 
 
 
 

 
17.604,00 

98,9 
98,9 

 
 
 

 
 

68,7 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 
 

852 
 
 

 
85213 

Pomoc społeczna 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej. 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizacje własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)  
(& 2030) 
- na sfinansowanie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
pobierające zasiłki stałe z pomocy 
społecznej.  

575.332,71 
 

 
 
 

11.031,82 
 
 
 

 
11.031,82 

 

567.884,17 
 

 
 
 

11.026,20 
 
 
 

 
11.026,20 

 

98,7 
 
 
 
 

99,9 
 
 
 
 

99,9 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 

 
 

45.000,00 
 

 
 

 
 

45.000,00 
 

 
 

 
 

100,0 
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powiatowo-gminnych)  
(& 2030) 
- na sfinansowanie wypłat zasiłków 
okresowych dla rodzin z terenu miasta, 

 
45.000,00 

 

 
45.000,00 

 

 
100,0 

85215 Dodatki mieszkaniowe 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVD-
19 na finansowanie lub dofinansowanie 
realizacji zadań związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19 (& 2180) 
- na sfinansowanie na dodatków 
mieszkaniowych, dopłat do czynszów z 
funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 
853,74 zł 

862,26 
 
 
 
 

862,26 

862,26 
 
 
 
 

862,26 

100,0 
 
 
 
 

100,0 
 

85216 Zasiłki stałe 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizacje własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)  
(& 2030) 
- na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych 
dla rodzin z terenu miasta 

132.629,30 
 
 
 
 

132.629,30 
 

132.566,88 
 
 
 
 

132.566,88 
 

99,9 
 
 
 
 

99,9 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo- gminnym) 
ustawami (& 2010) 
- na sfinansowanie wynagrodzenia dla 
opiekunów prawnych i kuratora za 
sprawowanie opieki nad osobami 
zależnymi 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)  
(& 2030) 
- na dofinansowanie do utrzymania 
ośrodka pomocy społecznej 

124.863,73 
 
 
 

 
 

60.507,61 
 
 

 
 
 
 
 
 

64.356,12 

123.530,33 
 
 
 
 

 
59.174,40 

 
 
 
 
 
 
 
 

64.355,93 

98,9 
 
 
 
 

 
97,8 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 
 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo- gminnym) 
ustawami (& 2010) 
- na sfinansowanie zakupu 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
dzieci niepełnosprawnych 

 
35.600,00 

 
 
 

 
 

35.600,00 
 

 
35.600,00 

 
 
 

 
 

35.600,00 

 
100,0 

 
 
 
 

 
100,0 
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85230 Pomoc w zakresie dożywiania 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)  
(& 2030) 
- na dofinansowanie dożywiania dla dzieci 
w szkołach i przedszkolach i dla osób 
dorosłych 

105.725,60 
 

 
 
 

105.725,60 
 

105.029,60 
 

 
 
 

105.029,60 
 

99,3 
 
 
 
 

99,3 

 85295 Pozostała działalność 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)  
(& 2030) 
- na sfinansowanie programu Senior+. Na 
zakup wyposażenia do Klubu Seniora 
materiałów biurowych, usługi 
informatyczne, montaż sprzętów. 

119.620,00 
 
 
 
 

119.620,00 
 

114.068,90 
 
 
 
 

114.068,90 
 

95,4 
 
 
 
 

95,4 
 

854  
85415 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)  
(& 2030) 
- na dofinansowanie stypendiów i zasiłków 
szkolnych dla uczniów 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
gmin z zakresu edukacyjnej opieki 
wychowawczej finansowanych w całości 
przez budżet państwa w ramach 
programów rządowych (& 2040) 
- na sfinansowanie tzw. wyprawki szkolnej 
dla uczniów 

28.817,00 
 

28.817,00 
 
 
 
 

24.307,00 
 
 

 
 

 
 
 

4.510,00 

28.817,00 
 

28.817,00 
 
 
 
 

24.307,00 
 
 

 
 

 
 
 

4.510,00 

100,0 
 

100,0 
 
 

 
 

100,0 
 
 
 
 

 
 
 

100,0 

855  
85501 

Rodzina 
Świadczenie wychowawcze 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowaniu dzieci (& 2060) 
- na sfinansowanie świadczeń 
wychowawczych wraz z kosztami obsługi 
tego programu 

11.812.744,90 
9.246.915,21 

 
 
 
 
 

 
 

9.246.915,21 
 

11.810.318,68 
9.246.407,24 

 
 
 
 
 

 
 

9.246.407,24 
 

100,0 
100,0 

 
 
 
 
 
 

 
100,0 

 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z    
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funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo- gminnym) 
ustawami (& 2010) 
-na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, 
opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego, 
składek ZUS dla osób pobierających 
świadczenia opiekuńcze wraz z kosztami 
obsługi tego programu 

 
 

2.551.351,71 
 
 
 

 
 

2.551.351,71 
 

 
 

2.549.433,46 
 
 
 

 
 

2.549.433,46 
 

 
 

99,9 
 
 
 
 

 
99,9 

85503 Karta Dużej Rodziny 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo- gminnym) 
ustawami (& 2010) 
- na sfinansowanie kosztów obsługi 
programu Karta Dużej Rodziny 

493,67 
 
 
 

 
 

493,67 
 

493,67 
 
 
 

 
 

493,67 
 

100,0 
 
 
 

 
 

100,0 
 

85504 Wspieranie rodziny 
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 
realizację zadań wynikających z odrębnych 
ustaw (& 2690) 
- na sfinansowanie szkoleń 

2.000,00 
 

 
2.000,00 

2.000,00 
 

 
2.000,00 

100,0 
 
 
100,0 

 

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo- gminnym) 
ustawami (& 2010) 
- na sfinansowanie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne za 
świadczeniobiorców pobierających 
świadczenia opiekuńcze  

 
 

 
11.984,31 

 
 

 
 

 
11.984,31 

 

 
 

 
11.984,31 

 
 

 
 

 
11.984,31 

 
 

 
100,0 

 
 

 
 
 

100,0 
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900  
 

90005 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 
Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 
Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł (& 
2700) 
- na sfinansowanie programu „Czyste 
powietrze” 

 
30.785,41 

 
23.000,00 

 
 
 
 
 

23.000,00 
 

 

 
16.770,28 

 
9.000,00 

 
 
 
 
 

9.000,00 
 

 

 
54,5 

 
39,1 

 
 
 
 
 

39,1 

 
 

90026 

Pozostałe działania związane z gospodarką 
odpadami 
Dotacja celowa w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (& 
2057) 
- na sfinansowanie programu 
„Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa 
ekologicznego poprzez usuwanie i 
utylizację azbestu oraz wyrobów 
azbestowych z terenu miasta Mszana 
Dolna” – (środki w ramach refundacji 
wydatku) Umowa Nr RPMP.05.02.02-12-
1142/17-00-XVII/370/FE/18 z dnia 
21.08.2018r. 

 
7.785,41 

 
 
 
 
 

 
 

7.785,41 
 

 
7.770,28 

 
 
 
 
 
 
 

7.770,28 
 

 
99,8 

 
 
 
 
 
 
 

99,8 

921  
92105 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Pozostałe zadania w zakresie kultury 
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego (& 2320) 
- na dofinansowanie zadania 
realizowanego na podstawie porozumienia 
między jst Festiwalu Chórów „Laudate 
Dominum” 

 
4.500,00 
4.500,00 

 
 
 

4.500,00 

 
4.500,00 
4.500,00 

 
 
 

4.500,00 

 
100,0 
100,0 

 
 
 

100,0 
 

926 92695 Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
Dotacja celowa w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (& 

147.301,36 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.290,81 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,6 
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2058) 
Dotacja celowa w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (& 
2059) 
- na dofinansowanie mikroprojektu pt. 
„Aktywni z każdej strony” – polsko-
słowackie dziedzictwo sportowe Gminy 
Niźna i Miasta Mszana Dolna 

139.117,95 
 
 
 
 
 
 
 

8.183,41 

27.071,63 
 
 
 
 
 
 
 

3.219,18 

19,5 
 
 
 
 
 
 
 

39,3 

  Razem: 14.793.886,14 14.418.333,56 97,5 

 
b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

750  
75095 

Administracja publiczna 
Pozostała działalność 
Dotacja celowa w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków o których 
mowa w art. 5 ust, 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego (& 6257) 
- dofinansowanie programu wdrożenie 
e-usług publicznych dla mieszkańców 
Miasta Mszana Dolna 

14.414,00 
14.414,00 

 
 
 
 
 
 
 

14.414,00 

11.340,94 
11.340,94 

 
 
 
 
 
 
 

11.340,94 

78,7 
78,7 

 
 
 
 
 
 
 

78,7 

758  
75814 

Różne rozliczenia 
Różne rozliczenia finansowe 
Dofinansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (& 6100) 
- na dofinansowanie własnych inwestycji 
gminy realizowanych w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – budowa wodociągu i 
kanalizacji 

2.279.423,56 
2.279.423,56 

 
 

2.279.423,56 

2.279.423,56 
2.279.423,56 

 
 

2.279.423,56 

100,0 
100,0 

 
 

100,0 
 

801  
80101 

Oświata i wychowanie 
Szkoły podstawowe 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-
19 (& 6090) 
- sfinansowanie programu Laboratoria 
przyszłości 

240.600,00 
240.600,00 

 
 
 
 
 

240.600,00 
 

240.600,00 
240.600,00 

 
 
 
 
 

240.600,00 

100,0 
100,0 

 
 
 
 
 

100,0 
 

900  
 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

 
53.045,49 

 
27.445,50 

 
51,7 
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90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 
Dotacja celowa w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego (& 6257) 
- na sfinansowanie programu „Obniżenie 
poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej 
– wymiana starych kotłów, pieców, 
urządzeń grzewczych na paliwa stałe w 
indywidualnych gospodarstwach 
domowych w ramach RPO WM 2014-
2020. 

 
53.045,49 

 
 
 
 
 
 
 

53.045,49 
 
 
 
 
 
 

 

 
27.445,50 

 
 
 
 
 

 
 

27.445,50 
 
 
 

 
 
 

 

 
51,7 

 
 
 
 

 
 
 

51,7 
 
 
 
 

 
 

921  
 

92116 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Biblioteki 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych (& 6300) 
-zakup wyposażenia dla Miejskiej 
Biblioteki w Mszanie Dolnej 

 
1.100.000,00 

100.000,00 
 
 
 
 
 

100.000,00 

 
870.000,00 
100.000,00 

 
 
 
 
 

100.000,00 

 
79,1 

100,0 
 
 
 
 
 

100,0 
 

 92195 Pozostała działalność 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 
państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-
gminnych (& 6330) 
-dofinansowanie zadania 
„Zagospodarowanie terenu przy 
Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej 
poprzez utworzenie ponadregionalnej 
strefy aktywnej rekreacji wraz z 
miejscami postojowymi” 

1.000.000,00 
 
 
 
 

1.000.000,00 

770.000,00 
 
 
 
 

770.000,00 

77,0 
 
 
 
 

77,0 

  Razem: 3.687.483,05 3.428.810,00 93,0 

 
c) inne środki 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

600  
60011 

Transport i łączność 
Drogi publiczne krajowe 
Wpływy z usług (& 0830) 
- zł na zaprojektowanie i wykonanie 
oświetlenia przejść dla pieszych na terenie 
miasta 

450.000,00 
450.000,00 
450.000,00 

420.000,01 
420.000,01 
420.000,01 

93,3 
93,3 
93,3 

801  Oświata i wychowanie 202.000,00 215.313,90 106,6 
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80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 
Wpływy z usług (& 0830) 
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych 
gmin w przedszkolach publicznych 

 
4.000,00 
4.000,00 

 
3.739,20 
3.739,20 

 

 
93,5 
93,5 

 80104 Przedszkola 
Wpływy z usług (& 0830) 
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych 
gmin w przedszkolach publicznych 

198.000,00 
198.000,00 

211.574,70 
211.574,70 

 

106,9 
106,9 

  Razem: 652.000,00 635.313,91 97,4 

 
 
Referat Planowania, Budżetu i Podatków w 2020 roku wykonywał m.in. następujące zadania,  
w zakresie: 
a) decyzje i pisma dla mieszkańców – sporządzono: 

  3.829 szt. decyzji wymiarowych (nakazy płatnicze), 

  314 szt. decyzji zmieniających i przyznających ulgi, 

  278 szt. upomnień, 

  35 szt. ponagleń, 

  59 szt. tytułów wykonawczych (egzekucyjnych), 

  16 szt. zawiadomień, 

  103 szt. wniosków i postanowień, 

  303 szt. zaświadczeń i pism, 
b)  prowadzenia rachunkowości Urzędu Miasta – jako jednostki budżetowej – wykonano min.: 

 rejestracji 31.706 operacji gospodarczych w księgach rachunkowych , 

 1.195 szt. raportów kasowych, 

 8.575 szt. kwitów KP,  

 682 szt. kwitów PPB 

 467 szt. bankowych dowodów wpłaty. 
c) sprawozdawczość budżetowa, finansowa i inna – sporządzono: 

 72 jednostkowe sprawozdania budżetowe, 

 66 zbiorczych sprawozdań budżetowych, 

 2 jednostkowe sprawozdania finansowe, 

 1 zbiorcze sprawozdanie finansowe, 

 2 sprawozdania opisowe z wykonania budżetu (półroczne, roczne – projekty) 

 4 inne. 
d) pozostałe zadania – sporządzono min.: 

 12 zestawów dokumentów rozliczeniowych ZUS, 

 112 szt. informacji PIT (PIT-4R, PIT-R, PIT-11), 

 12 zestawów dokumentów rozliczeniowych VAT, 

 12 zestawów JPK, 

 46 projektów Zarządzeń Burmistrza Miasta, 

 25 projektów Uchwał Rady Miejskiej (wstępnych), 

 396 faktur, dotyczące najmów, dzierżaw, sprzedaży itp., 

 24 szt. rejestrów zakupu i sprzedaży, 

 99 szt. rozliczeń bloczków opłaty targowej, 

 117 szt. not księgowych, 

 3.162 szt. przelewów, 

 191 szt. list płac, 

 109 szt. kartotek wynagrodzeń, 
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 18 szt. kartotek zasiłkowych,  

 13 szt. deklaracji PFRON, 

 940 weryfikacje złożonych informacji i deklaracji podatkowych, 

 805 weryfikacje zawiadomień o zmianach w danych ewidencyjnych z Wydziału Geodezji, 
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Limanowej, 

 19 weryfikacji zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Limanowej, 

 8 weryfikacji informacji podatkowej z Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Limanowej, 

 Inne dokumenty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania. 
 
 
3.SFERA SAMORZĄDOWEGO ZARZĄDZANIA MIASTEM: 
 
Rada Miejska – informacja o składzie Rady i Komisjach oraz działalności Rady 
 Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy, pozostające w zakresie działania 
gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu miasta, uchwalanie budżetu miasta, uchwalanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat  
w granicach określonych w odrębnych ustawach.  
 Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce 
i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. 
W 2021 r. Rada Miejska funkcjonowała w składzie:  
1. Radny Matoga Janusz – Przewodniczący Rady 
2. Radna Flig Janina – Wiceprzewodnicząca Rady 
3. Radny Antosz Stanisław      
4. Radny Korda Kamil     
5. Radny Liszka Michał      
6. Radna Pazdur Krystyna     
7. Radny Rusnarczyk Radosław     
8. Radna Sasal Agnieszka     
9. Radny Sitkowski Ryszard    
10. Radna Smaga Elżbieta     
11. Radna Sochacka Joanna 
12. Radny Surówka Bogdan 
13. Radny Szynalik Jan 
14. Radny Wardyński Jacek 
15. Radny Żmuda Tadeusz  
 
 Radni pracowali w 6 stałych Komisjach Rady Miejskiej - Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Spraw 
Społecznych, Komisji Oświaty. Poniższa tabela przedstawia liczbę członków poszczególnych komisji 
oraz liczbę posiedzeń przeprowadzonych w roku 2021. 
 

Lp. Nazwa Komisji Liczba członków Liczba posiedzeń 

1. Komisja rewizyjna 6 23 

2. Komisja skarg, wniosków i petycji 4 3 

3. Komisja budżetu i finansów 7 20 

4. Komisja gospodarki i rozwoju 7 23 

5. Komisja spraw społecznych 6 8 

6. Komisja oświaty 7 12 

 

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-nowym-saczu-ii/komitet-wyborczy-wyborcow-odpowiedzialny-samorzad-4895/120702/32358/140813
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-nowym-saczu-ii/komitet-wyborczy-wyborcow-odpowiedzialny-samorzad-4895/120702/32589/141363
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-nowym-saczu-ii/komitet-wyborczy-wyborcow-mloda-mszana-11972/120702/83488/262465
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-nowym-saczu-ii/komitet-wyborczy-wyborcow-o-lepsze-jutro-9175/120702/67191/223589
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-nowym-saczu-ii/komitet-wyborczy-wyborcow-odpowiedzialny-samorzad-4895/120702/32038/140141
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-nowym-saczu-ii/komitet-wyborczy-wyborcow-o-lepsze-jutro-9175/120702/67526/224436
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-nowym-saczu-ii/komitet-wyborczy-wyborcow-o-lepsze-jutro-9175/120702/67986/225503
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-nowym-saczu-ii/komitet-wyborczy-wyborcow-odpowiedzialny-samorzad-4895/120702/33349/143067
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-nowym-saczu-ii/komitet-wyborczy-wyborcow-odpowiedzialny-samorzad-4895/120702/32717/141636
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-nowym-saczu-ii/komitet-wyborczy-wyborcow-mszana-2018-8320/120702/45973/171409
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-nowym-saczu-ii/komitet-wyborczy-wyborcow-odpowiedzialny-samorzad-4895/120702/33091/142441
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/panstwowa-komisja-wyborcza/komitet-wyborczy-polskie-stronnictwo-ludowe-3222/120702/7901/91197
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-nowym-saczu-ii/komitet-wyborczy-wyborcow-odpowiedzialny-samorzad-4895/120702/31605/139162
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-nowym-saczu-ii/komitet-wyborczy-wyborcow-o-lepsze-jutro-9175/120702/66490/221852
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Zadania realizowane przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w roku 2021  
 Komisja Budżetu i Finansów realizuje głównie zadania z zakresu budżetu i finansów Miasta. 
Przede wszystkim wydaje opinie do projektów uchwał budżetowych, dotyczących zmian w budżecie, 
zmian w wieloletniej prognozie budżetowej, udzielania pomocy finansowej z budżetu miasta, 
opiniuje sprawozdania z wykonania budżetu, uchwalenia budżetu, zaciągnięcia kredytu na 
sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2021 oraz kredytu na spłatę zobowiązań 
z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta 
Mszana Dolna, ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021, a także podejmuje działania w sprawach dotyczących majątku Miasta tj. 
uchwalania podatków i opłat, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zobowiązań w zakresie 
podejmowanych inwestycji między innymi dot. złożenia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 
pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich 
w Mszanie Dolnej”, „Budowa przedszkola oraz żłobka” przy ul. J. Marka w Mszanie Dolnej” w ramach 
Rządowego Funduszu „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych”, realizacji zadania pn. 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych” – doświetnie siedmiu 
przejść na terenie miasta – program realizowany we współpracy z GDDKiA. 
 W 2021 r. Komisja zajmowała się m.in. sprawami dot. rozpatrzenia zwolnienia z opłaty za 
koncesję na sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych, udzielenia pomocy finansowej dla 
Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej, zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie zasad 
współpracy oraz ustalenia zasad wykonywania wzajemnych zobowiązań Gmin: Miasta Mszana Dolna  
i Gminy Mszana Dolna do przygotowania i realizacji wspólnej inwestycji budowy ul. Zielonej 
w Mszanie Dolnej i drogi „Pod Skałą”, łączącą je z drogą powiatową na terenie Łostówki, 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia wsparcia finansowego dla 
Klubu Seniora w Mszanie Dolnej, w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/145/2019 Rady Miejskiej  
w Mszanie Dolnej z dnia 23.12.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 
przyjęcia obowiązków odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości „mieszanych”, czyli w części 
zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta Mszana Dolna oraz zwolnienia  
w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, zaopiniowanie uchwały w sprawie 
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. oraz projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 
2022 r. 
 Komisja Gospodarki i Rozwoju zajmuje się wszelkimi sprawami, dotyczącymi rozwoju 
gospodarczego Miasta, a także sprawami z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, 
gospodarki nieruchomościami. Decyduje o programach gospodarczych i programach rozwoju na 
terenie miasta. Współpracuje także z podmiotami prowadzącymi działalność na terenie Miasta. 
 W roku 2021 Komisja rozpatrywała między innymi sprawy dot.: najmu lokali przy ul. 
Starowiejskiej, sprzedaży działek miejskich, przedłużenia umów dzierżaw, remontu dróg, opiniowania 
projektu uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2021 r.”, projekt uchwały w sprawie określenia 
szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Miasta Mszana Dolna”, zaopiniowania uchwały  
w sprawie „Planu wykorzystania zasobu gminnego nieruchomości miasta Mszana Dolna na lata 2021 
– 2023”, zaopiniowania uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście 
Mszana Dolna na rok szkolny 2021/2022, zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przekazania  
w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej,  
 Komisja odbyła spotkanie z architektem w sprawie budowy wież widokowych w ramach 
programu realizowanego przez Forum Gmin Beskidu Wyspowego „Odkryj Beskid Wyspowy”, 
omawiano sprawy dot.: projektu Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Velo Raba, gospodarki 
ściekowej na terenie Miasta i działalności Spółki „Górna Raba”, wyznaczenia terenów pod przyszłą 
obwodnicę Miasta w planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna i Gminy 
Mszana Dolna, odbyła spotkanie w trybie pilnym w sprawie zanieczyszczenia wodociągu 
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„Szklanówka” bakterią coli, odbyła wyjazdy w teren w sprawach dot. dzierżawy, podziałów 
geodezyjnych, sprzedaży nieruchomości, należących do Miasta Mszana Dolna 
 Komisja Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, 
porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców miasta. W roku 2021 członkowie Komisji 
zajmowali się kompleksową analizą działalności SPZOZ Vital-Med, w tym sprawozdania finansowego 
za 2020 r., sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej za 
2020 r., omówiono bieżącą działalność Ośrodka i zasobów pomocy społecznej. Komisja zapoznała się 
z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2020 na terenie działania 
Komisariatu policji w Mszanie Dolnej 
 Komisja opiniowała także: sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r., projekt uchwały w sprawie 
podjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami pozarządowymi na rok 2022, projekt 
uchwały w sprawie podjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna na rok 2022. 
 Komisja Oświaty realizuje zadania z zakresu oświaty, wychowania, sportu i turystyki we 
współpracy ze środowiskami młodzieżowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Członkowie Komisji 
w roku 2021 omawiali sprawy: zabezpieczenia zaplecza sanitarnego stadionu miejskiego, Komisja 
odbyła spotkania w następującyc sprawch:  z architektem w sprawie projektu budynku przedszkola, 
które usytuowane będzie przy ul. Marka, najmu stołówek szkolnych i wysokości opłat za najem, 
oferty dot. wydania książki o historii Mszany Dolnej, działalność Spółki „Górna Raba”, podziału 
środków finansowych przyznanych w ramach tarczy dla gmin górskich, wykorzystania środków 
przeznaczonych na propagowanie sportu w mieście, analizy bazy sportowo-rekreacyjnej, analizy 
arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna na rok szkolny 
2021/2022, rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Mszana Dolna uczniom za 
szczególne osiągnięcia, oceny przygotowania szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2021/2022, 
wniosku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej, informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych jednostek za rok szklony 2020/2021 oraz rozpatrzenia pism od rodziców 
klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna. 
 Komisja opiniowała projekty uchwał w sprawie: określenia szczegółowych wymogów „Raportu 
o stanie miasta Mszana Dolna”, zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej 
od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Mszana Dolna, określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Mieście Mszana Dolna na rok szkolny 2021/2022, przekazania w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej, zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2021. 
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmuje się analizą i opiniowaniem wpływających do Rady 
Miasta skarg na działalność Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych, a także wniosków i petycji składanych przez obywateli. W roku 
2021 komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zagrożenia ze strony szczepionek na SARS-CoV-2  
i szczepień przeciw Covid-19. Komisja zajmowała się także sprawami: utworzenia Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Mszanie Dolnej i likwidacji kuchni przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mszanie Dolnej. 
 Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Miasta oraz występuje z wnioskiem do Rady  
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi oraz udzielenia wotum zaufania. Komisja dokonując 
kontroli działalności Burmistrza, jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych działa według 
zasady legalności, gospodarności, rzetelności oraz celowości. Komisja zadania wykonuje według 
rocznego harmonogramu pracy, zawierającego w szczególności wykaz jednostek kontrolowanych. 
W 2021 r. członkowie komisji podjęli takie działania, jak:  
1) kontrola realizacji Programu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 
2020, 
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2) kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2020 r., 
3) kontrola windykacji podatków i opłat za śmieci za rok 2020, 
4) kontrola działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych za 2020 r., 
5) kontrola realizacji inwestycji drogi rolniczej „Pod Okrągłą” – ul. Zarabie, 
6) kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej za rok 2020, 
7) rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2020 
oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta, 
8) kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie dolnej za rok 2020, 
9) kontrola działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok 2020, 
10) zaopiniowanie raportu o stanie Miasta za rok 2020, 
11) kontrola działalności Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej, 
12) kontrola działalności Biblioteki Miejskiej w Mszanie Dolnej, 
13) rozpatrzenie wniosku o zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej kontroli 
 – ul. Smrekowa, 
14) wykonanie wniosku o zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej kontroli 
 – ul. Smrekowa, 
15) kontrola działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej za 
rok 2020, 
16) kontrola działalności Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej za rok 2020, 
17) kontrola stanu zadłużenia i środków pieniężnych Miasta Mszana Dolna, 
18) zapoznanie się z projektem budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2022, 
19) kontrola działalności Przedszkola Miejskiego nr 1 w Mszanie Dolnej za rok 2020, 
20) sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej za 
rok 2021. 
 
Realizacja i sposób wykonywania uchwał Rady Miejskiej 
 Rada Miejska obradowała na 15 sesjach, podczas których podjęła 105 uchwał, dla których 
określono status realizacji zgodnie z poniższymi założeniami: 
- Uchwała zrealizowana – uchwała, której postanowienia zostały wykonane, zrealizowane; 
- Uchwała w realizacji – w tym m.in. programy, regulaminy, zmiany statutu, przepisy gminne, itp.,  
a także uchwały, których postanowienia są w trakcie realizacji, zostaną wykonane w czasie 
określonym uchwałą Rady Miejskiej; 
- Uchwała niezrealizowana. 
Uchwały realizowane są zgodnie z treścią podjętych przez Radę Miejską uchwał. 
 
Zestawienie wszystkich uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2021 r.  

1. XXXI/268/2021 11.01.2021 Uchwała budżetowa na 2021 rok wykonano 

2. XXXI/269/2021 11.01.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Mszana Dolna na lata 2020 – 2034 

wykonano 

3. XXXI/270/2021 11.01.2021 w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Mszana Dolna w 2021 r.”. 

wykonano 

4. XXXI/271/2021 11.01.2021 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej 
spółkom wodnym, trybu postępowania  
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania. 

wykonano 

5. XXXI/272/2021 11.01.2021 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 
„Aktywni z każdej strony” - polsko – słowackie 
dziedzictwo sportowe Gminy Nizna i Miasta 
Mszana Dolna. 

wykonano 
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6. XXXI/273/2021 11.01.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy gruntu 
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.  

wykonano 

7. XXXI/274/2021 11.01.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 
na rok 2021. 

wykonano 

8. XXXI/275/2021 11.01.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej 
przez R.Z. w interesie publicznym.  

wykonano 

9. XXXII/276/2021 25.01.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Małopolskiego. 

wykonano 

10. XXXII/277/2021 25.01.2021 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie 
kapitału zakładowego Spółki “Gorczańskie 
Wody Termalne” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

wykonano 

11. XXXII/278/2021 25.01.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 
2021. 

wykonano 

12. XXXII/279/2021 25.01.20210 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2020 
– 2034. 

wykonano 

13. XXXII/280/2021 25.01.2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna na 
2021 rok, maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe oraz placówki 
doskonalenia nauczycieli oraz form  
i specjalności kształcenia na które 
dofinansowanie jest przyznawane. 

wykonano 

14. XXXII/281/2021 25.01.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
skarg wniosków i petycji, Komisji budżetu 
i finansów, Komisji gospodarki i rozwoju, 
Komisji spraw społecznych, Komisji oświaty 
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na rok 2021. 

wykonano 

15. XXXII/282/2021 25.01.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna. 

wykonano 

16. XXXII/283/2021 25.01.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna. 

wykonano 

17. XXXII/284/2021 25.01.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna. 

wykonano 

18. XXXII/285/2021 25.01.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna. 

wykonano 

19. XXXIII/286/2021 23.02.2021 w sprawie zmian z budżecie miasta na rok 
2021 

wykonano 

20. XXXIII/287/2021 23.02.2021 w sprawie określenia zasad zbywania, 
oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie 

wykonano 
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oraz użyczenie aktywów trwałych 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  
w Mszanie Dolnej 

21. XXXIII/288/2021 23.02.2021 w sprawie przekazania Gminie Niedźwiedź do 
realizacji zadania własnego Miasta Mszany 
Dolnej w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej oświetlenia ulicy Władysława 
Orkana w Mszanie Dolnej  

wykonano 

22. XXXIII/289/2021 23.02.2021 w sprawie oddania w najem lokalu 
użytkowego stanowiącego własność Miasta 
Mszana Dolna  

wykonano 

23. XXXIII/290/2021 23.02.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy gruntu 
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna 

wykonano 

24. XXXIII/291/2021 23.02.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy gruntu 
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna 

wykonano 

25. XXXIV/292/2021 16.03.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 
2021 

wykonano 

26. XXXIV/293/2021 16.03.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 
2021-2034 

wykonano 

27. XXXIV/294/2021 16.03.2021 w sprawie określenia szczegółowych 
wymogów „Raportu o stanie Miasta Mszana 
Dolna”. 

wykonano 

28. XXXIV/295/2021 16.03.2021 w sprawie uchwały w sprawie zmiany 
Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Mszana Dolna na rok 2021. 

wykonano 

29. XXXIV/296/2021 16.03.2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty 
pobranej od przedsiębiorców za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży na terenie Miasta Mszana 
Dolna za rok 2021. 

wykonano 

30. XXXV/297/2021 28.04.2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Mszana Dolna. 

wykonano 

31. XXXV/298/2021 28.04.2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Mszana Dolna. 

wykonano 

32. XXXV/299/2021 28.04.2021 w sprawie oddania w najem lokalu 
użytkowego stanowiącego własność Miasta 
Mszana Dolna. 

wykonano 

33. XXXV/300/2021 28.04.2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania 
gminnego zasobu nieruchomości. 

wykonano 

34. XXXV/301/2021 28.04.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Miasta Nowy Sącz  

wykonano 

35. XXXV/302/2021 28.04.2021 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta 
Mszana Dolna dotacji celowej dla instytucji 

Uchylona uchwałą nr 
XL/323/2021 
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kultury -Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej 

36. XXXV/303/2021 28.04.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 
2021 

wykonano 

37. XXXV/304/2021 28.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego 

wykonano 

38. XXXVI/305/2021 24.05.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 
2021 

wykonano 

39. XXXVI/306/2021 24.05.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 
2021-2032 

wykonano 

40. XXXVI/307/2021 24.05.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej  

wykonano 

41. XXXVI/308/2021 24.05.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku  
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego 

wykonano 

42. XXXVII/309/2021 11.06.2021  w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 
2021 

wykonano 

43. XXXVII/310/2021 11.06.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 
2021-2032 

wykonano 

44. XXXVIII/311/2021 28.06.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Mieście Mszana Dolna na rok 
szkolny 2021/2022 

wykonano 

45. XXXVIII/312/2021 28.06.2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Mszana Dolna 

uchylona 

46. XXXVIII/313/2021 28.06.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 
2021 

wykonano 

47. XXXIX/314/2021 19.07.2021 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania dla 
Burmistrza Miasta Mszana Dolna 

wykonano 

48. XXXIX/315/2021 19.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Miasta za 2020 rok  

wykonano 

49. XXXIX/316/2021 19.07.2021 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2020  

wykonano 

50. XXXIX/317/2021  19.07.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 
2021 

wykonano 

51. XXXIX/318/2021  19.07.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 
2021-2034. 

wykonano 

52. XXXIX/319/2021 19.07.2021 w sprawie zmiany Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna na rok 
2021  

wykonano 

53. XXXIX/320/2021 19.07.2021 w sprawie współpracy stron w zakresie 
realizacji zadania pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
przejściach dla pieszych”. 

wykonano 
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54. XXXIX/321/2021 19.07.2021 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta 
Mszana Dolna oraz Skarbnika Miasta do 
złożenia wniosków o dofinansowanie 
przedsięwzięć pod nazwą „Przebudowa  
i rozbudowa istniejącego budynku – Ośrodek 
Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich  
w Mszanie Dolnej” i „Budowa przedszkola 
oraz żłobka przy ul. J. Marka w Mszanie 
Dolnej” w ramach „Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych”, a w przypadku uzyskania 
dofinansowania do ich realizacji. 

w trakcie realizacji 
 
 

55. XXXIX/322/2021  19.07.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXV/304/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego.  

wykonano 

56. XL/323/2021  30.08.2021 w sprawie uchylenia uchwały nr 
XXXV/302/2021 w sprawie udzielenia  
z budżetu Miasta Mszana Dolna dotacji 
celowej dla instytucji kultury - Miejskiej 
Biblioteki w Mszanie Dolnej  

wykonano 

57. XL/324/2021 30.08.2021 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta 
Mszana Dolna dotacji celowej dla instytucji 
kultury - Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej  

wykonano 

58. XL/325/2021 30.08.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 
2021 

wykonano 

59. XL/326/2021 30.08.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 
2021-2034. 

wykonano 

60. XL/327/2021  30.08.2021 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta 
Mszana Dolna oraz Skarbnika Miasta do 
złożenia wniosków o dofinansowanie 
przedsięwzięć pod nazwą „Przebudowa drogi 
gminnej 340573K w km od 0+390,00 do km 
0+846,00 w miejscowości Mszana Dolna, 
powiat limanowski” i „Budowa drogi gminnej 
340575K w km od 0+004,20 do km 0+024,20 
w miejscowości Mszana Dolna, powiat 
limanowski” w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, a w przypadku uzyskania 
dofinansowania do ich realizacji  

wykonano 

61. XL/328/2021 30.08.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy gruntu 
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.  

wykonano 

62. XL/329/2021 30.08.2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Mszana Dolna. 

wykonano 

63. XL/330/2021 30.08.2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Mszana Dolna. 

wykonano 

64. XLI/331/2021 13.10.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Miasta Nowy Sącz 

nie wykonano 
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65. XLI/332/2021 13.10.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 
2021  

wykonano 

66. XLI/333/2021 13.10.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 
2021-2034. 

wykonano 

67. XLI/334/2021 13.10.2021 W sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrza Miasta Mszana Dolna  

uchylona w 2022r.  

68. XLI/335/2021 13.10.2021 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania: 
wydanie monografii „Dzieje Mszany Dolnej w 
latach 1772–1918” 

w trakcie realizacji 

69. XLI/336/2021 13.10.2021 w sprawie przystąpienia Miasta Mszana Dolna 
do programu: Gmina Przyjazna Seniorom - 
Ogólnopolska Karta Seniora 

wykonano 

70. XLI/337/2021 13.10.2021 w sprawie wyrażenia woli udzielenia wsparcia 
finansowego dla Klubu Seniora w Mszanie 
Dolnej. 

wykonano 

71. XLI/338/2021 13.10.2021 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o 
zniesienie nazw miejscowości w mieście 
Mszana Dolna 

wykonano 

72. XLI/339/2021 13.10.2021 w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszana Dolna. 
 

wykonano 

73. XLII/340/2021 25.10.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 
2021-2034. 

wykonano 

74. XLII/341/2021 25.10.2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę 
zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek  

nie wykonano z braku 
potrzeby zaciągania 
kredytu 

75. XLII/342/2021 25.10.2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Miasta Mszana Dolna na rok 2021  

wykonano 

76. XLII/343/2021 25.10.2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Miasta Mszana Dolna na rok 2021  

wykonano 

77. XLII/344/2021 25.10.2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Mszana Dolna - dz. ew. 
6024/18. 

wykonano 

78. XLII/345/2021 25.10.2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Mszana Dolna - dz. ew. 
6024/19. 

wykonano 

79. XLIII/346/2021 29.11.2021 w sprawie zmiany Uchwały XL/324/2021 Rady 
Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 30 sierpnia 
2021 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta 
Mszana Dolna dotacji celowej dla instytucji 
kultury – Miejskiej Biblioteki w Mszanie 
Dolnej 

wykonano 

80. XLIII/347/2021 29.11.2021 w sprawie pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi  

wykonano 
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z dochodów własnych niepochodzących  
z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

81. XLIII/348/2021 29.11.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 
2021  

wykonano 

82. XLIII/349/2021 29.11.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 
2021-2034  

wykonano 

83. XLIII/350/2021 29.11.2021 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości. 

wykonano 

84. XLIII/351/2021 29.11.2021 w sprawie utworzenie ośrodka wsparcia 
dziennego dla seniorów pod nazwą „Klub 
Senior+”, połączenia go z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej oraz 
wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie 
Dolnej. 

 
wykonano 

85. XLIII/352/2021 29.11.2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności w ośrodku wsparcia 
pn. „Klub Senior +” 

wykonano 

86. XLIII/353/2021 29.11.2021 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
wprowadzenia strefy płatnego parkowania 
ustalenia opłaty za postój pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych  
w strefach płatnego parkowania, 
wprowadzenia opłaty abonamentowej dla 
niektórych użytkowników dróg oraz sposobu 
pobierania tych opłat. 

wykonano 

87. XLIII/354/2021 29.11.2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Mszana Dolna - objętej 
księgą wieczystą NS2L/00013396/0 

wykonano 

88. XLIII/355/2021 29.11.2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Mszana Dolna oraz 
wyrażenie zgody na zniesienie prawa 
służebności 

wykonano 

89. XLIII/356/2021 29.11.2021 uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna – 
objętej księgą wieczystą NS2L/00028359/7 

w trakcie realizacji  

90. XLIII/357/2021 29.11.2021 w sprawie przekazania projektu zmian 
regulaminu dostarczania wody organowi 
regulacyjnemu do zaopiniowania. 

uchylona 

91. XLIV/358/2021 21.12.2021 w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 
2021 

wykonano 

92. XLIV/359/2021 21.12.2021 w sprawie zmiany w zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2021-2034. 

wykonano 

93. XLIV/360/2021 21.12.2021 w sprawie zmiany Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna na rok 
2021. 

wykonano 
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94. XLIV/361/2021 21.12.2021 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna na rok 
2022 

wykonano 

95. XLIV/362/2021 21.12.2021 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 
Współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2022 r.  

wykonano 

96. XLIV/363/2021 21.12.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2019 
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 23 
grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na obszarze Miasta 
Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty, przejęcia obowiązków odbioru 
odpadów od właścicieli nieruchomości 
„mieszanych” czyli w części zamieszkałych i w 
części niezamieszkałych położonych na 
terenie Miasta Mszana Dolna oraz zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  

wykonano 
 
 
 
 

97. XLIV/364/2021 21.12.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/347/2021 
Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 202r.  
w sprawie pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi  
z dochodów własnych niepochodzących  
z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

wykonano 

98. XLIV/365/2021 21.12.2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w dzierżawę w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Mszana Dolna. 

wykonano 

99. XLIV/366/2021 21.12.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.  

wykonano 

100. XLV/367/2021 29.12.2021 w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 
2021 

wykonano 

101. XLV/368/2021 29.12.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2021-2034. 

wykonano 

102. XLV/369/2021 29.12.2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
budżetowych, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2021. 

wykonano 

103. XLV/370/2021 29.12.2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Mszana Dolna. 

w trakcie realizacji 

104. XLV/371/2021 29.12.2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w dzierżawę w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Mszana Dolna. 

w trakcie realizacji 

105. XLV/372/2021 29.12.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od w trakcie realizacji 
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obowiązku przetargowego zawarcie umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Mszana Dolna 

 
Skargi, wnioski, petycje 
W 2021 r. do Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej nie wpłynęła żadna skarga. Wpłynęło 5 petycji – 
wszystkie zamieszczono w BIP Urzędu Miasta. 
 
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna w roku 2021 

 
Lp. 
 

 
Przedmiot petycji 

 
Sposób załatwienia petycji 

1. Petycja w sprawie zagrożenia ze strony szczepionek na 
SARS-CoV-2 

negatywna 

2. Petycja w sprawie suplementacji witaminy D petycja została wycofana 
17.02.2021 
 

3. Petycja w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do 
konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 
2021 

przekazano do szkół miejskich 

4. Petycja w sprawie podjęcie działań związanych z 
utwardzeniem oraz odśnieżaniem dróg. 

przekazano do Referatu 
Inwestycji Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta- 
odpowiedź negatywna ze 
względu na nieuregulowany 
stan prawny drogi 

5. Petycja w sprawie programu edukacyjnego pod hasłem 
„Przygotujmy lepszy świat" do wszystkich podległych szkół 
podstawowych 

przekazano do szkół miejskich 

 
 
Burmistrz Miasta – informacja o zarządzeniach z wyszczególnieniem tych w zakresie samodzielnego 
zarządzania mieniem Miasta, informacja o podmiotowych umorzeniach i zwolnieniach od 
podatków, informacja o przeprowadzonych kontrolach i egzekucjach 

 
 W 2021 r. Burmistrz Miasta Mszana Dolna wydała 126 zarządzeń w sprawach:  
- wykonania uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2021,  
- zmiany w budżecie miasta na rok 2021 po stronie wydatków, 
- wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2021, 
- zmiany w budżecie miasta na rok 2021 po stronie dochodów i wydatków, 
- przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2020, 
- opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2022, 
- przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r., o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w mieście Mszana 
Dolna, 
- przedłożenia Radzie Miejskiej projektu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2022 r., 
- podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy  
i użyczenia, 
- wyznaczenia koordynatora szczepień i utworzenia infolinii, 
- upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej do podpisywania 
dokumentów i pism z zakresu administracji publicznej, 
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- powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, 
- podania do publicznej wiadomości kryteriów wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia branych pod uwagę w drugim etapie postepowania 
rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Mszana Dolna 
na rok szkolny 2021/2022, 
- podania do publicznej wiadomości kryteriów wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym dl klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Mszana Dolna, dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych 
placówek, na rok szkolny 2021/2022, 
- określenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów przeprowadzania postepowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w terminów składania dokumentów, do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas 
pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mszana Dolna na 
rok szkolny 2021/2022 
- wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dla których wartość nie przekracza 
kwoty netto 130 000,00 zł, 
- wprowadzenia Regulaminu korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Urzędu Miasta  
w Mszanie Dolnej, 
- upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do 
prowadzenia postępowań w sprawie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz rozporządzenia Rady ministrów w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, 
- określenia wzoru graficznego pism sporządzanych w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, 
- wprowadzenia metryki do zawieranych umów, 
- wprowadzenia w Urzędzie Miasta instrukcji określającej zasady przechowywania i archiwizowania 
dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
których Beneficjentem jako Miasto Mszana Dolna, a realizowanych przez Urząd Miasta w Mszanie 
Dolnej, 
- ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego położonego w Mszanie Dolnej przy 
ulicy Orkana, 
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej, 
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej, 
- wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta 
Mszana Dolna, 
- trybu naliczania i terminu wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP za udział  
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, 
- ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego położonego w Mszanie Dolnej przy 
ulicy Orkana, 
- przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych adres 34 – 730 
Mszana Dolna, ul. Rynek 21, 
- udziału w powiatowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania, 
- Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Mszana Dolna, 
- powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszanie Dolnej, 
-wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie 
przekracza kwot określonych na podstawie art.3 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
w Urzędzie Miasta Mszana Dolna, 
- przedstawienia raportu o stanie Gminy-Miasto Mszana Dolna za rok 2020, 
- powołania komisji przetargowej, 
- upoważnienia Sekretarza Miasta, 
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- zasad przyznawania dofinasowania zadań ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani 
dla jednostek organizacyjnych Miasta Mszana Dolna oraz terminu składania wniosków na realizację 
zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, wzoru wniosku oraz wzoru sprawozdania z realizacji 
tych zadań, 
- ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  
w Urzędzie Miasta Mszana Dolna, 
- powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Mszana Dolna w zakresie Prawa 
Zamówień Publicznych, 
- przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji, 
- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej, 
- powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Mszana Dolna, 
- upoważnienia Zastępy Burmistrza Mszana Dolna, 
- zmiany Zarządzenia Nr 93/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 2 września 2021 r.  
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej w Urzędzie Miasta Mszana Dolna, 
- przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Miasta Mszana Dolna, 
- powołania na stanowisko Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej Pani Agnieszki Orzeł, 
- powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana 
mgr Mariusza Klimka nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
- powierzenia obowiązków i odpowiedzialności (dot. głównego księgowego), 
- powołania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej, 
- wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 
243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
- zasad przyznawania dofinasowania zadań ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani 
dla jednostek organizacyjnych Miasta Mszana Dolna oraz terminu składania wniosków na realizację 
zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, wzoru wniosku oraz wzoru sprawozdania z realizacji 
tych zadań. 
 
Zarządzenia dotyczące gospodarowania mieniem Miasta:  
- Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 08.01.2021 r. w sprawie 
odszkodowania za nieruchomości, 
- Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 12.01.2021 r. w sprawie wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i użyczenia, 
- Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 02.02.2021 r. w sprawie oddania  
w nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna, 
- Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 02.02.2021 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, 
- Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 01.03.2021 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu, 
- Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 18.03.2021 r. w sprawie 
przeznaczenia do oddania w dzierżawę i obsługę szaletów miejskich zlokalizowanych w Mszanie 
Dolnej przy ulicy Orkana, 
- Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 18.03.2021 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i obsługę, 
- Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 30.03.2021 r. w sprawie ustalenia 
formy I przetargu i ustalenia ceny wywoławczej na najem lokalu użytkowego w Mszanie Dolnej 
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna, 
- Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 30.03.2021 r. w sprawie 
przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Mszana Dolna w trwały zarząd, 
- Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 31.03.2021 r. w sprawie 
przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Mszana Dolna w trwały zarząd, 
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- Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 12.04.2021 r. w sprawie ustalenia 
formy I przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej na dzierżawę i obsługę szaletów publicznych 
stanowiących własność Gminy Miasta Mszana Dolna na rzecz osób fizycznych lub prawnych, 
- Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 13.04.2021 r. w sprawie 
przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Mszana Dolna w trwały zarząd, 
- Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 16.04.2021 r. w sprawie 
przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Mszana Dolna w trwały zarząd, 
- Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 28.04.2021 r. w sprawie 
przeznaczenia do oddania w trybie bezprzetargowym nieruchomości, 
- Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 28.04.2021 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę, 
- Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 29.04.2021 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do najmu, 
- Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 21.05.2021 r. w sprawie ustalenia 
formy I przetargu i ustalenia ceny wywoławczej na najem lokalu użytkowego w Mszanie Dolnej 
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna, 
- Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 11.06.2021 r. w sprawie oddania  
w nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna, 
- Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 14.06.2021 r. w sprawie uchylenia 
(dot. Zarządzenia Nr 16/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie obniżenia czynszu za najem lokalu 
użytkowego nr 4 i 5 przy ul. Starowiejskiej 2), 
- Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 14.06.2021 r. w sprawie uchylenia 
(dot. Zarządzenia Nr 15/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie obniżenia czynszu za najem lokalu 
użytkowego nr 2 przy ul. Starowiejskiej 2), 
- Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 14.06.2021 r. w sprawie uchylenia 
(dot. Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie obniżenia czynszu za najem lokalu 
użytkowego nr 1 przy ul. Starowiejskiej 2), 
- Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 14.06.2021 r. w sprawie uchylenia 
(dot. Zarządzenia Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie obniżenia czynszu za najem lokalu 
użytkowego nr 3 przy ul. Starowiejskiej 2), 
- Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 14.06.2021 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz lokali do 
oddania w najem, 
- Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 05.07.2021 r. w sprawie podania do 
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych zbycia, 
- Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 05.07.2021 r. w sprawie ustalenia 
formy II przetargu i ustalenia ceny wywoławczej na najem lokalu użytkowego w Mszanie Dolnej 
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna (dot. lokal nr 3 przy ul. Starowiejskiej), 
- Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 09.07.2021 r. w sprawie uchylenia 
zarządzenia (dot. Zarządzenia Nr 12/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie obniżenia czynszu za 
najem lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Starowiejskiej 2), 
- Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 17.08.2021 w sprawie ustalenia 
formy III przetargu i ustalenia ceny wywoławczej na najem lokalu użytkowego w Mszanie Dolnej 
stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna (dot. lokalu Nr 3 przy ul. Starowiejskiej), 
- Zarządzenie Nr 94/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 01.09.2021 w sprawie podania do 
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym  
i dzierżawy, 
- Zarządzenie Nr 110/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 12.11.2021 w sprawie oddania  
w dzierżawę bezprzetargową nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna (dot. 
pomieszczenie o powierzchni 25,08m2 położone na I piętrze budynku administracyjnego przy ulicy 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji), 
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- Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 12.11.2021 w sprawie podania do 
publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem w trybie 
bezprzetargowym, 
- Zarządzenie Nr 119/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 16.12.2021 w sprawie 
zatwierdzenia wyników negocjacji w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogę 
 
Informacja o prowadzonych egzekucjach i kontrolach 
Pracownicy Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej w 2021 r. wystawili w różnych sprawach: 

a) 437 upomnień, 
b) 145 tytułów wykonawczych, 
c) 73 wezwania bądź ponaglenia, 
d)  przeprowadzono 151 kontroli 

 
 
Administracja - dane o zatrudnieniu w Urzędzie Miasta, statystyki z zakresu spraw i wniosków 
obywateli, funkcjonowania urzędu, informacja o skargach, wnioskach i petycjach wnoszonych do 
urzędu i jednostek podległych, 
 
Urząd Miasta 
 Ogółem stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta na dzień 31.12.2021 r. wynosił: 36 osób, w tym 
32 zatrudnione na stanowiskach urzędniczych, 4 osoby zatrudnione na stanowiskach obsługi: 
sprzątaczka, robotnik gospodarczy, poborca opłat targowych i parkingowych, w tym 3 osoby 
zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenia 
(obsługa boiska ORLIK). 
 W 2021 r. pracowało w Urzędzie Miasta 29 osób zatrudnionych na stanowisku urzędniczym  
(1 osoba w niepełnym wymiarze czasu pracy) 3 osoby przebywały na urlopach rodzicielskich i urlopie 
wychowawczym. W ciągu 2021 r. przyjęto do pracy 1 osobę na stanowisko urzędnicze. 
 Ze względu na ogłoszenie stanu epidemicznego w kraju, spowodowane wirusem Sars-Cov-2, 
wprowadzono ograniczenia w przyjmowaniu mieszkańców załatwiających sprawy w Urzędzie  
w I półroczu 2021 r. - wówczas Urząd pracował ograniczając kontakty bezpośrednie z mieszkańcami. 
Wnioski, podania, pisma można było składać do skrzynki w biurze obsługi klienta, a w sprawach 
pilnych była możliwość rozmowy z pracownikiem Urzędu lub bezpośrednie spotkanie na Sali Narad  
z zachowaniem norm epidemiologicznych. Kolejne miesiące przynosiły zmianę przepisów i możliwość 
kontaktu bezpośredniego z zachowaniem obowiązujących wytycznych: maseczki, dezynfekcja, 
zachowanie odległości czy możliwość kontaktu z pracownikiem, np. konsultacje na sali narad, bądź 
indywidulanie w referatach. 
 Przez cały 2021 r. odwołane zostały bezpośrednie bezpłatne porady prawne kierowane do 
mieszkańców miasta – porady były udzielane poprzez kontakt elektroniczny (e-mail). 
 
Poszczególne Referaty rozpatrywały sprawy: 
W Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wydano w różnych sprawach: 

 7 decyzji (określających wysokość opłaty, umarzających postępowanie określające wysokość 
opłaty, stwierdzające wygaśnięcie zobowiązania, 

 38 wezwań do złożenia deklaracji lub jej korekty (gospodarka odpadami), 

 159 upomnień w związku z brakiem opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 

 86 tytułów wykonawczych z tytułu braku opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 

 12 zaświadczeń dot. zgodności inwestycji z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, 

 24 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu, 

 3 zaświadczenia o rewitalizacji, 

 259 wypisów i wypisów z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 24 postanowień opiniujących projekt podziału nieruchomości. 
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 160 w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym wydano decyzji 38, 

 196 opinii i zatwierdzania dokumentacji inwestycji komunalnych, 

 58 związanych z przygotowaniem inwestycji komunalne-, 

 71 związanych z realizacją i odbiorem inwestycji komunalnych, 

 20 związanych z projektami zmian organizacji ruchu drogowego, 

 20 związanych z współdziałaniem w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 67 związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektów i urządzeń komunalnych, 

 3 związane z oznakowaniem drogowym i sygnalizacją drogową. 
 
Referat Planowania, Budżetu i Podatków w 2021 r. wykonywał min. następujące zadania, w zakresie: 
e) decyzje i pisma dla mieszkańców – sporządzono: 

 3829 szt. decyzji wymiarowych (nakazy płatnicze), 

  306 szt. decyzji zmieniających i przyznających ulgi, 

  8 szt. inne decyzje 

  278 szt. upomnień, 

  35 szt. ponagleń, 

  59 szt. tytułów wykonawczych (egzekucyjnych), 

  16 szt. zawiadomień, 

  103 szt. wniosków i postanowień, 

  303 szt. zaświadczeń i pism, 
f)  prowadzenia rachunkowości Urzędu Miasta, – jako jednostki budżetowej – wykonano min.: 

 rejestracji 31 706 operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, 

 1 195 szt. raportów kasowych, 

 8 575 szt. kwitów KP,  

 682 szt. kwitów PPB 

 467 szt. bankowych dowodów wpłaty. 
g) sprawozdawczość budżetowa, finansowa i inna – sporządzono: 

 72 jednostkowe sprawozdania budżetowe, 

 66 zbiorczych sprawozdań budżetowych, 

 2 jednostkowe sprawozdania finansowe, 

 1 zbiorcze sprawozdanie finansowe, 

 2 sprawozdania opisowe z wykonania budżetu (półroczne, roczne – projekty) 

 4 inne. 
h) pozostałe zadania – sporządzono min.: 

 12 zestawów dokumentów rozliczeniowych ZUS, 

 112 szt. informacji PIT (PIT-4R, PIT-R, PIT-11), 

 12 zestawów dokumentów rozliczeniowych VAT, 

 12 zestawów JPK, 

 46 projektów Zarządzeń Burmistrza Miasta, 

 25 projektów Uchwał Rady Miejskiej (wstępnych), 

 396 faktur, dotyczące najmów, dzierżaw, sprzedaży itp., 

 24 szt. rejestrów zakupu i sprzedaży, 

 99 szt. rozliczeń bloczków opłaty targowej, 

 117 szt. not księgowych, 

 3.162 szt. przelewów, 

 191 szt. list płac, 

 109 szt. kartotek wynagrodzeń, 

 18 szt. kartotek zasiłkowych,  

 13 szt. deklaracji PFRON, 

 940 weryfikacji złożonych informacji i deklaracji podatkowych, 
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 805 weryfikacji zawiadomień o zmianach w danych ewidencyjnych z Wydziału Geodezji, 
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Limanowej, 

 19 weryfikacji zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Limanowej, 

 8 weryfikacji informacji podatkowej z Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  
w Limanowej, 

 oraz inne, takie jak wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach bieżących. 
 
W Referacie Organizacyjnym: 

 wydano 120 decyzji (60 w I półroczu 2021 r. i 60 w II półroczu 2021 r.) w sprawie zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

 prowadzono 8 spraw związanych z kołami łowieckimi w związku z interwencjami rolników  
w sprawach szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, 

 założono i przetworzono 259 wniosków w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej - CEIDG-1, 

 wydano 5 zezwoleń i koncesji na prowadzenie Taxi na terenie Miasta Mszana Dolna, 

 prowadzono 37 spraw z zakresu obrony cywilnej w tym: opracowanie i aktualizacja planów 
obrony cywilnej, opracowanie i wydanie wytycznych Burmistrza do działania w zakresie obrony 
cywilnej na 2021 r., organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń w obronie cywilnej, 
przygotowanie  
i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania  
o zagrożeniach, przygotowanie i zapewnienie działania systemu syren alarmowych, 
przygotowanie  
i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i 
zdrowia na wyznaczonym obszarze, opracowano dokumentację, przeprowadzenie planu ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, aktualizacja planu zaopatrzenia 
w wodę, wyznaczenie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy 
medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności, 
realizowanie zadań związanych z przeznaczeniem wykonania świadczeń na rzecz obrony, 

 prowadzono 11 spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, zaktualizowano plan zarządzania 
kryzysowego miasta Mszana Dolna, zaktualizowano plan przeciwdziałania 
przeciwpowodziowego, wykonywanie kart zadań i raportów odbudowy Miejskiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, opracowanie raportów z ćwiczeń, 

 opracowano Plan Funkcjonowania Miasta Mszana Dolna, realizowano zadania w ramach 
gotowości obronnej państwa (aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru, treningi stałego dyżuru), 

 prowadzono 20 spraw dot. postępowania w sprawie kwalifikacji wojskowej, 

 sprawy związane z zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, 

 opracowano i aktualizowano plan ochrony informacji niejawnych, 

 sprawy związane z obsługa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej (rozliczanie zakupu 
paliwa i innego wyposażenia, przygotowanie umów), 

 prowadzono sprawy dot. eksploatacji i ochrony budynku Urzędu Miasta (przegląd i kontrole 
techniczne budynku), 

 wydano 39 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla nowych i kontynuujących 
działalność przedsiębiorców (w tym 31 szt. zezwoleń przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży i 8 szt. zezwoleń przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży) oraz 4 
zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 nadano 50 numerów PESEL, 

 udostępniono 177 razy dane z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców, 
Rejestru Dowodów Osobistych i Kopert dowodowych, 

 wydano 210 zaświadczeń z ewidencji ludności,  

 udostępniono 77 razy dane z Rejestru PESEL, 
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 przyjęto 639 wniosków o wydanie dowodu osobistego,  

 przyjęto 64 zgłoszenia utraty dowodu osobistego, 

 prowadzono i aktualizowano rejestr wyborców, 

 zarejestrowano w dzienniku podawczym 8224 pism, wniosków, podań wpływających do Urzędu 
Miasta, w tym odebrano 1111 pism, które wpłynęły elektroniczną Platformą Usług Administracji 
Publicznej e-PUAP, wysłano 182 pism tą Platformą, 

 wysłano 28 sprawozdań platformą elektroniczną GUS, 

 wysłano 15 wniosków o publikację Uchwał Rady Miejskiej do Dziennika Urzędowego Woj. 
Małopolskiego, 

 wpłynęło 83 wnioski o udzielenie informacji publicznej, na które odpowiedziano w wyznaczonym 
terminie 

 wypełniono ankiety na wniosek osób prywatnych, firm i instytucji 

 podpisano 285 umów z mieszkańcami o bezpłatne przekazanie na własność zestawu kolektorów 
słonecznych wraz z zespołem urządzeń i instalacji solarnej, w ramach udziału w Projekcie 
„Odnawialne źródła energii w Mszanie dolnej oraz gminach partnerskich” współfinansowanych ze 
środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Do firmy SKORUT przekazano 44 
formularze zgłoszeniowe dotyczące awarii instalacji solarnej.  

 W Referacie prowadzone są następujące rejestry: 

 pełnomocnictw i upoważnień, 

 upoważnień osób do działania w imieniu burmistrza Miasta jako organu gminy, 

 umów zlecenia ze składką ZUS (25 poz. w 2021 r.), 

 umów zlecenia bez składki ZUS (189 poz. w 2021 r.), 

 zarządzeń Burmistrza Miasta Mszana Dolna, 

 zarządzeń wewnętrznych Burmistrza Miasta Mszana Dolna, 

 skarg i wniosków, 

  petycji, 

 uchwał Rady Miejskiej, 

 aktów prawa miejscowego przekazywanych do ogłoszenia (41 pozycji w 2021 r.), 

  aktów przekazywanych do publicznej wiadomości, zawiadomień i informacji od innych organów 
(36 poz. w 2021 r.), 

 
 Ponadto pracownicy Referatu Organizacyjnego prowadzili sprawy związane z organizacją  
i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań – 2021. 
 
Urząd Stanu Cywilnego: 

 sporządzono 68 aktów urodzenia, 

 sporządzono 153 akty małżeństwa, 

 sporządzono 133 akty zgonu, 

 wydano 2648 odpisów z aktów stanu cywilnego, 

 wydano 151 zaświadczeń, 

 przeniesiono 1467 akty stanu cywilnego do ogólnopolskiego Systemu Rejestrów Państwowych, 

 wydano 3 decyzje administracyjne w sprawie zmiany imion i nazwisk, 

 wykonano 79 czynności materialno-technicznych (sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu 
cywilnego), 

 dokonano 287 wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego, 

 dokonano 1427 przypisków w aktach stanu cywilnego,  
 
Straż Miejska 

 przeprowadzono 244 interwencje, z czego 126 to zgłoszenia od mieszkańców 
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 przeprowadzono 88 kontroli mieszkańców i podmiotów odnośnie odprowadzania nieczystości 
stałych i ciekłych,  

 przeprowadzono 63 kontrole mieszkańców i podmiotów odnośnie palenisk,  

 doprowadzono do miejsca zamieszkania 2 osoby, 

 ujęto i przekazano Policji 3 osoby 

 wystawiono 155 mandatów karnych na kwotę 24.050,00 zł, 

 skierowano 12 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Limanowej,  

 przeprowadzono łącznie z Policją (KP Mszana Dolna) 243 wspólnych patroli (kontrola i 
przestrzeganie przepisów związanych z pandemią SARS-Cov 2, bezpieczeństwo publiczne) na 
terenie Miasta, 

 przeprowadzono 4 akcje prewencyjne, 3 prelekcje edukacyjne, 

 ponadto Straż Miejska 1 raz ochraniała obiekt komunalny i urządzenia użyteczności publicznej, 
dwa racy zabezpieczała miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 
miejsca zagrożonego takim zdarzeniem (wypadki drogowe), 

 
Skargi, wnioski 
 W 2021 r. wpłynęły dwie skargi:  
1) skarga na Dyrektora jednostki organizacyjnej Miasta w sprawach kadrowych pracownika, która po 
uzyskaniu wyjaśnień Dyrektora jednostki została uznana za bezzasadną,  
2) skarga na pracownika Urzędu Miasta dot. terminowości prowadzenia postepowania 
administracyjnego, skarga po przeprowadzonym wyjaśnieniu została uznana częściowo za zasadną. 
 Do Urzędu Miasta nie wpłynął żaden wniosek w rozumieniu art. 241 kodeksu postępowania 
administracyjnego. 
 
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi - dane o organizacjach z terenu Miasta, 
informacja, w tym finansowa o konkursach i dotacjach 
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w formie wsparcia poprzez 
organizowanie spotkań oraz konsultacji przy projekcie rocznego programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Bezpłatnie w ramach potrzeb stowarzyszeń udostępniana jest sala narad w Urzędzie Miasta, 
stowarzyszenia korzystają również z lokali będących własnością miasta na zasadach nieodpłatnego 
użyczenia – Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskie 
Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, LGD 
„Piękna Ziemia Gorczańska”. 
 Wsparcie finansowe określone jest zasadami Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego, w roku 2021 
przewidziana na ten cel była kwota 10.000 zł. W ramach powyższego programu w roku 2021 
dofinansowanie na realizację zadania "Narty sposobem na zdrowego ducha i zdrowe ciało" otrzymał 
Uczniowski Klub Sportowy „BESKID” - na kwotę 10.000 zł. 
 Działające stowarzyszenia i organizacje na terenie Miasta: 
Cech Rzemiosł Różnych, Klub Wolontariatu, Klub Sportowy Turbacz, Koło Łowieckie "Grunwald", Koło 
Pszczelarzy, Koło PZW nr 25 „Mszanka”, Ochotnicza Straż Pożarna, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Koło 
Terenowe Mszana Dolna, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Stowarzyszenie “Lama”, Koło Łowieckie 
"Grunwald", Stowarzyszenie FORUM GMIN BESKIDU WYSPOWEGO, Towarzystwo Ziemi Mszańskiej 
Zagórzański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy z siedzibą w Mszanie Dolnej, Hufiec Gorczański ZHP im. Władysława Orkana, Związek 
Kombatantów RP i Więźniów Politycznych, Miejsko-Gminny Klub Siatkarski „Mszanka”, 
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Mszanie Dolnej, Lokalna Grupa Działania „Piękna Ziemia 
Gorczańska”, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Lubogoszcz", UKS Beskid Mszana, 
UKS KORYO, Akademia Piłkarska Bonito Mszana Dolna, sekcja Biegów Górskich i Długodystansowych 
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działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury w Mszanie Dolnej, Chór Męski im. Ks. Józefa Hajduka oraz 
Fundacja "Inicjatywa", Fundacja Sztetl Mszana Dolna oraz grupy muzyczne chór Gospel przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Mszanie Dolnej i Chór parafialny przy parafii Miłosierdzia Bożego w Mszanie 
Dolnej. 
 Ponadto na terenie Miasta miejsce na działanie znalazło stowarzyszenie „Kierunek Przyszłość” 
z Niedźwiedzia, który swoim działaniem obejmuje trzy zagórzańskie gminy: Miasto Mszana Dolna, 
Gmina Mszana Dolna oraz Gmina Niedźwiedź. Jednym z celów stowarzyszenia jest koordynowanie 
działań związanych z wolontariatem, powstaje Zagórzańskie Centrum Wolontariatu z siedzibą  
w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej. 
 
Promocja Miasta - współpraca krajowa i międzynarodowa, informacja o działaniach promocyjnych, 
również finansowa w zakresie nakładów, informacja o prowadzonych tytułach prasowych 

Głównym celem podejmowanych działań promocyjnych jest dbanie o wizerunek naszego 
miasta. Ważnym elementem wszelkich działań jest właściwe oznakowanie inicjatyw i przedsięwzięć 
miejskich. System identyfikacji wizualnej opiera się na logo miasta, herbie miasta, które stosowane są 
w oznakowaniu działań własnych miasta, jak i współfinansowanych przez miasto lub realizowanych 
pod patronatem Burmistrza Miasta.  

Ważną inicjatywą, polegającą na działaniu promocyjnym, wybiegającym ponad działanie 
miasta jest współdziałanie pod wspólną marką „Zagórzańskie Dziedziny” trzech samorządów: Miasta  
i Gminy Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź. Celem marki „Zagórzańskie Dziedziny” jest motywacja 
do budowania tożsamości, poczucia dumy z regionu zagórzańskiego, promocji całego regionu  
i promocji wprowadzanych pod marką „Zagórzańskie Dziedziny” produktów, usług i inicjatyw, ze 
szczególnym uwzględnieniem ekonomii społecznej. 

W ramach partnerstwa większość podejmowanych inicjatyw związanych z finansowaniem 
wspólnie z Gminą Mszana Dolna oraz Gminą Niedźwiedź. W większości dotyczy do współpracy przy 
publikacjach książkowych lub wspólnych imprezach np. „Zielony Dzień Samorządowca”. Na 
organizowanych spotkaniach omawiane są kolejne pomysły, wydarzenia czy inicjatywy, które chcemy 
wspólnie realizować. Wspólnie monitorujemy powstałe zagórzańskie questy, organizowane są 
wspólne stoiska promocyjne na wydarzeniach lokalnych – „Niedziela w Gorczańskim Parku 
Narodowym” czy wyjazdowych - „Senioralia”. 

Pomimo drugiego roku pandemii i ograniczonych możliwości związanych z organizacją imprez 
plenerowych działania promocyjne miasta w 2021 r. skupiły się między innymi na: 

1) prowadzeniu strony internetowej www.mszana-dolna.eu - redagowanie, zbieranie materiałów 
prasowych oraz przygotowywanie informacji do serwisu internetowego,  

2) redagowaniu, zbieraniu materiałów prasowych oraz przygotowywaniu informacji do druku dla 
mszańskiego kwartalnika „Pod Lubogoszczą”, pomimo pandemii udało się wydać dwa  
z zaplanowanych czterech numerów na rok 2021, 

3) zakupie gadżetów promocyjnych – wg ustaleń wiązanych z marką Zagórzańskie Dziedziny staramy 
się realizować zakupy od lokalnych rękodzielników, zamawiamy wyroby z regionu – lokalne 
produkty spożywcze, miody, pierniczki, ozdoby od Zagórzańskich Pasjonatów, 

4) realizacji na terenie miasta zrealizowany filmu dokumentalnego pt. „Węgrzy Polakom”; jako 
konsultant historyczny wystąpił w nim p. Michał Wójcik, program był emitowany na antenie 
lokalnej TVP Kraków oraz TVP Historia, a udział miasta polegał na zorganizowaniu pleneru  
i konsultanta,  

5) pozyskaniu środków na realizację imprez kulturalnych ze Starostwa Powiatowego: 
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych – 2 500,00 zł oraz na Zagórzańskie Spotkania Chórów 
„Laudate Dominum” – 2 000,00 zł, 

6) dofinansowaniu imprez, a także  zakupywane były okolicznościowe, pamiątkowe grawery  
i  dyplomy oraz współorganizowaliśmy wydarzenia na terenie miasta m.in.:  

 uroczyste otwarcie stadionu miejskiego połączone z meczem piłkarskim z drużyną z partnerskiej 
gminy Niżna w ramach realizacji projektu „Aktywni z każdej strony”, 
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 Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, 

 konkurs Literacki i Poetycki im. Ks. Jamroza zakup nagród, wykonanie zaproszeń i dyplomów 

7) organizacji współpracy międzynarodowej z partnerskim miastem Biri – w listopadzie delegacja 
miasta odwiedziła węgierskie miasteczko, zarówno Burmistrz Miasta, jak i Radni Miejscy mieli 
okazję poznać instytucje, placówki szkolne z którymi planujemy nawiązać współpracę  
i organizować wymianę młodzieży pomiędzy naszymi miastami; w wyjeździe brał także udział były 
Burmistrz Józef Kowalczyk, który w 2018 odnowił umowę współpracy z miastem Biri, 

8) współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury przy organizacji stałych imprez i uroczystości miejskich, 

9) zakupie w ramach promocji miasta nagród dla zdolnych uczniów i sportowców, 

10)  realizacji różnych działań wydawniczych o mniejszej skali np. wydruk materiałów do wystaw 
plenerowych – zorganizowane są one w przestrzeni miejskiej w okolicy centrum handlowego przy 
ul. Starowiejskiej (wystawa dedykowana Św. Janowi Pawłowi II, finał konkursu fotograficznego 
organizowanego przez Miejską Bibliotekę  – nagrodzone i wyróżnione prace), wydruku 
spersonalizowanych kartek świątecznych (zdjęcia z wydarzeń odbywających się na terenie miasta 
lub widoków miasta z życzeniami świątecznymi), druku plakatów informujących o wydarzeniach 
miejskich, druku zaproszeń,   

11) zakupu pucharów, statuetek i medali na różne wydarzenia pod patronatem Burmistrza Miasta, 
bądź sportowe zmagania o Puchar Burmistrza Miasta np. Turniej Turbacz Cup, 

12) montażu i demontażu oraz naprawie elementów oświetlenia świątecznego, 

13) realizacji cyklu działań ekologicznych, zainicjowanych przez Urząd Miasta: „Zamień puszki na 
kwiatuszki” połączone z nasadzeniem skwerów kwietnych, „Trzy czwartki dla Ziemi”, akcja 
Radnego Michała Liszki „Czekolada za szkło” zmodyfikowana została w ciągu roku na „Sadzonki za 
szkło”, uczestniczyliśmy w akcji Operacja Czysta Rzeka „Operacja Mszanka” - zabezpieczyliśmy 
pod kątem finansowym wywóz zebranych śmieci przez wolontariuszy biorących udział w akcji, 
uczestniczyliśmy wspólnie z Nadleśnictwem Limanowa w małopolskiej akcji „Sprzątamy Zieloną 
Małopolskę” – sprzątanie zielonego szlaku na Lubogoszcz oraz wspólnie z przedszkolami 
miejskimi zgłosiliśmy się do udziału w 28. akcji Sprzątania Świata – Polska „Myślę, więc nie 
śmiecę”. Posprzątaliśmy wspólnie park miejski i przeprowadziliśmy pokazową lekcję z segregacji 
śmieci.  
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Konsultacje społeczne - dane o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w okresie 
sprawozdawczym 
 W 2021 r. konsultacje społeczne związane z projektem rocznego programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2021. Konsultacje przeprowadzono w wersji on-line. Na stronie miasta pojawiła się informacja  
z załączonym projektem programu wraz z prośbą do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 
19.10.2021 do 2.11.2021 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii. 
 Po uzgodnieniach z instytucjami Miasto Mszana Dolna przedstawiło do publicznego wglądu 
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto 
Mszana Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.  
 Na przełomie listopada i grudnia odbyły się indywidualne konsultacje społeczne dotyczące 
rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Podczas tych konsultacji trwających miesiąc był obecny na przemian projektant 
studium i pracownik urzędu, którzy służąc swoją pomocą chętnie odpowiadali na wszelkie pytania 
mieszkańcom oraz tłumaczyli indywidualnie rozstrzygnięcie każdego złożonego wniosku 
zainteresowanym.  
 Nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego odbyła się również publiczna dyskusja w obecności Burmistrza 
Miasta, pracowników Urzędu oraz projektanta studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Celem tego spotkania było włączenie mieszkańców do dyskusji nt. kierunków 
rozwoju i uwarunkowań przestrzennych Miasta. 
 Podczas dyskusji pani projektant zaprezentowała szerszemu gronu mieszkańców proces 
przygotowania takiego dokumentu, jakie są wstępne założenia projektowe, jak obowiązujące 
przepisy wpływają na przyjmowane rozwiązania oraz jak mieszkańcy mogą uczestniczyć w procedurze 
tworzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto 
Mszana Dolna. Następnie wszystkie osoby obecne na dyskusji zostały wysłuchane zadając pytania, na 
które odpowiadał autor projektu oraz pracownicy urzędu.  
 Widząc duże zainteresowanie mieszkańców przygotowanym projektem Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Mszana Dolna, Urząd Miasta 
zorganizował dodatkowe konsultacje społeczne w okresie świątecznym, w którym dość licznie 
uczestniczyli mieszkańcy przebywający, na co dzień w naszym mieście jak również pracujący za 
granicą, którzy w tym okresie przyjechali do rodzin na święta.  
 Na oby dwóch spotkaniach dość licznie uczestniczyli mieszkańcy miasta oraz osoby 
zainteresowane tym projektem dyskutując z projektantem studium, Burmistrzem Miasta  
i pracownikami Urzędu.  
 
 
Nagrody i wyróżnienia Miasta - informacja o ustanowionych i obowiązujących w Mieście 
nagrodach i wyróżnieniach, również o wyróżnieniach okolicznościowych przyznawanych przez 
Miasto, 

Na początku roku, 10 stycznia podczas transmisji Koncertu Noworocznego Orkiestry Dętej OSP 
w Mszanie Dolnej gratulacje z okazji 25 lat dyrygentury odebrał Kapelmistrz OSP Piotr Rataj. 
Kolejnym wyróżnieniem dla strażaków były przygotowane na Walne Zebranie OSP w dniu 14 marca 
listy gratulacyjne za duże zaangażowanie i udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla 10 strażaków. 
Dodatkowe wyróżnienie za długoletnią pracę z Zarządzie OSP otrzymał Marian Kasprzyk.  
Ponadto Burmistrz Miasta w ciągu całego roku przekazywała listy gratulacyjne i wyróżnienia 
okolicznościowe mieszkańcom m.in. z okazji Plebiscytu na Najlepszego Piłkarza Ziemi Limanowskiej 
dla Jakuba Wacławika za osiągnięcia z roku 2020, Policjantom i Pracownikom Komisariatu Policji  
w dniu Święta Policji, podziękowania za udział w akcji „Sprzątanie Świata” - dla miejskich przedszkoli.  

Podczas XXXVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2021 r. podziękowania za długoletnią pracę  
i zaangażowanie na rzecz Miasta Mszana Dolna odebrały panie: Helena Węglarz – długoletnia 
dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 w Mszanie Dolnej oraz Maria Michalczewska – księgowa 
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Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dodatkowo podczas sesji Maria Michalczewska z rąk Wojewody 
odebrała Złoty Medal za Długoletnią Służbę, nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, co było 
szczególnym  zwieńczeniem i uhonorowaniem 36 lat jej pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.   

W 2021 przygotowano nagrody pieniężne dla uzdolnionych uczniów, wytypowanych ze szkół 
miejskich. Decyzją Burmistrz Miasta Anny Pękały nagrodzono uczniów, których osiągnięcia 
przedstawiły dwie miejskie szkoły. Szkoła Podstawowa nr 1 wskazała pięcioro uczniów, z Zespołu 
Placówek Oświatowych było dwóch. Kwota, która została przeznaczona na ten cel, to 2.800 zł. 
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 
2021r. 

Pod koniec roku odbył się finał konkursu „O Fotel Burmistrza – Moja Mszana Przyszłości” – 
konkurs ogłoszony został 29 września w Święto Patrona Miasta - Św. Michała Archanioła - i zakładał, 
że najmłodsi mieszkańcy podzielą się swoją wizją miasta przyszłości. Finał konkursu przewidziany był 
na dzień 6 grudnia, w dniu Świętego Mikołaja laureaci mieli zasiąść w fotelu Burmistrza. Nagrodzeni 
zostali Antoni Cieżak i Martyna Hadaniak. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19 udało 
się przekazać nagrody młodszemu uczestnikowi bezpośrednio w przedszkolu, nastoletnia Martyna 
odebrała nagrodę w Urzędzie Miasta i zapozowała w fotelu, w gabinecie Pani Burmistrz. Każdy 
uczestnik otrzymał dyplom oraz zestaw gadżetów miejskich wraz ze świątecznymi słodyczami. 
 
Realizacja Projektu pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” 
 Projekt pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” 
W 2021 r. Miasto Mszana Dolna wraz z Miastem Limanową oraz gminami Powiatu Limanowskiego tj.: 
Limanową, Mszaną Dolną, Kamienicą, Dobrą, Słopnicami, Tymbarkiem, Niedźwiedziem, Łukowicą, 
Laskową, Jodłownikiem oraz Powiatem Limanowskim kontynuowało współpracę w ramach projektu 
pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. Projekt jest wdrażany przez Ministerstwo Funduszy  
i Polityki Regionalnej wraz z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim poprzez bezpośrednie doradztwo 
Związku Miast Polskich. Celem projektu jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów 
terytorialnych (gminnych i powiatowych), w tym przede wszystkim poprawa ich kompetencji do 
zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych 
przedsięwzięć rozwojowych w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z innymi samorządami. 
 W styczniu 2021 r. na stronie internetowej miasta Mszana Dolna oraz na stronach 
internetowych gmin partnerskich zostały udostępniony lik do 3 rodzajów anonimowych ankiet: dla 
mieszkańców, dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych, oraz dot. bilansu usług dla gmin 
partnerskich. Osobno wypełniono ankietę dot. przedsiębiorczości oraz ankietę dla lokalnych liderów 
oraz spotkania on-line w kadrą zarządzającą w gminach partnerskich. 
 Na podstawie ww. informacji został wpracowany wspólny Raport diagnostyczny, w którym 
zawarto: 
1) charakterystykę partnerstwa – podstawowe informacje o partnerstwie w tym położenie oraz 

cechy przyrodniczo-geograficzne obszaru partnerstwa,  
2) analizę powiązań funkcjonalnych na obszarze partnerstwa oraz określenie wiodących funkcji na 

obszarze, identyfikowanie powiązań funkcjonalnych na obszarze partnerstwa dot. następujących 
grup usług: edukacja i wychowanie, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, działalność związana  
z kulturą, rozrywką i rekreacją, transport publiczny, administracja, usługi rynkowe, rynek racy, 
usługi związane z ochroną środowiska, 

3) analizę aktualnych polityk rozwoju gmin – partnerów w oparciu o dokumenty strategiczne, 
4) analizę wskaźnikową w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowo-przestrzennym, 
5) analizę wskaźnikową pogłębioną dot. sytuacji demograficznej (gęstość zaludnienia, potencjał 

demograficzny, przyrost naturalny, saldo migracji, prognoza demograficzna), popytu na usługi 
(publiczne i rynkowe) oraz infrastrukturę techniczną i społeczną (potencjał społeczny  
i ekonomiczny mieszkańców, stan finansów lokalnych), rynek pracy, potencjał i konkurencyjność 
lokalnej gospodarki (rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej, dostępność siły roboczej, 
zatrudnienie, bezrobocie), potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki (przedsiębiorczość  
i aktywność mieszkańców, lokalny rynek pracy, finansowanie inwestycji, infrastruktura 
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gospodarcza, konkurencyjność i zdywersyfikowana struktura podmiotów gospodarczych, 
dostępność usług doradczych i finansowych), stan i jakość środowiska na obszarze oraz 
zagospodarowanie przestrzenne (stan i jakość środowiska, formy ochrony przyrody, sposób 
zagospodarowania terenu, zanieczyszczenie powietrza, zagospodarowanie przestrzenne, 
infrastruktura techniczna, komunikacja i dostępność komunikacyjna 

6) analizę potencjałów, barier i potrzeb rozwojowych obszaru partnerstwa (zasoby: środowisko 
naturalne, instytucje, infrastruktura, dziedzictwo kulturowe w tym wydarzenia historyczne  
i tradycje, rozpoznawalność obszaru oraz szczególne umiejętności i cechy mieszkańców, ludzie 
żyjący w przeszłości i obecnie. 

 Raport został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta wraz z ankietą dot. 
zdiagnozowanych problemów i kierunków rozwoju obszaru partnerstwa, która stanowiła formę 
konsultacji społecznych. Raport Diagnostyczny stanowił jeden z elementów do opracowania strategii 
rozwoju obszaru partnerstwa 
 Gminy partnerskie wyznaczyły strategicznej interwencji: zintensyfikowanie działań na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego, wzmocnienie funkcji turystycznej na terenie partnerstwa, 
wykorzystujące walory przyrodniczo-kulturowo-krajobrazowe, poprawa dostępności komunikacyjnej 
wewnętrznej i zewnętrznej, pobudzenie aktywności społecznej, rozwój infrastruktury, poprawa jej 
dostępności i jakości, stworzenie uwarunkowań dla rozwoju przedsiębiorczości wykorzystujących 
lokalne zasoby, co pozwoliło wspólnie wypracować tematy projektów strategicznych.  
 Wypracowane tematy projektów strategicznych to: 
1) podniesienie bezpieczeństwa i samowystarczalności energetycznej, 
2) poprawa dostępności komunikacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej obszaru partnerstwa, 
3) wzbogacenie oferty turystycznej poprzez rozbudowę infrastruktury do udostępniania walorów 
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, 
4) poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie jakości powietrza, ochrony ziemi, oczyszczania 
ścieków, 
 Gminy partnerskie opracowały w każdym z tematów zadania do realizacji wraz ze wskaźnikami 
produktu i rezultatu oraz ich wartości docelowych w wyniku realizacji projektów, następnie została 
opracowana Strategia terytorialna obszaru partnerstwa, która została udostępniona na stronie 
internetowej Urzędu Miasta. 
 Kolejnym etapem działania gmin partnerskich była analiza wykonalności dla poszczególnych 
projektów strategicznych, a w dalszej kolejności został wybrany do opracowania zarysu wniosku 
projekt dot. poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie jakości powietrza, ochrony ziemi, 
oczyszczania ścieków. Na tym wyborze zakończono współpracę gmin partnerskich w ramach projektu 
„Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego w 2021 r. 
 W 2021 r. nie doszło do realizacji projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją  
w województwie małopolskim”, polegającego na uzyskaniu z programu Elena (European Local Energy 
Assistance/Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) realizowanego przez Europejski Bank 
Inwestycyjny grantu na przeszkolenie i zatrudnienie specjalistów ds. efektywności energetycznej  
i OZE, ponieważ FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji nie podjął się roli 
Lidera Projektu i nie znaleziono innego partnera do prowadzenia projektu. 
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Strategia Rozwoju Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2030 
  

Zadania i projekty realizowane w 2021 r. 

Kluczowe zadanie  
i projekt 

Opis 

1.1.1. 

Projektowanie/planowanie małych stref aktywności gospodarczej  
w przestrzeni miejskiej pod działalności produkcyjne nieuciążliwe dla 
środowiska – we współpracy z sektorem prywatnym. 
Miasto Mszana Dolna przystąpiło do opracowania projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto 
Mszana Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

1.1.2. 

Kompetentne wsparcie administracyjne oraz przygotowanie oferty dla 
potencjalnych inwestorów. 
Urząd Miasta Mszana Dolna wspiera potencjalnych inwestorów. Na bieżąco 
uzgadniane i opiniowane są przedkładane projekty, wydawane zezwolenia na 
umieszczenie infrastruktury w pasach drogowych, zezwolenia na lokalizację 
zjazdów, zajęcia pasów drogowych, decyzje środowiskowe itp. 
Miasto Mszana Dolna przystąpiło do opracowania projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto 
Mszana Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Miasto Mszana Dolna rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego 
na zadanie pn. „ Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana 
Dolna”. 

1.1.3. Podejmowanie współpracy z operatorami cyfrowymi i uzyskiwanie informacji  
o postępie w zakresie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. 
Uzgodnienia z operatorem sieci w zakresie budowy sieci światłowodowej na 
terenie miasta Mszana Dolna. Zrealizowanie umowy dotyczącej budowy sieci 
światłowodowej w rejonie ul. Spadochroniarzy. 

1.2.1. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Mszanie Dolnej w nowoczesny 
stadion lekkoatletyczny. 
Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego  
w Mszanie Dolnej - wariant 400m treningowy" zrealizowano w 2020 r. Obecnie 
kompleks udostępniany jest na potrzeby imprez sportowych. 

1.2.3. Rozbudowa i modernizacja szkolnej bazy rekreacyjno-sportowej . 
- W Szkole Podstawowej Nr 1 na bieżąco, w miarę potrzeb, modernizuje się bazę 
sportową poprzez wykonywanie bieżących prac malarskich, napraw  
i doposażenia w sprzęt sportowy, potrzebny do realizacji zajęć z wychowania 
fizycznego na I i II etapie edukacyjnym, zajęć pozalekcyjnych w świetlicy szkolnej, 
z których korzystają również dzieci realizujące zajęcia rewalidacyjne  
i indywidualne. Systematycznie prowadzone są kontrole stanu bezpieczeństwa 
pomieszczeń i urządzeń sportowych.  
- Zespół Placówek Oświatowych na bieżąco, w miarę potrzeb i posiadanych 
środków finansowych, wzbogaca się o  sprzęt sportowy, potrzebny do zajęć 
wychowania fizycznego . Modernizacji wymaga zewnętrzne boisko szkolne. 

1.2.4. Rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w tym na 
potrzeby turystyki aktywnej (rowerowe, górskiej, ekstremalnej). 
1) W ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – 
MIRS” zostało zrealizowane zadanie pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej  
w Mszanie Dolnej”. Inwestycja powstała na działkach ew. nr 9979/7, 9979/17  
w Mszanie Dolnej. Roboty budowlane trwały od 28 lipca 2021 r. do 05 
października 2021 r.. Efektem prac jest boisko o nawierzchni z piasku o 
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wymiarach pola gry 8,00m x 16,00m. Całkowity wymiar boiska z wolnymi 
strefami o szerokości 3m wynosi 14,0 m x 22,0m. Teren nawierzchni z piasku 
ograniczony jest obrzeżem betonowym. Boisko wraz z trybunami sportowymi 
jest ogrodzone. Część ogrodzenia tworzą piłkochwyty o wysokości 4 m. Boisko 
zostało wyposażone w akcesoria sportowe typu: taśmy oznaczające linie boisk, 
słupki do siatkówki z mocowaniami oraz siatka. 
W ramach zadania powstała infrastruktura rekreacyjno-sportowa, spełniająca 
rolę lokalnej strefy aktywności fizycznej. Obiekt zlokalizowany na otwartym 
powietrzu jest ogólnodostępny. Umożliwia masowe uprawianie sportu  
i rekreację oraz integrację lokalnych społeczności. 
2) Rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Miejskiej 
Bibliotece w Mszanie Dolnej poprzez utworzenie ponadregionalnej strefy 
aktywnej rekreacji wraz z miejscami postojowymi.” na działkach ew. nr: 6022/1, 
6020/6, 6020/8 w miejscowości Mszana Dolna. 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje prace związane z zagospodarowaniem 
terenu przy Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej poprzez utworzenie 
ponadregionalnej strefy aktywnej rekreacji wraz z miejscami postojowymi.  
W ramach zadania planuje się budowę obiektów małej architektury takich jak 
fontanna wraz z suchą strugą i wodospadem, scena na gruncie pod szachy 
ogrodowe, widownia zewnętrzna i inne urządzenia w postaci ławek, stolików, 
zjeżdżalni. W ramach zagospodarowania terenu zostaną wykonane chodniki  
i dojścia, zjazd, schody terenowe, zbiornik retencyjny zbierający wody opadowe, 
ogrodzenie oraz oświetlenie. Zostanie adaptowana zniszczona ściana istniejącego 
budynku „starej biblioteki” i wykonany mural. W terenie powstanie ogród 
sensoryczno-naukowy. Celem uzupełnienia zagospodarowania terenu planuje się 
nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej. Projektuje się ogólnodostępne miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych z uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych.  

1.2.5. Organizacja infrastruktury towarzyszącej na szlakach rowerowych i górskich 
oraz trasach turystycznych. 
Przedstawiciele Urzędu Miasta Mszana Dolna uczestniczyli w spotkaniach  
z przedstawicielami Województwa Małopolskiego w sprawach dotyczących 
budowy ścieżki rowerowej VeloRaba planowanej na terenie Miasta Mszana 
Dolna i gmin ościennych. Uzgadniano przebieg trasy rowerowej. 

1.2.6. 1) W ramach zadania podpisano umowę na zakup i montaż obiektów małej 
architektury na placu zabaw w Parku Miejskim w Mszanie Dolnej celem 
uzupełnienia istniejącej infrastruktury. Park Miejski stanowi miejsce aktywnego 
spędzania czasu i integracji społecznej.   
2) Rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Miejskiej 
Bibliotece w Mszanie Dolnej poprzez utworzenie ponadregionalnej strefy 
aktywnej rekreacji wraz z miejscami postojowymi.” Na działkach ew. nr: 6022/1, 
6020/6, 6020/8 w miejscowości Mszana Dolna. 

1.3.5. Działania na rzecz spójności komunikacyjno-przestrzennej miasta, m.in. 
budowa kładek przez rzeki dzielące miasto: 
1) Przedstawiciele Urzędu Miasta Mszana Dolna uczestniczyli w spotkaniach  
z przedstawicielami Województwa Małopolskiego w sprawach dotyczących 
budowy ścieżki rowerowej VeloRaba planowanej na terenie Miasta Mszana 
Dolna i gmin ościennych. Uzgodnienia dotyczyły przebiegu trasy rowerowej.  
W ciągu trasy planuje się budowę kładki przez rzekę Mszanka. 
2) W ramach zadania realizowano inwestycje drogowe: przebudowę drogi 
gminnej ul. Krasińskiego, przebudowę drogi gminnej ul. Mroza, modernizacje 
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dróg gminnych i wewnętrznych. 
3) Przeprowadzono remont wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej 
oraz uzupełniono oznakowanie dróg gminnych. 

1.3.6. Wdrażanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu  drogowego 
(budowa ciągów pieszych, rozwój i modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym 
w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej, weryfikacja ograniczeń 
prędkości i istniejących przejść dla pieszych itp.) 
1) Miasto Mszana Dolna uczestniczyło w programie pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich 
Województwa Małopolskiego”. W ramach zadania doświetlono przejście dla 
pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Orkana.   
2) Miasto Mszana Dolna uczestniczyło w programie pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych” realizowanego w 
ciągu drogi krajowej w porozumieniu z GDDKiA. W ramach zadania doświetlono 
dziewięć przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej.   
3) Przebudowano chodnik przy ul. Krasińskiego w ramach zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 340571K w km od 0+004,60 do km 0+209,75  
w miejscowości Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna, powiat limanowski.” 
4) Wyremontowano pobocza drogi gminnej ul. Spadochroniarzy w Mszanie 
Dolnej 

1.5. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych począwszy od wczesnych etapów 
edukacji – zwiększenie wymiaru i atrakcyjności zajęć z przedsiębiorczości w 
szkołach na terenie miasta, z dostosowaniem ich do grup wiekowych. 
- Kształtowanie postawy przedsiębiorczej w Szkole Podstawowej Nr 1 na I i II 
etapie edukacyjnym odbywa się w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej i 
kształcenia z przedmiotów powiązanych z tym tematem, tj. matematyki, 
informatyki, doradztwa zawodowego, wiedzy o społeczeństwie. W klasach I-III 
nauczyciele wskazują uczniom, że mają szansę być przedsiębiorczymi, że ich 
pomysły się liczą i mogą zostać zrealizowane. Uczniowie uczą się takich postaw, 
jak: zaradność, komunikatywność i chęć do współdziałania przy realizacji 
podjętych zadań. Są to kompetencje osoby przedsiębiorczej, dbającej o efekty 
swojej pracy i szukającej miejsca w społeczeństwie. 
- Kształtowanie postawy przedsiębiorczej w Zespole Placówek Oświatowych na I i 
II etapie edukacyjnym odbywa się w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej  
i kształcenia z przedmiotów powiązanych z tym tematem tj. matematyki, 
informatyki, doradztwa zawodowego, wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie uczą 
się takich postaw, jak: zaradność, komunikatywność i chęć do współdziałania 
przy realizacji podjętych zadań. Są to kompetencje osoby przedsiębiorczej, 
dbającej o efekty swojej pracy i szukającej miejsca w społeczeństwie. 
 

2.1.1. Edukacja i działania na rzecz promocji wartości rodziny 
- Działania promujące wartości rodzinne wśród społeczności szkolnej w Szkole 
Podstawowej Nr 1 realizowane były zgodnie z zadaniami ujętymi w Szkolnym 
Programie Profilaktyczno-Wychowawczym. Tematyka ta realizowana była 
podczas zajęć świetlicowych, w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz  
w kl. IV-VIII na lekcjach wychowawczych, zajęciach z wychowania do życia  
w rodzinie, religii i wiedzy obywatelskiej. We współpracy szkoły z Radą Rodziców, 
Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kościołem, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano wycieczki klasowe, rodzinne 
turnieje sportowe, tj. Mikołajkowy turniej szachowy, turniej piłki nożnej oraz 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka. Ponadto Szkoła 
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uczestniczyła w programie MEiN, promującym zachowania prospołeczne  
w klasach 0-VIII „Razem na Święta”, wspólnie redagowano życzenia świąteczne  
i noworoczne dla rodzin uczniów. W każdym roku prowadzone są akcje 
charytatywne tj. kiermasze, zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na 
przygotowanie paczek świątecznych i wsparcie finansowe dla potrzebujących 
uczniów szkoły i mieszkańców miasta. Od lat realizowany jest Małopolski Projekt 
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, który jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego 
Jana Pawła II, apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli 
pomoc ludziom potrzebującym oraz promowali wartość rodziny. Wartości  
i tradycje rodzinne przekazywane z pokolenia na pokolenie w Małej 
Zagórzańskiej Ojczynie umożliwiają udział uczniów w Projekcie i konkursie 
czytelniczo-plastycznym „Góralskie cytanie”, organizowanym pod patronatem 
Kuratorium Oświaty w Krakowie.  
- Działania promujące wartości rodzinne wśród społeczności Zespołu Placówek 
Oświatowych realizowane były zgodnie z zadaniami ujętymi w Szkolnym 
Programie Profilaktyczno-Wychowawczym. Do najważniejszych należały m.in.: 
organizacja Dnia Babci i Dziadka , Dnia Mamy, Dnia Dziecka. Współpraca szkoły  
z Radą Rodziców, Kościołem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Udział  
w programie MEiN, promującym zachowania prospołeczne kl. 0-VIII „Razem na 
Święta. Realizowano akcje charytatywne, np. przygotowanie paczek 
świątecznych i wsparcie finansowe dla potrzebujących uczniów szkoły. Szkoła 
brała udział w akcjach: Pączek dla Afryki, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. 
 

2.1.6. Kreowanie przyjaznych przestrzeni publicznych, w tym zwiększenie dostępności 
infrastrukturalnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych: 
Celem kreowania przyjaznych przestrzeni publicznych, w tym zwiększenia 
dostępności infrastrukturalnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych 
Miasto Mszana Dolna realizuje inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu przy 
Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej poprzez utworzenie ponadregionalnej 
strefy aktywnej rekreacji wraz z miejscami postojowymi.” W ramach zadania 
powstaną ogólnodostępne miejsca postojowe dla samochodów osobowych  
z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Inwestycja 
będzie miała duży wpływ na integrację ponadregionalnej społeczności. 

2.2.3 Rozwój infrastruktury i wyposażenia placówek wychowania przedszkolnego 
oraz szkół podstawowych, ukierunkowanie na poprawę warunków nauki, w 
tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, 
m.in. budowa nowego publicznego przedszkola. 
- Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie 
na budowę budynku przedszkola i żłobka na działce ew. nr 4257/7 przy ul. Marka 
w Mszanie Dolnej. Budynek będzie dostosowany dla osób ze szczególnymi 
potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Głównym celem 
przedmiotowego przedsięwzięcia jest zaspokojenie dostępności wszystkim 
dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym zarówno zdrowym, jak  
i niepełnosprawnym, do infrastruktury oświatowej. Istotnym celem realizowanej 
inwestycji jest również poprawa bazy oświatowej, w pełni zaspokajającej 
potrzeby mieszkańców miejscowości Mszana Dolna, poprzez utworzenie nowych 
miejsc dla oddziałów przedszkolnych i żłobka. Najważniejszymi efektami 
społecznymi realizacji inwestycji będą bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój 
dzieci,  jak najlepsze przygotowanie do dalszego etapu edukacji, zwiększenie 
integracji wszystkich dzieci poprzez funkcjonowanie wszystkich oddziałów  
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w jednym obiekcie, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, poprawa 
warunków nauczania, rozszerzenie oferty wychowawczo-dydaktycznej. 
- W celu poprawy warunków nauki w roku 2021 w Zespole Placówek 
Oświatowych wykonano modernizację korytarza szkolnego i sal lekcyjnych . Na 
bieżąco odnawiane są toalety szkolne. Systematycznie baza szkoły wzbogacana 
jest o pomoce dydaktyczne , sprzęt multimedialny, materiały do zajęć w świetlicy 
szkolnej, w oddziałach przedszkolnych, w pracowni komputerowej, bibliotece 
szkolnej oraz sali gimnastycznej. 

 

2.2.4. Edukacja dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów, opieka 
psychologiczna i pedagogiczna, w tym:  
• wsparcie uczniów zdolnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach, 
• różnorodna oferta zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania  
i uzdolnienia, jak i wspierających w zakresie pojawiających się potrzeb  
i trudności.  
- Podstawowym zadaniem szkoły jest udzielanie uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. W tym celu Szkoła Podstawowa Nr 1 
współpracuje z Kuratorium Oświaty w Krakowie, Poradnią Psychologiczną 
Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Parafią, Policją oraz 
rodzicami uczniów. W roku szkolnym 2020/21 i 2021/22 uczniowie mogli 
skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego i indywidualnej pomocy i konsultacji 
każdego nauczyciela i wychowawcy klasy oraz dyrekcji szkoły. Dla uczniów 
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zorganizowane 
zostały zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne i nauczanie 
indywidualne. Uczniowie posiadający opinie PPP uczestniczyli w zajęciach 
wczesnego wspomagania, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych  
i wyrównawczych. Godziny dyrektorskie przeznaczone były na zajęcia rozwijające 
zainteresowania i zdolności uczniów. Dodatkowo, uczniowie mogli uczestniczyć 
w pozalekcyjnych zajęciach z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, 
zorganizowanych w ramach zajęć wspomagających przyznanych przez MEiN. 
Chętni uczniowie brali udział w zajęciach szachowych , muzycznych i sportowych 
(SKS).  

- Z każdym rokiem szkolnym w Zespole Placówek Oświatowych wzrasta liczba 
uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 
opinie PPP. Podstawowym zadaniem szkoły jest udzielanie uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. W tym celu szkoła współpracuje z Kuratorium 
Oświaty w Krakowie, Poradnią Psychologiczną Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejską Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Parafią, Policją oraz rodzicami uczniów. Uczniowie 
mogli skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego, indywidualnej pomocy  
i konsultacji  każdego nauczyciela i wychowawcy klasy oraz dyrekcji szkoły.  
W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły uczęszczało 8 uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wśród uczniów posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są dzieci o różnym stopniu  
i rodzaju niepełnosprawności, m.in. słabo słyszące, z rozpoznanym autyzmem, w 
tym z zespołem Aspergera, niepełnosprawni ruchowo oraz dzieci zagrożone 
niedostosowaniem społecznym. Dla uczniów posiadających orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do oddziałów 
ogólnodostępnych, przyznane były dodatkowe godziny nauczycielskie na zajęcia 
m.in. rewalidacyjne, wczesnego wspomagania,  logopedyczne, korekcyjno-
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kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Szkoła ma problem  
z dostępem do pomocy psychologa. Nauczaniem indywidualnym w roku 
szkolnym 2020/2021 objętych było 3 uczniów, 1 uczeń realizował nauczanie 
domowe. Ponadto jedno dziecko objęte było  indywidualnym obowiązkowym 
rocznym przygotowaniem przedszkolnym. W roku szkolnym 2020/2021 
zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju realizowało 2 uczniów. W roku szkolnym 
2020/2021 obowiązek szkolny realizowało czworo uczniów – obywateli Ukrainy. 
Ponadto z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego i zajęć wyrównawczych 
korzystali uczniowie obywatele Polski, powracający z zagranicy (Kolumbia, Belgia, 
Wielka Brytania). Poza działaniami skierowanymi do uczniów posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy też opinie poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, prowadzono również działania nakierowane na 
uczniów zdolnych. Dla tej grupy uczniów tworzy się warunki do rozwoju ich 
zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych  
i pozaszkolnych. Dodatkowo, uczniowie klas IV-VIII mogli w ramach zajęć 
wspomagających przyznanych przez MEiN uczestniczyć w pozalekcyjnych 
zajęciach z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (150 godz.). Chętni 
uczniowie brali udział w zajęciach szachowych, muzycznych i sportowych (SKS).  
Z uwagi na pandemię, część zajęć realizowana była on-line oraz w szkole  
z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. 
 

2.2.5. Współpraca z powiatem:  
• Zwiększenie wymiaru i atrakcyjności zajęć z preorientacji oraz doradztwa 
zawodowego w szkołach;  
• w zakresie rozwoju oferty kształcenia branżowego i ustawicznego  
w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy.  
Szkoła Podstawowa Nr 1 i Zespół Placówek Oświatowych systematycznie 
współpracują ze szkołami średnimi, prowadzonymi przez powiat limanowski  
w zakresie wyboru szkoły ponadpodstawowej. Organizowane są spotkania  
z przedstawicielami szkół średnich, na których uczniowie klas ósmych i siódmych 
zapoznają się z ofertą danej szkoły. Ponadto uczniowie klas ósmych uczestniczą 
w konkursach przedmiotowych, dniach otwartych, indywidualnych spotkaniach 
organizowanych przez daną szkołę ponadpodstawową. Wymiana doświadczeń i 
poradnictwo zawodowe umożliwia uczniom szkoły podstawowej podjęci 
e właściwej decyzji, dotyczącej wyboru dalszego kształcenia. 
 

 

2.2.6. Działania sprzyjające kształtowaniu kompetencji uniwersalnych u dzieci  
i młodzieży – doskonalenie nauczycieli, modernizacja i poszerzenie oferty zajęć, 
m.in. z zakresu przedmiotów ścisłych. 
Kształtowanie kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w języku 
ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne 
i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, 
umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość 
i ekspresja kulturalna realizowane są na zajęciach edukacyjnych, lekcjach 
wychowawczych, wycieczkach szkolnych (edukacyjnych), spotkaniach  
z ciekawymi ludźmi. Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, 
plastycznych, muzycznych i sportowych, organizowanych na etapach szkolnych, 
międzyszkolnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. 
Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespole Placówek Oświatowych 
systematycznie uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, 
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doskonaląc swój warsztat pracy zgodnie z priorytetami Ministerstwa Edukacji  
i Nauki oraz potrzebami szkoły. W roku 2021 doskonalenie zawodowe dotyczyło 
umiejętności pracy z uczniem zdolnym, umiejętności rozpoznawania potrzeb 
uczniów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej (uczeń z 
depresją) oraz wykorzystaniem technik i narzędzi informatycznych tj. Lekcja 
Enter . 

2.3.1. Dokończenie budowy obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury. Przekształcenie go 
w Miejski Ośrodek Kultury i Sportu. 
Miasto Mszana Dolna pozyskało dofinansowanie na przebudowę i rozbudowę 
Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej w ramach 
Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.  

2.4.1. Wzmacnianie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa, porządku 
publicznego i ratownictwa, w szczególności dzieci i młodzieży, w tym edukacja 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach 
kryzysowych, a także bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
- W Szkole  Podstawowej Nr 1 corocznie, we współpracy z Ochotniczą Strażą 
Pożarną, przeprowadza się ewakuację próbną. Wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych i klas I–III z udziałem przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji 
przeprowadzili ćwiczenia praktyczne w bezpiecznym poruszaniu się po drodze, 
utrwalili 5 zasad przechodzenia przez jezdnię, zwrócili uwagę na konieczność 
noszenia odblasków. Młodsi uczniowie znają numer telefonu 112, potrafią 
właściwie zareagować w sytuacji konieczności wezwania pomocy. W klasach IV-
VIII na lekcjach wychowawczych, zajęciach wychowania fizycznego, biologii, 
informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa poruszano tematy dotyczące 
bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy, hej tu, kulturalnego zachowania się on-
line. Przeprowadzono ćwiczenia praktyczne i prezentacje on-line z zakresu 
umiejętności udzielenia pierwszej pomocy.  Zorganizowano dla uczniów klas IV i 
V warsztaty profilaktyczne, prowadzone przez specjalistów, na temat 
„Możliwości i zagrożeń on-line” oraz warsztaty dla klas VI–VIII prowadzone przez 
psychologów: „Jak dobrze być sobą - o budowaniu poczucia własnej wartości”. 
Ponadto, w ramach profilaktyki, pedagog szkolny przeprowadził 35 lekcji  
w klasach IV-VIII, realizując następującą tematykę: Uczucia – empatia, miłość. 
Złość. Co robię ze swoją złością? Jak sobie z nią radzić? Dobre sposoby 
odreagowania złości; Stres, jak sobie z nim radzić; Asertywność – palenie 
papierosów, kłamstwo, wagary (z wykorzystaniem filmów edukacyjno-
profilaktycznych); Depresja, gdzie szukać pomocy; Poszukujemy autorytetów. 
Różnice między autorytetem a idolem; Budowanie relacji w zespole klasowym, 
ćwiczenia, zabawy. Moje samopoczucie w klasie; Szanujemy się wzajemnie. 
Zasady współdziałania w zespole klasowym; Internet - jak z niego właściwie 
korzystać?; Zdrowie a uzależnienia. Odbyły się również indywidualne i grupowe 
rozmowy z uczniami na temat używania: e-papierosów, napoi energetycznych   
i alkoholu. Na powyższy temat odbyły się również rozmowy z rodzicami uczniów. 
Przeprowadzona została i zanalizowana ankieta na temat bezpieczeństwa 
uczniów w szkole. 

- W Zespole Placówek Oświatowych wychowawcy oddziałów przedszkolnych  
i klas I–III z udziałem przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji przeprowadzili 
ćwiczenia praktyczne w bezpiecznym poruszaniu się po drodze, utrwalili 5 zasad 
przechodzenia przez jezdnię, zwracali uwagę na konieczność noszenia 
odblasków. Uczniowie znają numer telefonu 112, potrafią właściwie zareagować 
w sytuacji konieczności wezwania pomocy. W klasach IV–VIII na lekcjach 
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wychowawczych, zajęciach wychowania fizycznego, biologii, informatyki, 
edukacji dla bezpieczeństwa poruszano tematy dotyczące bezpieczeństwa  
w sieci, cyberprzemocy, hej tu, kulturalnego zachowania się on-line. 
Przeprowadzono ćwiczenia praktyczne i prezentacje on-line z zakresu 
umiejętności udzielenia pierwszej pomocy. 
 

2.5.6. Projekty wspierające prywatne inwestycje z zakresu termomodernizacji  
i instalacji alternatywnych źródeł energii. 
W roku 2021 zamontowano i rozliczono 4 kotły (1 eko-groszek, 3 kotły na 
biomasę) na paliwo stałe w ramach projektu nr RPMP.04.04.03-12-0242/17 pn. 
„Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, 
pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach 
domowych w ramach RPO WM 2014-2020”. 

2.5.7. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym 
wdrażanie projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii. 
Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane 
polegające na przebudowie i rozbudowie Ośrodka Kultury i Tradycji Górali 
Zagórzańskich w Mszanie Dolnej. W projektowanym budynku zastosowano 
odnawialne źródła energii m.in. kolektory słoneczne. W ramach zadania zostanie 
wykonana termomodernizacja budynku. 

2.5.8. Kontynuacja programu usuwania i utylizacji azbestu oraz wyrobów 
azbestowych 
Urząd Miasta w Mszanie Dolnej zakończył projekt pn. „Wzmocnienie stanu 
bezpieczeństwa ekologicznego poprzez usuwanie i utylizację azbestu oraz 
wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mszana Dolna”. 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś.5 Ochrona środowiska , Działanie 5.2 
Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka 
odpadami – spr. 
Głównym celem projektu było:  
- poprawa jakości powietrza , wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego. 
- polepszenie stanu zdrowia i życia mieszkańców, 
-wzrost potencjału turystyczno- inwestycyjnego regionu.   
W roku 2021 w ramach projektu zutylizowano 19,45 Mg odpadów zawierających 
azbest.  
Ponadto dodatkowo po zakończeniu projektu w 2021r. z terenu miasta w roku 
2021 usunięto 15,28 Mg azbestu ze środków budżetu miasta. 
Ilość usuniętego azbestu ogółem w roku 2021: 34,73 Mg 

2.5.9 Edukacja ekologiczna mieszkańców 
1) W ramach rozsyłania informacji podatkowej do mieszkańców miasta 
dołączano informacje o zapisach uchwały antysmogowej obowiązującej dla 
województwa małopolskiego. 
2) Zorganizowanie spotkania z doradcą energetycznym z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
3) Ekologiczna deklaracja i wspólne kroki na przyszłość:   
Zagórzańskie samorządy: Gmina Niedźwiedź, Gmina Mszana Dolna i Miasto 
Mszana Dolna przy udziale i wsparciu Gorczańskiego Parku Narodowego 
zorganizowały  ZIELONY DZIEŃ SAMORZĄDOWCA w Porębie Wielkiej.  
Ideą spotkania było podsumowanie wszystkich dotychczasowych działań 
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zagórzańskich gmin w kierunku ekologii.  
Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie wspólnej deklaracji na rzecz 
ekologii oraz zaprezentowanie przez trzy samorządy pięciu kroków, które 
zamierzają realizować zagórzańskie samorządy. 
4) PIĘĆ KROKÓW MIASTA MSZANA DOLNA 
- Kontynuacja realizacji programów ekologicznych i miejskich działań 
poprawiających infrastrukturę dla mieszkańców naszego Miasta, m.in. poprzez 
analizę każdego obszaru działalności pod kątem wpływu na środowisko, aby móc 
odpowiedzialnie i skutecznie nim zarządzać – pod hasłem „DALEJ EKO”; 
- W zdrowym środowisku wszyscy mogą korzystać z wszelkich udogodnień 
rekreacyjno-sportowych, zwiększenie dostępności instytucji związanych ze 
zdrowiem – pod hasłem „BĄDŹMY ZDROWI”; 
 - Działania związane ze zrównoważonym rozwojem i dbałością o środowisko 
naturalne, jednocześnie przy dołożeniu wszelkich starań, aby minimalizować 
ryzyko negatywnego wpływu naszych działań na środowisko naturalne – pod 
hasłem „ZIELONY BALANS”; 
- Wspólne działania z mieszkańcami na rzecz nie tylko ekologii, większa 
świadomość i odpowiedzialność za swoje miejsce, jak również dostrzeganie 
problemów i dialog w ważnych dla Miasta kwestiach, przy czym wdrażając 
proekologiczne zasady i rozwiązania będziemy zachęcać do tego innych – pod 
hasłem „DZIAŁAJMY RAZEM”; 
- Wdrażanie ekologicznych zasad i rozwiązań, zaczynając nawet od drobnych 
udoskonaleń, by zmniejszać wpływ naszej działalności na stan środowiska i cenne 
zasoby naturalne, chcemy zachęcać do tego innych, chcemy doprowadzić do 
takiego funkcjonowania naszych instytucji, by ograniczyć zużycie papieru – 
niebawem wprowadzać będziemy system elektronicznego obiegu dokumentów, 
szukamy rozwiązań związanych z używaniem papieru z recyklingu, dołożymy 
wszelkich starań by korzystać z wytworzonych w naszej okolicy przedmiotów, 
które stanowić mogą nasze produkty promocyjne, a w miarę możliwości 
będziemy robić więcej, niż tylko to do czego zobowiązuje nas prawo – pod 
hasłem „EKO URZĄD” 
5) Urząd Miasta Mszana Dolna uczestniczył  w akcji sprzątania o nazwie „Trzy 
czwartki dla ziemi” w którą aktywnie zaangażowali się również mieszkańcy 
miasta. 
 
6)  „Operacja Mszanka” akcja sprzątania brzegów rzeki Mszanki. W akcji wzięło 
udział ok 45 osób. W sumie zebrano 1300 kg odpadów. Liczba zebranych śmieci 
pokazuje jak duża jest skala problemu zaśmiecenia naszych rzek.  
 
7) Nasze Przedszkolaki to eko-dzieciaki! - w ramach akcji Sprzątania Świata 
zaprosiliśmy dzieci z naszych dwóch miejskich przedszkoli do udziału w konkursie 
związanym z segregacją śmieci, który odbył się na świeżym powietrzu.  Udało się 
również pozbierać trochę śmieci w parku, ale nie były to ogromne ilości. Dla 
naszych super-dzieciaków, eko-przedszkolaków czekały nagrody. Dla każdego 
przedszkola zielone nagrody i dyplomy wręczyła Anna Pękała Burmistrz Miasta. 
Nie tylko przedszkolaki włączyły się do akcji Sprzątania Świata – zrobiła to 
również klasa 5a z  Zespołu Placówek Oświatowych. Klasa zgłosiła swoje działania 
poprzez formularz w ramach 28. akcji Sprzątania Świata organizowanej na 
terenie Polski przez Fundację Nasza Ziemia. Udało się posprzątać teren wokół 
szkoły, stadionu oraz brzeg rzeki Mszanki. Miasto Mszana Dolna zapewniło 
rękawiczki i worki dla zielonych wolontariuszy oraz zapewniło odbiór zebranych 
śmieci. Klasa otrzymała oficjalne podziękowanie za złożony raport z akcji. 
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8) „Czysty, zielony szlak na Lubogoszcz” - akcja w ramach edukacyjnej kampanii 
"Sprzątamy Zieloną Małopolskę" zorganizowana przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego. Wraz ze wsparciem ze strony Nadleśnictwa Limanowa 
zbieraliśmy śmieci na całej trasie, jednak najwięcej było ich na samej górze, przy 
przygotowanych dla turystów ławostołach czy w okolicy punktów widokowych. 
Dla wytrwałych najmłodszych aktywistów czekały przygotowane ekogadżety  
z limanowskiego Nadleśnictwa. 
 
9) „Puszki na kwiatuszki” - zbiórka puszek po różnych napojach - Popularna 
akcja zakładania łąk kwietnych. Łąki kwietne, skwery roślin miododajnych to 
przyjazna środowisku alternatywa, są łatwe w utrzymaniu i mało wymagające. 
Wspierają dziką przyrodę – dzięki bogactwu i różnorodności stanowią miejsce do 
życia dla pożytecznych owadów i innych małych zwierząt. Dzięki specjalnym 
dobranym mieszankom nasion również wspaniale wyglądają. 
  

2.5.10. Współpraca na rzecz dalszej gazyfikacji miasta, w tym nowych osiedli. 
Miasto Mszana dolna na bieżąco uzgadnia i opiniuje projekty sieci i przyłączy 
gazowych przedkładanych przez operatorów sieci gazowej.  

2.5.11. Program zazielenia i zadrzewienia miasta, m.in. rewitalizacja parku 
dworskiego. 
W roku 2021 ze środków budżetu miasta nasadzono 91 szt. drzew w ramach 
nasadzeń zastępczych. 
Ponadto zrealizowano dwa projekty nasadzeń drzew miododajnych  
1) „Małopolska Pszczoła” nasadzenia roślin miododajnych na terenie miasta 
Mszana Dolna 
2) „W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom” – nasadzenia roślin 
miododajnych wykonano na terenie Biblioteki Miejskiej w Mszanie Dolnej, 
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, Śródmieście Mszana Dolna. 
Nasadzenie dębu na placu targowym w ramach Regionalnego Planu Działań dla 
Klimatu i Energii oraz Małopolskiego Programu Ochrony Powietrza (LIFE –IP-
EKOMAŁOPOLSKA)  
 

3.2.1. Promocja i wdrożenie e-usług w Urzędzie Miasta Mszana Dolna i jednostkach 
organizacyjnych miasta, w szczególności Miejskiej Bibliotece, Miejskim 
Ośrodku Kultury, szkołach. 
 W Szkole Podstawowej i Zespole Placówek Oświatowych wprowadzono dziennik 
elektroniczny ,,Librus”, który służy do prowadzenia zajęć, kontaktów, 
korespondencji pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami uczniów. Podczas 
realizacji nauczania zdalnego, do prowadzenia zajęć on-line  szkoła wdrożyła 
platformę Microsoft Teems. 

 

 
 
 

 

https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-07-12/czysty-zielony-szlak-na-lubogoszcz.html
https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-04-28/puszki-na-kwiatuszki-miasto-zacheca-do-zbierania-puszek.html

