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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 

2019”. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności 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 XXI/197/2020 z 10 marca 2020 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 2019” wg. szczegółowych wytycznych określonych w załączniku do wyżej 

wymienionej uchwały. 

 

Załącznik do uchwały Nr XXI/197/2020 

Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 

z dnia 10 marca 2020 r. 

Załącznik do uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Miasta 

Mszana Dolna” 

I. Wstęp opisujący krótko najważniejsze realizowane zadania i przyszłe plany. 

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 i przyrodnicze, 

2) demografia - Mieszkańcy Miasta – dane statystyczne dotyczące ogólnej liczby mieszkańców jak również 

z podziałem na kategorie wiekowe; informacja o mniejszościach narodowych zamieszkujących teren 

Miasta; informacja na temat migracji, narodzin i zgonów; dane na temat zagrożenia ubóstwem, 

3) bezpieczeństwo publiczne – dane na temat przestępczości w Mieście; Straż Miejska – informacja 

o podjętych interwencjach, działaniach i akcjach; Ochotnicza Straż Pożarna – informacja ogólna, 

4) ochrona zdrowia – dane dotyczące ilości podmiotów leczniczych na terenie Miasta, w tym szczegółowe 

dotyczące tych zarządzanych przez Miasto; informacja o zrealizowanych programach zdrowotnych, 

informacja na temat funkcjonowania w Mieście POZ, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ilości aptek; 

szczegółowe informacje dotyczące MPRPAiPN, 

5) pomoc społeczna - dane dotyczące beneficjentów pomocy społecznej na terenie Miasta, informacja 

o działających na terenie miasta domach pomocy społecznej i placówkach wychowawczych; 

szczegółowe dane o zasiłkach rodzinnych i  tzw. 500+, 

6) edukacja - dane dotyczące ilości placówek oświatowych działających na terenie Miasta oraz sposobu ich 

organizacji i funkcjonowania; szczegółowe informacje dotyczące uczniów i nauczycieli, dane finansowe 

z zakresu placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto, 

7) kultura - dane w tym finansowe o funkcjonujących w Mieście placówkach kultury, bibliotekach 

i wydarzeniach kulturalnych, 

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. 
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2. Sfera gospodarcza: 

1) gospodarka przestrzenna - planowanie przestrzenne oraz dane o budownictwie i rozwoju Miasta, 

2) atrakcyjność inwestycyjna miasta - dostępność terenów inwestycyjnych, informacja o wysokości 

podatków od przedsiębiorców, informacja o stosowanych mechanizmach mających na celu zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjno-gospodarczej Miasta, 

3) ochrona dziedzictwa kulturowego - informacja na temat realizowanych na terenie Miasta działań 

w dziedzinie, ich finansowania oraz efektów, 

4) gospodarka mieszkaniowa i komunalna - dane o zasobach mieszkaniowych Miasta, usieciowienie - 

woda, kanalizacja sanitarna, gaz, dane finansowe z zakresu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, 

5) ochrona środowiska naturalnego w tym gospodarka odpadami - podejmowane w Mieście inwestycje 

i działania proekologiczne, informacja na temat systemu gospodarki odpadami -dane liczbowe 

i statystyki, 

6) infrastruktura drogowa - sieć drogowa w Mieście, inwestycje drogowe, informacja o parkingach 

i strefach parkingowych, 

7) działalność inwestycyjna miasta - informacja, w tym finansowa, o rozpoczętych, trwających 

i zakończonych inwestycjach. 

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. 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 z zakresu gospodarki odpadami, podatków i opłat oraz 

dotyczących spraw ochrony środowiska, 

4) funkcjonowanie miejskich jednostek organizacyjnych - dane, w tym finansowe o działających w Mieście 

jednostkach organizacyjnych i budżetowych, 

5) administracja - dane o zatrudnieniu w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych, statystyki z zakresu 

spraw i wniosków obywateli, funkcjonowania urzędu, informacja o skargach, wnioskach i petycjach 

wnoszonych do urzędu i jednostek podległych, 

6) współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi - dane o organizacjach z terenu Miasta, informacja, 

w tym finansowa o konkursach i dotacjach, 

7) promocja Miasta, współpraca krajowa i międzynarodowa - informacja o działaniach promocyjnych, 

również finansowa w zakresie nakładów, statystyka budżetowa w tym zakresie, informacja 

o prowadzonych tytułach prasowych, informacja o współpracy międzynarodowej Miasta, 

8) konsultacje społeczne - dane o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w okresie 

sprawozdawczym, 

9) Biuletyn Informacji Publicznej - informacja o publikacjach w BIP danych w związku z wnioskami 

obywateli o udostępnienie informacji publicznej, 

10) nagrody i wyróżnienia Miasta - informacja o ustanowionych i obowiązujących w Mieście nagrodach 

i wyróżnieniach, również o wyróżnieniach okolicznościowych przyznawanych przez Miasto, 

11) Strategia Rozwoju Miasta. 
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I. SFERA SPOŁECZNA 

 

1. Ogólna charakterystyka Miasta, położenie, walory turystyczno-rekreacyjne  

i przyrodnicze 

1.1) Ogólna charakterystyka Miasta 

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 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 %. 

 

 

                                    

1.2) 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 
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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).  

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. 

1.3) 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: 



str. 6 

 

- ścieżka spacerowa na górę Grunwald; 

- questy zagórzańskie – 5 tras z terenu trzech gmin zagórzańskich nawiązujące 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; 

- spacery historyczne organizowane przez LOT – pierwsza edycja w 2019 cieszyła się dużym 

zainteresowaniem, są plany by ją kontynuować w kolejnych latach; 

- ścieżka rowerowa; 

- plaża miejska z dwoma boiskami do siatkówki plażowej; 

- 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 park’u, 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.  
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2. Demografia – Mieszkańcy Miasta – dane statystyczne dotyczące ogólnej liczby 

mieszkańców jak również z podziałem na kategorie wiekowe; informacja o 

mniejszościach narodowych zamieszkujących terenie Miasta; informacja na temat 

migracji, narodzin i zgonów; dane na temat zagrożenia ubóstwem. 

 

2.1) Demografia 

Liczba mieszkańców Miasta Mszana Dolna na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 7825 osób  

(w tym: 4102 kobiety i 3723 mężczyzn) 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat): 

- 780 kobiet 

- 810 mężczyzn 

Liczba osób w wieku produkcyjnym: 

- kobiety (18 lat - 59 lat) – 2297, 

- mężczyźni (18 lat – 64 lata) – 2408, 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym: 

- kobiety (ponad 60 lat) - 1025, 

- mężczyźni (ponad 65 lat) – 505,  

 
W 2019 roku w Mieście Mszana Dolna urodziło się 76 dzieci: (31 dziewczynek   i 45 chłopców),  

a zmarło 79 osób (39 kobiet i 40 mężczyzn).  

Ponadto w 2019 roku zarejestrowano: 

Liczba zameldowanych na pobyt stały: 136 osób, 

Liczba wymeldowanych z pobytu stałego: 185 osób, 

Liczba zameldowanych na pobyt czasowy: 261 osób, 

Liczba cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały: 9 osób, 

Liczba cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy: 79 osób 
 

Na terenie Miasta Mszana Dolna nie ma mniejszości narodowych. Brak informacji na temat 

migracji za 2019 r. (GUS podaje dane za 2018 r.). 

2.2) Zagrożenie ubóstwem. 

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. 

Zgodnie z prowadzoną przez MOPS ewidencją w Mszanie Dolnej aż 110 osób dotkniętych jest 

problemem ubóstwa. Podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za powstawanie biedy jest brak 

pracy, czyli bezrobocie lub bierność zawodowa. Natomiast 31 rodzin korzystających  

z pomocy społecznej związanych jest z brakiem aktywności zawodowej. Brak dochodów z pracy 

uniemożliwia zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. Stąd też pomoc nakierowana jest na 

wsparcie klientów w podjęciu zatrudnienia.  
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Niepełnosprawność (39 rodzin) i długotrwała choroba (64 rodziny) to kolejne znaczące powody, 

które prowadzą do zubożenia tej grupy mieszkańców miasta.  Ośrodek wspomaga rodziny dotknięte 

problemem niepełnosprawności lub choroby poprzez różne formy pomocy pieniężnej i 

niepieniężnej tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, dożywianie, a także wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, zasiłków dla opiekuna 

oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Osobom znajdującym się w skrajnej biedzie towarzyszą częściej niż innym grupom społecznym 

różnego rodzaju patologie, np. alkoholizm, narkomania. W 2019 roku 8 rodzin zwróciło się do 

Ośrodka o pomoc w związku z alkoholizmem członka rodziny. Bardzo często uzależnienie 

prowadzi do przemocy domowej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje osoby uzależnione 

do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w celu dalszej diagnozy i 

pomocy. Ponadto Urząd Miasta zatrudnia psychologa, który pomaga rodzinom przezwyciężyć 

trudności związane z alkoholizmem i przemocą w rodzinie. 

3. Bezpieczeństwo publiczne – dane na temat przestępczości w Mieście; Straż Miejska – 

informacja o podjętych interwencjach, działaniach i akcjach; Ochotnicza Straż Pożarna – 

informacja ogólna 

3.1) Działania Straży Miejskiej w Mszanie Dolnej 

W 2019 roku Straż Miejska: 

 przeprowadziła 420 spraw (wszystkie zakończono); 

 wykonała 294 kontrole,  

 wystawiła 159 mandatów karnych na kwotę 20 100,00 zł,  

 skierowała 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Limanowej; 

 przeprowadziła 12 akcji prewencyjnych, 16 prelekcji edukacyjnych oraz 3 akcje 

szkoleniowe. 

 

W roku 2019 roku liczba etatów w Straży Miejskiej nie uległa zmianie. Na pełny etat zatrudnionych 

jest 2 strażników: Komendant, Starszy strażnik. Funkcjonariusze przeprowadzili 304 interwencje, z 

czego 165 było zgłoszeniami od mieszkańców miasta. Najczęstszymi powodami interwencji było: 

naruszenie uchwały antysmogowej, 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.  

Doprowadzono do miejsca zamieszkania 5 osób, ujęto i przekazano policji łącznie 3 osoby. 

Funkcjonariusze 7 razy ochraniali obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej. 

1 razy zabezpieczano miejsce przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia 

albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem (wypadki drogowe). 

 

Wykryto 2 przestępstwa (zniszczenie mienia znacznej wartości, propagowanie ustroju 

faszystowskiego) - sprawy prowadzi Komisariat Policji w Mszanie Dolnej. 

Funkcjonariusze SM na potrzeby gminy 175 razy konwojowali dokumenty, przedmioty 

wartościowe lub wartości pieniężne, materiały dla radnych na sesję rady miejskiej.  

Wraz z pracownikami Urzędu Miasta przeprowadzono 106 wizji w terenie. 

Wykonano 294 kontrole mieszkańców i podmiotów gospodarczych odnośnie odprowadzania 
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nieczystości ciekłych i stałych, w tym kontroli palenisk w liczbie 63. Za naruszenie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mszana Dolna wystawiono 77 mandatów karnych 

na kwotę 8 200,00 zł. Udzielono 9 pouczeń. Kontrole palenisk wykazały  

3 nieprawidłowości (spalanie śmieci). Wystawiono 3 mandaty na kwotę 600,00 zł. Pozostałe 

kontrole 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 śmieciami w piecach. Zlikwidowano 2 nielegalne wysypiska 

śmieci. 

Łącznie z Policjantami z KP Mszana Dolna przeprowadzono 5 wspólnych bezpłatnych patroli na 

terenie miasta. Były to patrole piesze i zmotoryzowane, których zadaniem było dbanie                           o 

bezpieczeństwo publiczne oraz kształtujący się w warunkach spokoju ład społeczny. 

Przeprowadzono 12 akcji prewencyjnych: 

1. zabezpieczanie WOŚP, 

2. 21 marca - pierwszy dzień wiosny, 

3. Droga Krzyżowa przez miasto, 

4. procesja Bożego Ciała przez miasto, 

5. zakończenie roku szkolnego, 

6. festyn rodzinny Dni Mszany Dolnej, 

7. rozpoczęcie roku szkolnego, 

8. akcja ,,ZNICZ” 1 Listopada ulice przy cmentarzu, 

9. zabezpieczanie obchodów 11 Listopada, 

10. akcja ,,ZIMA” odwiedzanie osób starszych, samotnych, bezdomnych.   

 

Strażnicy miejscy przeprowadzili 16 prelekcji z uczniami szkół podstawowych i średnich,  

w trakcie, których poruszane były tematy bezpieczeństwa i utrzymania porządku na terenie miasta. 

Dla poprawy bezpieczeństwa, w związku z obowiązkowym noszeniem elementów odblaskowych 

po zmierzchu poza terenem zabudowanym, rozdano ok. 370 elementów odblaskowych. 

We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach akcji „ZIMA” odwiedzano 

osoby samotne i starsze. 

W ramach corocznej akcji ,,Bezpieczna droga do szkoły'' funkcjonariusze przeprowadzili przez 

przejścia dla pieszych łącznie 2343 dzieci. W październiku zorganizowano bieg z odblaskami przez 

miasto ,,Świecimy przykładem”, w listopadzie zorganizowano wraz z KP Mszana Dolna prelekcję 

dla Seniorów -,,Żyję w bezpiecznym mieście”. 

Pozaustawowa działalność Straży Miejskiej - zadania zlecone przez Burmistrza Miasta to: 

1) nadzorowanie zimowego utrzymania dróg miejskich; 
2) kontrola oświetlenia ulicznego na terenie miasta; 
3) pobieranie opłat na placu targowym; 
4) roznoszenie nakazów płatniczych; 
5) uczestniczenie w wizjach lokalnych z pracownikami ds.: ochrony środowiska, inwestycji, 

geodezji, podatków, gospodarki odpadami, ewidencji ludności; 
6) dostarczanie materiałów dla Radnych Miejskich związanych z sesjami i komisjami; 
7) roznoszenie ankiet dotyczących zmian w gospodarce odpadami; 
9) kontrola oznakowania na drogach miejskich. 
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3.2) Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej 
Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej brała udział ogółem w 125 zdarzeniach na terenie 

Miasta, w tym: w 17 akcjach gaśniczych (pożary), w 106 miejscowych zagrożeniach,  

w 2 fałszywych alarmach. W działaniach brało udział 34 strażaków, przepracowano 1048 godzin 

związanych w ww. czynnościami bojowymi, przez 400 godz. utrzymywano gotowość bojową 
 

3.3) Działania Policji w Mszanie Dolnej – Przestępstwa stwierdzone 
 

KATEGORIA 2019 2018 

Przestępstwa 17x7 (bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież 

cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież w włamaniem, rozboje, 

wymuszenia i kradzieże rozbójnicze, uszkodzenie mienia 

 

38 

 

27 

Fałszerstwa 3 0 

Kradzież z włamaniem 12 1 

Przestępstwa kryminalne 70 47 

Pełny katalog przestępstw 107 78 

Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości 8 17 

Wypadki drogowe 3 4 

Kradzież cudzej rzeczy  14 14 

Oszustwa 10 6 

Rozboje 0 2 

Przestępstwa z Ustawy o przeciw. Narkomanii 10 4 

Uszkodzenie rzeczy 7 5 

Bójka i pobicie 2 4 

Kradzież samochodu 0 1 

 

 

4. Ochrona zdrowia – dane dotyczące podmiotów leczniczych na terenie Miasta, w tym 

szczegółowe dotyczące tych zarządzanych przez Miasto; informacja o zrealizowanych 

programach zdrowotnych, informacja na temat funkcjonowania w Mieście POZ, 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ilości aptek, szczegółowe informacje dotyczące 

MPRPAiPN. 

 

4.1)  Opieka zdrowotna, apteki 

 

Na terenie Miasta Mszana Dolna w 2019 r. działały następujące podmioty lecznicze (wg. wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej):  



str. 11 

 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OSMED”, 

3. 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.  

 

4.2) Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

1.Organizacja i infrastruktura. 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, struktury i funkcjonowania określa Statut SPZOZ. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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: 

1) poradnia lekarska POZ; 

2) gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; 

3) gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej; 

4) gabinet medycyny szkolnej; 

5) punkt pobrań; 

6) punkt szczepień; 

7) gabinet diagnostyczno-zabiegowy; 

8) gabinet diagnostyczno-zabiegowy ginekologiczno-położniczy; 

9) poradnia ginekologiczno-położnicza; 

10) poradnia kardiologiczna. 

Usługi medyczne 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 –u poprzez: 

- zapewnienie odpowiedniej kadry medycznej posiadającej duże doświadczenie oraz szeroką 

wiedzę merytoryczną; 

- budowanie z pacjentem relacji opartych na zaufaniu; 

- stawianie prawidłowej diagnozy oraz obsługa pacjenta na możliwie najwyższym poziomie. 

Opis nieruchomości:  

Powierzchnia gruntu – 2452 m2, powierzchnia budynku – 675,15 m2 

Ilość gabinetów: lekarskie – 8, zabiegowe – 2, pozostałe – 7 
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2.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, 

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. 

3. Realizowane programy zdrowotne. 

1. Ogólnopolski Program Prozdrowotny „Zdrowa Wątroba”, którego celem była edukacja populacji 

ogólnej oraz grup ryzyka w zakresie profilaktyki przewlekłych chorób wątroby a także diagnostyki 

w kierunku wybranych chorób zakaźnych; polegający w szczególności na przeprowadzeniu akcji 

bezpłatnych badań na obecność przeciwciał anty HCV w oparciu o testy kasetowe przekazane przez 

Stowarzyszenie Central and  Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care 

oraz edukacji na temat chorób przewlekłych wątroby (plakaty oraz ulotki edukacyjne). 

2. Umożliwienie przeprowadzenia akcji bezpłatnych badań mammograficznych w ramach realizacji 

Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi finansowanego przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia. 

3. Przygotowanie i pomoc w akcji badań densytometrycznych w kierunku wykrywania osteoporozy. 

4. Przygotowanie i pomoc w przeprowadzaniu badań USG Doppler. 

4. Dane statystyczne. 

1. liczba osób zadeklarowanych do lekarzy POZ (stan na 31.12.2019r) – 8 222 

- w tym deklaracje aktywne do lekarzy POZ – 7 494 



str. 13 

 

2. liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarek POZ: deklaracje aktywne – 7 067 

3. liczba osób zadeklarowanych do położnej POZ: deklaracje aktywne – 2 593 

4.liczba osób objętych opieką pielęgniarki szkolnej – 2 980 

5.liczba dzieci objętych grupową profilaktyką fluorkową – 755 

6. liczba udzielonych porad: 

Lp. Wyszczególnienie Porady ogółem  

w 2019 r. 

W tym wizyty domowe 

1. Poradnia POZ 33 860 309 

2. Poradnia Kardiologiczna    3 643  

3. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza   2 840  

  

7. Program „Zdrowa Wątroba” – wykonane testy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 63 osoby 

8. Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – (tzw. „mammobusy „) – w 2019 r. na terenie 

SPZOZ skorzystało180 osób. 

9. Badania densytometryczne - w 2019 r. na terenie SPZOZ skorzystało 40 osób. 

10.Badania USG Doppler - w 2019 r. na terenie SPZOZ skorzystało 120 osób. 

 

5. Finanse SPZOZ – realizacja budżetu za 2019 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. 

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  

SP ZOZ W MSZANIE DOLNEJ I O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,  

W TYM WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 r. 

Tytuł Plan  Wykonanie na 31.12.2019 r. 

      -    środki pieniężne                          1 176 000,00 zł                               1 176 084,86 zł  

      -    należności                             265 000,00 zł                                  265 132,19 zł  

      -    zapasy                                  4 500,00 zł                                       4 490,10 zł  

      -    inne                                  3 800,00 zł                                       3 831,31 zł  

      -    zobowiązania                             142 000,00 zł                                  141 433,19 zł  

Razem                        1 307 300,00 zł                               1 308 105,27 zł  

Przychody 
  

Źródło Przychodu Planowana kwota przychodu Wykonanie na 31.12.2019 r. 

NFZ                         3 050 000,00                                3 091 173,32  

Pozostała działalność medyczna                             20 000,00                                     23 665,37   

Przychody finansowe                             21 000,00                                     21 984,26   

Pozostałe przychody operacyjne                                7 000,00                                        7 471,28  
Razem planowane przychody                        3 098 000,00                                3 144 294,23   
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III. Amortyzacja roczna 
  

Plan Wykonanie na 31.12.2019 r.  

15 000,00  13 977,44   

   

IV. Koszty działalności SP 

ZOZ w Mszanie Dolnej 
  

Rodzaj kosztu Planowany koszt roczny Wykonanie na 31.12.2019R. 

1. Amortyzacja                             15 000,00                                    13 977,44  

2. Zużycie materiałów i energii                            122 000,00                                  117 692,16  

w tym:     

a ) leki                                6 000,00                                       4 606,91  

b) sprzęt jednorazowego użytku                                4 000,00                                       2 949,89  

c) odczynniki chemiczne                                          -                                                     -    

d) paliwo                             15 000,00                                     14 289,30  

e) inne                             90 000,00                                    89 932,03  

f) energia                                7 000,00                                       5 914,03  

3. Usługi obce                           701 000,00                                  671 165,17  

W tym:     

a) remontowe                             10 000,00                                                   -    

b) transportowe                                1 000,00                                                   -    

c) medyczne obce                           600 000,00                                  581 508,89  

d ) pozostałe usługi                             90 000,00                                     89 656,28  

4. Podatki i opłaty                             50 000,00                                    46 495,26  

5. Wynagrodzenia                        1 756 000,00                               1 753 762,69  
a) wynagrodzenie z tytułu umowy o 

pracę                        1 750 000,00                               1 747 762,69  

b) wynagrodz. z tyt. umowy zlecenia                                 6 000,00                                       6 000,00  
6. Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia                           340 600,00                                  337 029,03  

a) składki ZUS                           312 000,00                                  310 962,10  

b) odpis ZFŚS                             23 600,00                                    23 570,00  

c) świadczenia BHP                                5 000,00                                       2 496,93  

7. Pozostałe koszty                             35 000,00                                    33 025,73   

a) podróże służbowe                             25 000,00                                    24 725,10   

b) ubezpieczenia majątkowe, OC                             10 000,00                                       8 300,63  

Razem Planowane koszty                        3 019 600,00                                 2 973 147,48  

      

   

V. Pozostałe koszty operacyjne 

   

Plan Wykonanie na 31.12.2019 r.  

3 000,00 2 743,91  
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VI. Wydatki majątkowe 
  

Plan Wykonanie na 31.12.2019 r.  

665 000,00 24 954,00  

   

VII. Wydatki z podziału zysku 
  

Plan Wykonanie na 31.12.2019 r.  

40 000,00 40 000,00  

 

VIII. Środki obrotowe – stan na koniec 31.12.2019 r. 
 

Tytuł Plan Wykonanie na 31.12.2019 r. 

      -    środki pieniężne                             563 700,00                               1 171 219,68  

      -    należności                             250 000,00                                  305 709,29  

      -    zapasy                                 5 000,00                                      2 495,39  

      -    inne                                            -                                        3 943,31  

      -    zobowiązania                             126 000,00                                    57 836,12  

Razem            692 700,00              1 425 531,55 

IX. Wynik finansowy 
 

 

Planowany wynik finansowy Wykonanie na 31.12.2019 r. 

75 400,00 168 402,84 

   

Kwota należności ogółem  

                                                                              305 709,29  
 

w tym należności wymagalne  

                                                                                                -    
 

XI. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. 
 

   

1. Zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług  

                                                                                57 496,11  
 

2. Inne zobowiązania  

                                                                                      340,01  
 

w tym ZFŚS  

                                                                                      340,01  
 

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA  

                                                                                57 836,12 
 

w tym wymagalne  

                                                                                                -   
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6. Najważniejsze osiągnięcia jednostki w 2019 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 celu poprawy warunków, bezpieczeństwa i jakości pracy pracowników oraz bezpieczeństwa 

pacjentów wykonano szereg działań: remont podjazdu dla niepełnosprawnych, modernizacja i 

wyposażenie szatni dla pracowników, adaptacja pomieszczeń przyziemia na archiwum 

dokumentacji medycznej oraz gabinet edukacji przedporodowej z wyposażeniem, doposażenie 

gabinetów lekarskich; 

- wychodząc naprzeciwko nowościom w dziedzinie medycyny, SPZOZ chcąc świadczyć usługi  

w sposób profesjonalny i przyjazny dla pacjenta dokonuje systematycznej informatyzacji poprzez 

wdrażanie nowoczesnych e-technologii i zakup stosownego sprzętu i oprogramowania (e-

rejestracja, e-zwolnienie, e-recepta, Internetowe Konto Pacjenta); 

- w celu podniesienia jakości świadczonych usług placówka doposażyła poradnie POZ oraz 

poradnie specjalistyczne w nowoczesny sprzęt, w tym w szczególności zakupiła rejestrator Holter 

(EKG), rejestrator Holter (RR), negatoskop; 

- w celu usystematyzowania i dostosowania do obowiązujących przepisów opracowano nowy 

Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania oraz zaktualizowano 

procedury BHP. 

4.3) Informacje dotyczące Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki alkoholizmu 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. Stopień realizacji zadań 

związany jest przede wszystkim z 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 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 2019 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 podjęto następujące 

działania: 
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1. ZADANIE PIERWSZE  

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu i narkomanii. 

Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych podnoszących kwalifikacje członków MKRPA – 

w roku 2019 zorganizowane zostały trzy szkolenia:  

 31 stycznia 2019 łączone szkolenie eksperckie dla członków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 28 czerwca odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych w wersji 

stacjonarnej  

 10 grudnia odbyło się szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych z Kontroli Przestrzegania Zasad i Warunków Korzystania z zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych – podstawy prawne, zasady i procedury. 

Dofinansowanie publikacji prasowych na temat zagrożeń wynikających z uzależnień – zadanie 

realizował Miejski Ośrodek Kultury przygotowując odpowiednie publikacje. 

Zabezpieczenie organizacji 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. 

MKRPA w 2019 roku odbyła 19 spotkań, Przewodniczący MKRPA brał udział w 9 spotkaniach 

Zespołu Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy. 

 

2. ZADANIE DRUGIE 

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej   i 

prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

Tworzenie i rozwijanie systemów wsparcia pomocy psychospołecznej i prawnej dla rodzin  

z problemem alkoholowym poprzez udzielenie dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej: 

- wynagrodzenie dla pedagoga i psychologa w tym składki ZUS i Fundusz Pracy 

Zatrudniono na umowę zlecenie psychologa oraz specjalistę psychoterapii uzależnień. Na podstawie 

rozliczeń w 2019 roku psycholog dyżurował 130 godziny, terapeuta ds. uzależnień wypracował 70 

godzin.  

Z porad psychologa skorzystało 56 osób: 43 dorosłych i 13 dzieci. Z konsultacji u terapeuty ds. 

uzależnień skorzystało 38 osób.  

Udzielenie pomocy finansowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w których występują 

problemy alkoholowe: dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym a także pochodzących z rodzin 

zagrożonych patologią zorganizowane zostały zajęcia podczas ferii zimowych w Bibliotece 

Miejskiej i w Szkole Podstawowej nr 1. W zajęciach w Bibliotece uczestniczyło 50-ro dzieci, w 

zajęciach sportowych w szkole uczestniczyło 26 uczniów - w sumie 76 osób. 
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Wyjazdy na kolonie i udział w półkoloniach realizowane były również z Otwartego Konkursu Ofert 

dla organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-

Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina realizowało zadanie: „Wypoczynek letni dzieci  

i młodzieży z terenu Miasta Mszana Dolna” dla 6-rga dzieci oraz Uczniowski Klub Sportowy 

Beskid zrealizował zadanie „Półkolonia sportowa 2019” dla 30 uczestników. 

Zespół Placówek Oświatowych zrealizował program „Szkoła dla Rodziców” prowadzony przez 

psychologa, jako wsparcie w problemach wychowawczych. Zadanie dofinansowano w kwocie 

2 000,00 zł i zrealizowano dla 12 osobowej grupy rodziców.  

 

3. 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. 

Udział w kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych adresowanych dla dzieci i młodzieży - 

sfinansowano Kampanię Przeciw Pijanym Kierowcom „NO PROMIL, NO PROBLEM” 

realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 na ten cel przeznaczono 3 000,00 zł. 

Organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, 

przemocy, hazardu i innych uzależnień behawioralnych w szkołach miejskich w Mszanie Dolnej: 

zrealizowano warsztaty i konkursy profilaktyczne w szkołach. 

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.  

Wspomaganie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych działających przy szkołach 

miejskich w trosce o kształtowanie i rozwój pozytywnych nawyków organizacji czasu wolnego 

przez dzieci i młodzież.  

Dofinansowanie organizowanego w ramach „Ferii zimowych” i „Wakacji letnich”, programu 

imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania 

wolnego czasu przez młodzież.  

4. ZADANIE CZWARTE 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, klubów abstynenckich i osób fizycznych 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

Miasto wspiera finansowo instytucje, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne zajmujące się 

profilaktyką, rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy  

w rodzinie. Instytucje i organizacje pozarządowe, których cele statutowe są zgodne z profilaktyką 

przeciwdziałania uzależnieniom, stały się ważnymi partnerami, z którymi ściśle współpracuje 

Miasto Mszana Dolna. To następujące podmioty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie 
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Dolnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Komenda Powiatowa Policji  

w Limanowej, Straż Miejska w Mszanie Dolnej, Sąd Rejonowy w Limanowej, organizacje 

pozarządowe z terenu Miasta Mszana Dolna, placówki oświatowe działające na terenie Miasta 

Mszana Dolna, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Parafie. 

Współpraca w zależności od rodzaju działania obejmuje organizację imprez sportowo-

rekreacyjnych, kulturalnych, oraz turystyczno-krajoznawczych w czasie, których prowadzona jest 

informacja lub edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień – jako alternatywnego sposobu 

spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Dotyczy to również wypoczynku dla dzieci rodzin 

z problemami alkoholowymi, rajdów turystycznych w Beskidzie Wyspowym z udziałem członków 

środowisk trzeźwościowych, otwartych turniejów sportowych. 

Współpraca w realizacji MPPRPAiPN z organizacjami społecznymi i pozarządowymi polega m.in. 

na współdziałaniu przy realizacji jednego zadania. Instytucja realizująca zadanie zaprasza do 

współorganizacji  stowarzyszenia np. przy Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Miejski 

Ośrodek Kultury część atrakcji dla dzieci organizują stowarzyszenia: Koło wędkarskie PZW 

„Mszanka”  proponuje konkursy zręcznościowe wraz z poszerzaniem wiedzy na temat 

ekologicznych działań i zachowań, Ochotnicza Straż Pożarna przyjeżdżając samochodem bojowym 

podejmuje działania edukacyjne związane z bezpieczeństwem drogowym. Również szkoły 

współpracują z parafiami rzymsko-katolickimi realizując zadania profilaktyczne poszerzające 

również wychowanie w zakresie właściwych postaw etycznych.  

Przy realizacji MPPRPAiPN stowarzyszenia mogą realizować zadania w ramach Otwartego 

Konkursu Ofert – szczegóły związane z przeprowadzeniem konkursu, przyznanych kwot opisane 

są w zadaniu siódmym. 

5. ZADANIE PIĄTE 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Działalność Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów. 

Podpisano umowy z biegłymi sądowymi – w ramach umowy biegli wydali cztery opinie dotyczące 

osób uzależnionych, w pięciu przypadkach analizowali same dokumenty z uwagi na niestawienie 

się wezwanych osób.  

6. ZADANIE SZÓSTE 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej  

Nie zabezpieczono środków w tym zadaniu – brak realizacji 

7. ZADANIE SIÓDME 

Wspieranie działań instytucji pozarządowych oraz środowisk ukierunkowanych na 

zabieganie lub zmniejszenie szkód związanych z uzależnieniami. Zadania w zakresie zadania 

publicznego. 

OTWARTY KONKURS OFERT  

W dniu 7 marca 2019 r. Burmistrz Miasta ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi  

w 2019 r., które mogły być realizowane poprzez działania z zakresu kultury fizycznej i sportu, 
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kultury i sztuki, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa oraz promocji i ochrony zdrowia. 

Jako priorytetowe w zapobieganiu i przeciwdziałaniu uzależnieniom uznano zajęcia z kultury 

fizycznej i sportu, w związku z powyższym przeznaczono na zadania z tego zakresu największą 

pulę środków.  

Na poszczególne zadania przyznano odpowiednio: 

1) prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży, jako formy 

przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zdrowego stylu życia – 60 000,00 zł, 

2) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy 

styl życia – 37 000,00 zł, 

3) organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami 

profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zdrowotnej – 20 000,00 zł, 

4) propagowanie zdrowego stylu życia, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej   i 

medycznej i promowanie idei honorowego krwiodawstwa – 6 000,00 zł. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych 123 000,00 zł  

Liczba podmiotów przystępujących do konkursu: 10 

Liczba złożonych ofert: 14 

Liczba odrzuconych ze względów formalnych: 4 

Liczba zawartych umów dotacyjnych: 10 

Łączna kwota przydzielonej dotacji: 97 700,00 zł 

Łączna kwota wykorzystanej dotacji: 97 700,00 zł 

Liczba osób, które zaangażowane były w realizacje zadań publicznych: ok. 40 osób, 

Liczba osób, które były adresami zadań publicznych zrealizowanych w ramach konkursu ofert:  

330 osób. 

Dotacje otrzymały następujące podmioty:  

1. KS. Turbacz „Treningi i mecze piłki nożnej jako sposób działania przeciw alkoholizmowi 

oraz zachęcania dzieci i młodzieży do zdrowego trybu życia”. 

2. UKS Beskid „Zdrowo się trzymamy, bo sportowo czas spędzamy – gramy w siatkę  

i pływamy”. 

3. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Mszanie Dolnej „Trenuję nutki, nie piję wódki 

Edycja zamiejscowa – Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży będącej 

członkami Orkiestry OSP w Mszanie Dolnej”. 

4. Stowarzyszenie LAMA „Kino Letnie 2019”. 

5. Towarzystwo Ziemi Mszańskiej „Turystyka dla seniorów z Miasta Mszana Dolna 2019”. 

6. TKKF Lubogoszcz „XV Turniej Siatkówki Plażowej”. 

7. TKKF Lubogoszcz „XX Turniej Tenisa Ziemnego”. 

8. TKKF Lubogoszcz „XVII Turniej Tenisa Stołowego 

9. UKS Beskid „Półkolonia sportowa 2019”. 

10. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras  

z Lublina „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu Miasta Mszana Dolna”. 

II OTWARTY KONKURS OFERT  

W dniu 28 czerwca 2019 r. Burmistrz Miasta ogłosiła dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych Miasta Mszana Dolna na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, na 



str. 21 

 

organizację różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  

z elementami profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zdrowotnej.  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych – 25 300,00 zł  

Liczba podmiotów przystępujących do konkursu: 3 

Liczba złożonych ofert: 3 

Liczba odrzuconych ze względów formalnych: 1 

Liczba zawartych umów dotacyjnych: 2 

Łączna kwota przydzielonej dotacji: 19 300,00 zł 

Łączna kwota wykorzystanej dotacji: 19 300,00 zł 

Liczba osób, które zaangażowane były w realizacje zadań publicznych: ok. 10 

Liczba osób, które były adresami zadań publicznych zrealizowanych w ramach konkursu ofert: 50 

Dotację otrzymały: 

1. Stowarzyszenie LAMA „Warsztaty Fotograficzne 2019”. 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mszanie Dolnej na 

zadanie „Turystyka profilaktyką przeciwalkoholową”. 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

W ramach programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 realizowano zadanie pod nazwą 

„Biegam, nie biorę”. Organizacja biegu odbyła się 8 listopada 2019 r. w ramach Biegu 

Niepodległościowego w parku miejskim. Zadanie realizował Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie 

Dolnej, wydatkowano kwotę 3 000,00 zł. W biegu wzięło udział ok. 50 osób.  

 

5.  Pomoc społeczna – dane dotyczące beneficjantów pomocy społecznej na terenie Miasta, 

informacja o działających na terenie miasta domach pomocy społecznej i placówkach 

wychowawczych; szczegółowe dane o zasiłkach rodzinnych i tzw. 500 + 

 

5.1)  Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej 

Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej jest jednostką organizacyjną powiatu limanowskiego, 

zajmującą się całodobową opieką nad przewlekle psychicznie chorymi. Dom dysponuje  

48 miejscami. Funkcjonuje na podstawie Decyzji Nr 11/2012 Wojewody Małopolskiego z dnia  

15 listopada 2012r. Dom zatrudnia 35 pracowników. Podstawowym celem DPS w Mszanie Dolnej 

jest zapewnienie bezpiecznego i godnego życia osobom wymagającym całodobowej opieki            z 

powodu choroby i niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku 

rodzinnym. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie szeregu usług w zakresie potrzeb 

bytowych, opiekuńczych i edukacyjnych oraz tzw. usług wspierających. Usługi opiekuńcze oraz 

wspierające świadczone są w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Nad 

zdiagnozowaniem potrzeb mieszkańców i określeniem obszaru wsparcia mieszkańców czuwa 

zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego 

mieszkańca, z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia. Takie 

indywidualne podejście do mieszkańców Domu umożliwia właściwy dobór form i metod terapii 

zajęciowej, rehabilitacji i aktywizacji oraz ustalenie preferencji co do form spędzania czasu 

wolnego. 

W Domu znajdują się pokoje jedno, dwu i trzy – osobowe oraz kilka czteroosobowych, w których 

przebywają osoby leżące. 
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W leczeniu chorób psychicznych stosowanych jest wiele różnorodnych metod terapii                       i 

rehabilitacji, do których należą między innymi: 

- rehabilitacja społeczna zajmująca się usprawnianiem nieprawidłowych relacji socjospołecznych, 

będących w centrum zainteresowania pomocy społecznej. Ważnym elementem rehabilitacji 

społecznej jest terapia zajęciowa. Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, kładzie duży nacisk 

na terapię zajęciową mieszkańców. Terapia zajęciowa jest dziedziną aktywności osób 

niepełnosprawnych, w której praca i zabawa przenikają się wzajemnie, tak jak przeplatają się jej 

zadania – usprawnianie psychiczne i fizyczne. 

- rehabilitacja psychologiczna zajmująca się zaburzeniami reakcji psychicznych, nad spokojem 

psychicznym w Domu czuwa zatrudniony psycholog. 

5.2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej istnieje od  

1956 r. po likwidacji Zasadniczej Szkoły Metalowej o specjalności ślusarz maszyn rolniczych. 

Baza, jaką przejął ówczesny Zakład Wychowawczy, składała się ze zmodernizowanego budynku, 

w którym mieścił się niegdyś dwór hrabiego Krasińskiego. Obecnie w starym dworze znajduje się 

wyłącznie szkoła, do której uczęszczają wychowankowie. W 2019 roku został oddany w całości do 

użytku nowopowstały budynek internatu wchodzący w skład kompleksu budynków MOW. Obiekt 

składa się z dwóch segmentów: 

- segment wychowawczy, który obejmuje część internatową wraz z pomocniczym zespołem 

administracji, kulturalno-konferencyjnym, kuchennym, i niezbędnymi zapleczami   

- segment sportowy z halą sportową, ścianką wspinaczkową, siłownią wraz z niezbędnymi 

zapleczami.  

Otwarte zostały cztery grupy internatowe, lecz w przyszłości planowane jest zwiększenie tej liczby 

do sześciu, co docelowo pozwoli na przyjęcie aż siedemdziesięciu dwóch wychowanków. W 2019 

r. w Ośrodku przebywało 36 wychowanków (średnia z całego roku). W placówce dotychczas 

zatrudnienie znalazło pięćdziesięciu czterech pracowników z całego powiatu limanowskiego. Wraz 

z otwarciem kolejnych grup planowane jest również zwiększenie zatrudnienia, które zapewni 

młodzieży niedostosowanej społecznie możliwość budowania osobowości i charakteru, dbania o 

kulturę fizyczną, a przede wszystkim zapewni poczucie bezpieczeństwa, którego często nie zaznali 

przed trafieniem do Ośrodka. 

5.3) Zakres działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) – to jednostka samorządu terytorialnego, 

powołana celem realizacji polityki społecznej państwa. Wchodzi w skład lokalnej administracji 

samorządowej, posiada status jednostki budżetowej i nie ma osobowości prawnej. 

MOPS realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez Małopolski Urząd Wojewódzki 

w ramach polityki społecznej. 

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 
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od ZGK 6 pomieszczeń, w których realizowane są zadania szeroko pojętej pomocy społecznej i 

pomocy rodzinie oraz osobom pokrzywdzonym przemocą. Ponadto w jednostce realizowane są 

zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, wychowawczymi (500+), programem „Dobry 

start” (300+) oraz obsługą wierzycieli i dłużników funduszu alimentacyjnego. 

Łączna powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń tj. pomieszczenia biurowe, korytarz oraz 

sanitariaty wynosi 160,37 m².  

W 2019 r. MOPS realizował zadania w zakresie: 

1) Pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

z uwzględnieniem podziału na: 

- zadania własne gminy, 

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

2) Udzielania pomocy w ramach świadczeń rodzinnych, będących zadaniami zleconymi 

z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych. 

3) Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

4) Udzielania pomocy w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i prowadzenia 

postępowań w sprawie dłużników alimentacyjnych, będących zadaniami zleconymi 

z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. 

5) Wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2012 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

6) Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia15 maja 2015 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

7) Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. 

8) Systemu oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. 

9) Prawa energetycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

10) Dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. 

11) Innych zadań – realizowane na podstawie innych ustaw i uchwał Rady Miasta Mszana Dolna 

oraz zawartych umów i porozumień. 

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 

umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna 

powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób  

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

POMOC SPOŁECZNA - Dane statystyczne dotyczące systemu pomocy społecznej w mieście 

Mszana Dolna  

 Liczba osób objętych oddziaływaniem systemu pomocy społecznej 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2019 203 355 
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 Główne powody udzielania pomocy w roku 2019  
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Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej 

Pomoc w formie: 

Zasiłku stałego  

Zasiłek stały 

Rok Liczba decyzji Liczba osób w rodzinach Kwota wydatkowana w zł 

Powód liczba rodzin liczba osób w rodzinach 

ubóstwo 40 110 

bezrobocie 31 91 

niepełnosprawność 39 83 

długotrwała choroba 64 141 

bezradność w sprawach op-wych. 31 150 

rodziny niepełne 12 35 

wielodzietność 19 115 

alkoholizm 8 17 

przemoc 11 37 

sytuacje kryzysowe 11 37 

bezdomność 1 1 
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2019 

 

27 

 

36 

 

131.126,21 

 

Zasiłku okresowego   

Ogółem wydatkowano kwotę 45.331,36 zł, z czego środki własne gminy stanowiły kwotę      366,00 

zł., a dotacja z budżetu państwa wynosiła 44.965,36 zł.  

Zasiłek okresowy 

Rok Liczba decyzji Liczba osób w rodzinach Kwota wydatkowana w zł 

 

2019 

 

19 

 

52 

 

45.331,36 

 

Zasiłku celowego i zasiłku celowego specjalnego  

Rok Zasiłek celowy Zasiłek celowy specjalny 

 

Liczba  

decyzji 

Liczba osób  

w rodzinach 

Kwota 

wydatkowana w zł 

Liczba 

decyzji 

Liczba osób w 

rodzinach 

Kwota wydatkowana 

w zł  

2019 36 89 24.036,00 40 81 22.598,00 

 

Opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

Rok Z pomocy społecznej Ze świadczeń rodzinnych Ogólna kwota 

wydatkowana  

w złotych 

Osoby pobierające 

świadczenia z pomocy 

społecznej 

Kwota 

wydatkowana  

w złotych 

Osoby 

pobierające 

świadczenia 

rodzinne 

Kwota 

wydatkowana  

w złotych 

2019 25 10.819,95 12 10.448,91 21.268,86 

 

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.  

W 2019 r. umieszczono 2 osoby w DPS, gdzie ogółem przebywało 12 osób.  

Koszt odpłatności za pobyt osób w DPS wyniósł łącznie 358.232,52 zł i w stosunku do 2018 r. był 

wyższy o  88.097,12 zł, wzrost odpłatności za pobyt w DPS w roku 2019, związany był  

z umieszczeniem 2 osób, oraz ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca w DPS. 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
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 W MOPS w 2019 r. realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze wobec dwóch 

niepełnosprawnych dzieci. Pracownik ze specjalistycznym przygotowaniem usprawniał zaburzone 

funkcje organizmu podopiecznego i stymulował rozwój mowy umożliwiając komunikację.  

Do realizacji zadania niezbędne było zawarcie umowy na świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych z osobą fizyczną oraz z Mobilnym Gabinetem Logopedyczno – Pedagogicznym 

“Gaduła”. Ponadto realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji 

fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu u 1 dziecka. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym gminie. Koszty realizacji zadania były 

pokrywane z dotacji celowej z budżetu Wojewody i w 2019 r. wyniosły 20.495,00.zł. 

 Usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 

W 2019 roku wykonano 1.149 godzin usług opiekuńczych. Na ten cel wydatkowano środki  

w wysokości 19.016,30 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych w 2019 roku objęto 10 osób. 

 Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 

   Zgodnie z art. 18 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie opiekunom wynagrodzenia 

za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi lub kuratorowi osoby 

częściowo ubezwłasnowolnionej, które jest przyznawane przez Sąd na podstawie postanowienia.  

W 2019 r. MOPS wypłacił świadczenie dla 10 opiekunów na kwotę 38.400,00 zł oraz koszty 

obsługi w kwocie 584,76 zł,  ze środków własnych 1.050,00 zł dla 1 kuratora.  

 Praca socjalna 

W 2019 r. pracą socjalną objętych było 121 rodzin (302 osoby w rodzinach), które przeżywały 

problemy życiowe (finansowe, zdrowotne, psychologiczne). Jednocześnie wymóg dotyczący 

prowadzenia aktywnej pracy socjalnej realizowany był przez pracowników socjalnych wśród: 

1. 12 rodzin przejawiających bezradność opiekuńczo - wychowawczą, z 12 rodzinami liczącymi 

24 dzieci pracował Asystent rodziny. 

2. 11 rodzin dotkniętych przemocą domową i znajdujących się w kryzysie (NK), na kanwie 

posiedzeń Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Ponadto pracownicy socjalni: 

- koordynowali proces rekrutacji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w projekcie 

„Małopolski Tele – Anioł” 

- 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. 

- 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 

dofinansowanie ogrzania domu w ramach dodatków mieszkaniowych (program „Czyste 

powietrze”). 
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 Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne  

Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od lipca 2019 r.  

W roku sprawozdawczym zrealizowane było na kwotę – 9.942,50 zł.  

W okresie sprawozdawczym przyznano dodatek mieszkaniowy 6 rodzinom mieszkającym na 

terenie naszego miasta. 

Pracownik realizujący to zadanie współpracuje z 1 wspólnotą mieszkaniową.  

W roku 2019 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dodatków energetycznych.  

 Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” dożywianie skierowane do mieszkańców 

miasta w 2019 r. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Forma pomocy 

 

Liczba osób 

1 Dzieci Dożywianie w stołówce przedszkolnej 19 

2 Młodzież Dożywianie w stołówce szkolnej 68 

3 Dzieci i młodzież ze 

wskazania dyrektora 

Dożywianie w stołówkach przedszkolnych 

i szkolnych 

0 

4 Dorośli Dożywianie w stołówce szkolnej 32 

5 Rodziny  Zasiłek celowy na zakup żywności 45 

Łączna liczba mieszkańców objętych dożywianiem               164 

 

Lp. Koszty  

ponoszone ze środków 

Koszt poniesiony 

w złotych 

% 

1 Wojewody Małopolskiego 90.223,20             80% 

2 Gminy Miasto Mszana Dolna 22.555,80 20% 

Łącznie 112.779,00  100% 

Wydatki poniesione na zasiłki celowe na dożywianie w 2019 r. 

Lp. Koszty  

ponoszone ze środków 

Koszt poniesiony 

w złotych 

% 

1 Wojewody Małopolskiego 22.680,00 79,99% 

2 Gminy Miasto Mszana Dolna 5.772,00 20,01% 

Łącznie 28.452,00 100% 

 

 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów  
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Stypendia szkolne  

W roku 2019 rozpatrzono 141 wniosków. Na ich podstawie w okresie od stycznia do czerwca 

2019 roku z pomocy w formie stypendium szkolnego skorzystało 80 uczniów, a w okresie od 

września do grudnia 2019 roku z pomocy w formie stypendium szkolnego skorzystało  

61 uczniów. Na wypłatę stypendiów szkolnych w 2019 roku przeznaczono kwotę 28.520,00 zł.  

Zasiłek szkolny  

W 2019 roku do MOPS wpłynęły 2 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego. Na wypłatę zasiłków 

szkolnych przeznaczono kwotę 1.240,00 zł. 

 Realizacja Programu Karta Dużej Rodziny (KDR) 

Realizacja zadania w 2019 r. przebiegała następująco: 

1) przyjęto 103 wnioski od rodzin wielodzietnych, 

2) przyjęto 12 wniosków o przedłużenie KDR, 

3) 99 rodzinom wydano KDR (rodziny liczyły 270 osób, w tym: 160 rodziców i 110 dzieci)  

4) łącznie przyznano 248 a wydano 271 KDR. 

Realizacja programu KDR finansowana jest z budżetu państwa. MOPS w 2019 r. na realizację 

zadania otrzymał od Wojewody Małopolskiego dotację w wysokości 770,79 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 2019 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 rodzinny 

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. 

Koszt pracy asystenta (w tym: wynagrodzenie, ryczałt samochodowy, telefon, szkolenia) wyniósł 

łącznie 55.066,94 zł z czego 19.243,00 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu Wojewody 

Małopolskiego, a 35.823,94 zł stanowił wkład własny gminy.  

 W 2019 r. Asystent rodziny podejmował pracę z 12 rodzinami przeżywającymi trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w których wychowywało się 24 dzieci.  

Praca asystencka została zakończona w 4 rodzinach: ze względu na osiągnięte cele (2 rodziny),  

w związku z zaprzestaniem współpracy - rodziny zmieniły miejsce zamieszkania (2 rodziny). 

 Asystent rodziny podejmował zindywidualizowaną pracę na rzecz poszczególnych rodzin. 

Jego rola polegała na wspieraniu rodziny w podejmowaniu działań zmierzających do 
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przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, aby w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała 

napotykanie trudności, szczególnie dotyczące opieki i wychowania dzieci.   

System pieczy zastępczej 

W systemie pieczy zastępczej w 2019 r. przebywało 7 dzieci, z których: 

 2 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej (siostra / brat / babcia / dziadek) 

 3 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej (ciotka / wujek) 

 2 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (osoby obce odpowiednio przeszkolone). 

Koszt pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w 2019 roku 

         Rok Wydatki poniesione  

w złotych 

2019 43.431,75 

 

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób dotkniętych 

Przemocą 

Na podstawie monitoringu i ewaluacji realizowanych działań ujętych w Gminnym 

Programie na lata 2014 – 2016 oraz przeprowadzonej diagnozy środowiska, Koordynator programu 

opracował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób 

Dotkniętych Przemocą na lata 2017 – 2019, który został zatwierdzony Uchwałą Nr 

XXVIII/262/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16.01.2017 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 2019 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, któremu 

przewodniczy Starszy pracownik socjalny w MOPS.  

 W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego podejmowana była praca Grup Roboczych 

w sprawach dotyczących rodzin dotkniętych przemocą. W 2019 r. odbyło się 19 posiedzeń Grup 

Roboczych, w skład których wchodzili specjaliści (Pracownik socjalny, Policjant, Pedagog szkolny, 

Przewodniczący MKRPA, Pielęgniarka środowiskowa ZOZ). 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 11 procedurami Niebieskiej Karty, z których 2 założone były w 2018 r.  

W ciągu 2019 r. Grupy Robocze zakończyły procedurę NK wobec 7 rodzin, w związku z ustaniem 

aktów przemocy w dłuższym okresie czasu.  

 Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie  

W ramach pracy Punktu w 2019 r. odbywało się doradztwo specjalistyczne skierowane do 
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mieszkańców miasta. Dyżury pełnione przez pracowników socjalnych odbywały się 2 razy 

w tygodniu (wtorek i czwartek) w godzinach pracy Ośrodka.  

W 2019 r. pracownicy socjalni odbyli w Punkcie 29 spotkań z rodzinami, z których aż 11 zgłosiło 

problem przemocy w rodzinie. Pozostałe osoby zgłaszały różnorakie problemy życiowe oraz 

zapotrzebowanie na bezpłatną pomoc psychologiczną.  

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 

Zadania realizowane w 2019 r. przez MOPS z zakresu świadczeń rodzinnych: 

1. zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”), 

3. świadczenia opiekuńcze: 

a. zasiłek pielęgnacyjny,  

b. świadczenie pielęgnacyjne, 

c. specjalny zasiłek opiekuńczy, 

4. zasiłek dla opiekuna, 

5. świadczenie rodzicielskie, 

6. składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 

 

Do zasiłku rodzinnego i dodatków uprawnione są rodziny, których dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego ustalonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Kryterium dochodowe 

uprawniające do świadczeń rodzinnych w roku 2019 w przeliczeniu na jedną osobę lub dochód 

osoby uczącej się nie mógł przekraczać kwoty 674, 00 zł miesięcznie lub 764,00 zł w przypadku, 

gdy członkiem rodziny było dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 

Zasiłek rodzinny ma charakter powszechnego świadczenia socjalnego, kierowanego do 

wszystkich rodzin, których dochód nie przekracza w/w kryterium. Wysokość miesięcznego zasiłku 

rodzinnego przedstawia poniższa tabela. 

Wysokość zasiłku ze względu na wiek dzieci 

Okres na dziecko  

do 5 r. ż. 

na dziecko  

do 18 r. ż. 

na dziecko powyżej 

18 r. ż. do 24 r. ż. 

 

01.11.2017 r. - nadal 95,00 124,00 135,00 

 

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o dodatki, których wielkość 

i częstotliwość wypłacania przedstawia poniższa tabela.  

Dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacane w 2019 r. 

Lp. Rodzaj dodatku Kwota w złotych Wypłacane 
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1 Z tytułu urodzenia dziecka 1.000,00 jednorazowo 

    2 Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

400,00 miesięcznie 

3 Z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193,00 

lub 273,00 

miesięcznie 

4 Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego do ukończenia przez dziecko 5 lat 

90,00 miesięcznie 

5 Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 5 r.ż. 

110,00 miesięcznie 

6 Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 jednorazowo 

7 Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 

zamieszkania i mieszkające w bursie, internacie lub na 

stancji, który jest wypłacany przez 10 miesięcy (od 

września do czerwca) 

113,00 miesięcznie 

8 Na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem 

dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do 

miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – 

wypłacany przez 10 miesięcy (od września do czerwca) 

69,00 miesięcznie 

9 Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95,00 miesięcznie 

 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacone w roku 2019 

Zasiłki rodzinne i dodatki 2019 

Liczba świadcz. Kwota 

 

1. Zasiłki rodzinne 7029 80.282,30 

2. Dodatki do zasiłków 

– z tytułu: 
3083 357.376,95 

2.1. Urodzenia dziecka 39 26.705,52 

2.2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
229 90.956,00 

2.3. Samotnego wychowywania dziecka 186 34. 883,82 

2.4. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

w tym: 
286 29.042,28 
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2.4.1. Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego do 5 roku życia 
57 5.130,00 

2.4.2. Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 
229 23.912,28 

2.5. Rozpoczęcia roku szkolnego 767 38.597,79 

2.6. Podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 402 30.294,02 

2.6.1. Na pokrycie wydatków związanych z 

zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się 

szkoła 

98 20.444,84 

2.6.2. Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się szkoła 
304 9.849,18 

2.7. Wychowywania w rodzinie wielodzietnej 1174 106.898,52 

3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 

tzw. „becikowe” 
63 63.000,00 

4. Zasiłki pielęgnacyjne  

 
        1477 278.672,06 

5. Świadczenia pielęgnacyjne 258 406.351,00 

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 

 
154 94.462,00 

7. Świadczenie rodzicielskie 

 
112 103.062,50 

8. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 100,00 zł - - 

Razem 12 176 2.105.750,81 

 

 Zasiłek dla opiekuna 

W 2019 r. wypłacono 102 świadczenia (mniej o 22 w stosunku do roku 2018) na kwotę 63 

240,00 zł. 

W 2019 roku wypłacono ponadto 4 jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, ·u 

którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zgodnie z 

ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 16.000,00 zł 

 Składki na ubezpieczenia 

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2019 r. opłacane były składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia zdrowotne. 

- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

Opłacane były za osoby pobierające: 

1. świadczenie pielęgnacyjne,  
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2. specjalny zasiłek opiekuńczy, 

3. zasiłek dla opiekuna.  

MOPS opłacał składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej 

wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla 

opiekuna przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego  

i nieskładkowego).  

W 2019 r. opłacone były składki emerytalno - rentowe za 30 osób na kwotę 92.200,41 zł. 

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Opłacane były za osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

zasiłek dla opiekuna nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.  

W 2019 r. opłacone były składki zdrowotne za 12 osób na kwotę 10.448,91 zł. oraz za  

25 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe na kwotę 10.819,95 zł 

Realizacja zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego 

Zadania w zakresie funduszu alimentacyjnego realizowane są przez MOPS od 2008 r. na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny stanowi system 

wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa w sytuacji, 

gdy dłużnicy nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego względem swoich dzieci. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 

 osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 r. ż. oraz w przypadku, gdy uczy się w szkole 

lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 r. ż., albo bezterminowo w przypadku 

posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty 725,00 zł. 

Zadania związane z wypłacaniem funduszu alimentacyjnego:  

Lp. Wyszczególnienie Rok   2019 

1 Wnioski zarejestrowane 20 

2 Osoby uprawnione 28 

3 Decyzje odmowne 1 

4 Wniesione odwołania 0 

5 Decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego 0 

 

W roku 2019 wydatkowano środki na fundusz alimentacyjny w wysokości 147.425,80 zł 

realizując 330 świadczeń. 

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano w 2019 r. kwotę 72.218,82 zł 

Urząd Miasta w Mszanie Dolnej jest zarówno: 
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 organem właściwym wierzyciela, gdyż na terenie miasta zamieszkują osoby uprawnione do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

 organem właściwym dłużnika, gdyż na terenie miasta zamieszkują dłużnicy alimentacyjni.  

Realizacja programu „Rodzina 500 plus” i „Dobry Start” 

 świadczenie wychowawcze 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 

195) wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego od kwietnia    2016 r. 

do czerwca 2019 r.  rodzice otrzymywali świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko 

niezależnie od dochodu w wysokości 500 zł co miesiąc, natomiast od lipca 2019 r. świadczenie 

wychowawcze wypłacane było na każde dziecko do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. W przypadku 

pierwszego dziecka świadczenie było pobierane, jeżeli było spełnione kryterium dochodowe, które 

wynosi 800,00 zł lub 1.200,00 zł (jeżeli dziecko jest niepełnosprawne). Świadczenia wychowawcze 

stanowią system wspierania rodzin z dziećmi środkami finansowymi pochodzącymi w całości 

z budżetu państwa.  

Na kanwie dwóch zarządzeń Burmistrza Miasta Mszana Dolna: 

1) Nr 12/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej 

do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,  

2) Nr 116/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS do 

prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie realizacji ustawy 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

 Informacje na temat realizacji przez MOPS ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci w roku 2019 zawierają poniższe tabele i są zgodne ze sprawozdaniami przekazanymi do 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Suma złożonych wniosków na podstawie sprawozdań miesięcznych: 

Lp. Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 

1 Liczba wniosków dotyczących świadczenia 

wychowawczego 

710 1008 

 

Informacje o rodzinach pobierających świadczenia wychowawcze - stan na 31.12.2019 r.: 

Lp. Wyszczególnienie Stan na  

31.12.2018 r. 

Stan na  

31.12.2019 r. 

1 Liczba rodzin pobierających świadczenia 

wychowawcze 

689 912 

 

Na świadczenia wychowawcze dla 1573 dzieci zamieszkujących miasto (od stycznia do 

grudnia 2019 r.) wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.545 671,56 zł. 
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Powodem niewykorzystania dotacji w wysokości 20 277,99 zł było uchylenie decyzji na 

świadczenia wychowawcze w związku z uzyskaniem dochodu rodziny oraz z rezygnacją ze 

świadczeń wychowawczych ze względu na zmianę miejsca zamieszkania wnioskodawców. 

Na koszty obsługi zadania w wysokości 101.336,45 zł złożyły się następujące kwestie: 

1) organizacja biur i koszty utrzymania  - 15.529,87 zł 

2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi  - 85.806,58 zł 

 

 Realizacja rządowego programu „Dobry Start” 

Świadczenia z Programu Dobry Start przyznawane są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry 

start”. Na podstawie w/w przepisów złożono 714 wniosków, osobom spełniającym warunki 

przyznano 1104 świadczenia „Dobry start” na kwotę 331.200,00 zł. 

6. Edukacja – dane dotyczące ilości placówek oświatowych działających na terenie Miasta 

oraz sposobu ich organizacji i funkcjonowania; szczegółowe informacje dotyczące 

uczniów i nauczycieli, dane finansowe z zakresu placówek oświatowych prowadzonych 

przez Miasto. 

 

Miasto Mszana Dolna w roku 2019, 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 roku 2019 

przeprowadzono remonty obiektów szkolnych oraz zrealizowano zadania inwestycyjne. Szkoły i 

placówki 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 jest 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. 

W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 zadania oświatowe realizowane były przez jednostki 

organizacyjne: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1,  w skład której wchodzi: 

- szkoła podstawowa 

- klasy dotychczasowego gimnazjum – do 31.08.2019r. 

- oddział przedszkolny. 

2. Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzi: 

- szkoła podstawowa, 

- klasy dotychczasowego gimnazjum – do 31.08.2019r. 

- oddział przedszkolny, 

- przedszkole. 

3. Miejskie Przedszkole 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 2019 

r., zarejestrowane były 2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola publiczne, 8 placówek prowadzonych 
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przez osoby fizyczne (5 przedszkoli niepublicznych, 3 żłobki niepubliczne), w tym dotowanych 

było 5 przedszkoli niepublicznych: 

 

 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 „Artystyczny Zakątek” Anna Głowa 

 Niepubliczny Żłobek "Ple-Ple" w Mszanie Dolnej 

 Żłobek "Mały Artysta" 

 Żłobek Centrum zabaw i kultury dzieci do lat 3 "Tuptusiowy świat" 

 

Do samorządowych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020, wg stanu na 30.09.2019r., 

uczęszczało 981 dzieci (w tym 808 uczniów szkół podstawowych, 68 uczniów oddziałów 

przedszkolnych i 105 dzieci w przedszkolach publicznych). Do przedszkoli prowadzonych przez 

inne organy uczęszczało, wg stanu na 30.09.2019r., 282 dzieci. Ogółem liczba dzieci wynosi  

1 263. 

 

Liczba szkół, oddziałów i 

uczniów w roku szkolnym 

2019/2020  

Typ szkoły  

Liczba 

placówek  

Liczba 

oddziałów  

Liczba uczniów  

Szkoły podstawowe 

samorządowe 

2 39 808 

Przedszkola samorządowe 2 5 105 

Przedszkola niesamorządowe 

niepubliczne 

 

5 

 

16 

 

282 

Oddziały przedszkolne przy 

samorządowych szkołach 

podstawowych 

 

2 

 

3 

 

68 

RAZEM:  11 63 1 263 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020, wg stanu na 30.09.2019r., w szkołach i placówkach samorządowych 

nauczyciele zatrudnieni są na 90,03 etatu (100 osób). 

 

Placówka Etaty 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej  45,32 

Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej  40,50 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej  4,21 

Ogółem:  90,03 

 

 

Liczba nauczycieli w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego 
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Placówka Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Mszanie Dolnej  

 

- 

 

5,21 

 

6 

 

34,11 

Zespół Placówek Oświatowych 

w Mszanie Dolnej  

 

0,55 

 

2 

 

3,11 

 

34,84 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w 

Mszanie Dolnej  

 

0,07 

 

- 

 

1 

 

3,14 

Ogółem:  0,62 7,21 10,11 72,09 

 

Liczba etatów niepedagogicznych – stan na 31.12.2019r. 

 

Placówka Etaty 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej  9,9 

Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej  10,5 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej  5 

Ogółem:  25,4 

 

Wydatki na prowadzenie i dotowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli 

i gimnazjów w roku 2019. 

 

Lp.  Szkoła 

Podstawowa Nr 1 

w Mszanie Dolnej 

Zespół Placówek 

Oświatowych w 

Mszanie Dolnej 

Miejskie 

Przedszkole Nr 2 

w Mszanie Dolnej 

1 Plan na 31.12.2019 4.784 377,08 4.408 346,31 689.293,57 

2 Wykonanie wydatków na 

31.12.2019 

4.731 400,10 4.384 564,20 686.599,58 

 W tym:    

 Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

12.956,02 9.884,17 1.244,00 

 Wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń 

3.931.572,09 3.779.255,55 564.344,25 

 Wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych 

636.871,99 513.621,18 121.011,33 

 Wydatki majątkowe 150.000,00 81.803,30 0,00 

 

Źródła finansowania wydatków w roku 2019. 

 

Lp. Źródło finansowania Kwota 

 

1 Subwencja oświatowa 6.236.348,00 

2 Dotacje 69.505,52 

3 Środki samorządowe 3.408.945,47 

4 Program POWERSE 87.764,89 

 Ogółem 9.802.563,88 
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W roku 2019 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 

 

18,00 

 

45,00 

 

0,00 

2 Dochody z tytułu opłat za 

pobyt w przedszkolach 

 

0,00 

 

15.277,00 

 

12.173,00 

3 Dochody z tytułu opłat za 

żywienie w przedszkolach 

 

0,00 

 

0,00 

 

50.712,00 

4 Dochody z tytułu najmu 30.052,01 23.435,30 1.844,00 

5 Dochody z tytułu odsetek od 

nieterminowych wpłat 

 

0,00 

 

0,08 

 

0,00 

6 Dochody z tytułu odsetek 

bankowych od środków 

zgromadzonych na 

rachunkach bankowych 

 

 

 

476,90 

 

 

 

423,97 

 

 

 

74,81 

7 Dochody z tytuły rozliczeń z 

lat ubiegłych 

 

152,46 

 

958,76 

 

0,00 

8 Dochody z tytułu 

odszkodowań od 

ubezpieczycieli 

 

 

0,00 

 

 

1.405,51 

 

 

2.179,57 

8 Dochody z tytułu 

wynagrodzenia płatnika z 

tytułu podatków i ZUS 

 

 

1.008,93 

 

 

865,80 

 

 

110,00 

 Ogółem 31.708,30 42.411,42 67.093,38 

 

 

Na terenie miasta działają dwie szkoły średnie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. J. Marka 

przy ul. J. Marka oraz Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Starowiejskiej 4. Obie 

placówki prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Limanowej.  

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 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. 

 

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: 
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- Technikum – na kierunkach: technik mechanik, technik elektryk, technik informatyk, technik 

budownictwa, technik organizacji reklamy. 

- 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 

roku 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 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. 

 

7. Kultura – dane w tym finansowe o funkcjonujących w Mieście placówkach kultury, 

bibliotekach i wydarzeniach kulturalnych 

 

7.1)  Miejski Ośrodek Kultury 

W 2019 roku 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 Parafii 

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. 

Miejski Ośrodek Kultury 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 1995r. Uchwała nr XXVI/150/2000 Rady 

Miasta Mszana Dolna z dnia 26 czerwca 2000r. Uchwała Nr XVI/107/2004 Rady Miasta Mszana 

Dolna z dnia 26 kwietnia 2005r. Uchwała Nr VIII/45/2007 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 

kwietnia 2007r.) 
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Miejski Ośrodek Kultury jest czynny 5 dni w tygodniu od wtorku do soboty. Zatrudnienie w MOK 

wynosi 5,25 etatu średniorocznie (4,25 etatu cały rok, 1,5 etatu 8 miesięcy- palacze co)- umowy  

o pracę, 7 instruktorów (muzyki, tańca, śpiewu, teatru) – umowy zlecenia 

Stan majątku trwałego na dzień 31.12.2019r. 

 

 Grupa 

Rodzaj 

środka 

trwałego 

2018 2019 

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 2.826,90 53.711,28 56.538,18 8.480,70 48.057,48 

4. 8 

805 

155.799,35 126.538,04 29.261,31 155.799,35 142.118,00 13.681,35 

5. 8 

805 

10.200,00 85,00 10.115,00 10.200,00 1.105.00 9.095,00 

  261.497,62 168.410,03 93.087,59 261.497,62 190.663,79 70.833,83 

 

Stan majątku obrotowego na 31.12.2019r. 

Zapasy na magazynie (koks) – 5.819,85 zł. 

Należności krótkoterminowe  – 12.500,60 zł. 

 - z tytułu dostaw i usług – 5.740,00 zł. 

 - inne – 6 760,60 zł. (ZFŚS, Urząd Pracy) 

Pozostałe środki na rachunkach bankowych  – 52.977,34 zł. w tym: 

- rachunek podstawowy - 48.769,44 zł 

- rachunek ZFŚS - 4.207,90 zł. 

Zobowiązania krótkoterminowe  – 1.114,10 zł. 

- z tytułu dostaw towarów i usług – 1.114,10 zł 

Fundusze specjalne (ZFŚS) – 9.272,90 zł 

Miejski Ośrodek Kultury posiada:  

- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – 168.204,16 zł. 

- wartości niematerialne i prawne – 8.740,94 zł. 
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FINANSE 

 

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, usługi promocyjne, reklamy, organizowanie imprez na 

zlecenie. 

- przychodów finansowych: odsetki od środków na rachunku bankowym 

- darowizn na cele kultury.  

 

Informacja dotycząca przychodów i kosztów prowadzonej działalności 

 Rok 2018 2019 

I Przychody 664.321,31 657.394,74 

- Przychody ze sprzedaży usług 271.785,00 233.820,00 

- Dotacja z budżetu Miasta 389.000,00 416.000,00 

- Przychody finansowe 251,76 312,74 

- Pozostałe przychody 3.284,55 7.262,00 

II Koszty 610.452,15 660.034,50 

- Amortyzacja 18.491,86 22.253,76 

- Zużycie materiałów i energii 84.080,32 88.678,27 

- Usługi obce 154.674,14 176.311,65 

- Wynagrodzenia 294.427,85 307.869,99 

- Świadczenia na rzecz pracowników 51.794,15 54.948,06 

- Pozostałe koszty 6.983,83 9.972,77 

 Wynik finansowy +zysk/ -strata +53.869,16 -2.639,76 

 

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury 

 

Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania statutowe w dziedzinie upowszechniania kultury, 

wychowania, edukacji, sportu i turystyki. 

Grupy artystyczne: 

W MOK Mszana Dolna działają dwie grupy teatralne (starsza – Grupa Projekt Teatr –  

ok. 16 osób, młodsza – Grupa Wizja – ok. 10 dzieci). Grupy podczas całego roku dają po kilka 

przedstawień, biorą udział w konkursach teatralnych gdzie zajmują wysokie miejsca  

(m.in. „Bajdurek” etap powiatowy i wojewódzki, itp.). 
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Chór Gospel działający od października 2014 roku, obecnie tworzy go 25 osób. Po raz pierwszy 

zadebiutował na Zagórzańskim Spotkaniu Chórów w 2015 roku. 

Chór uczestniczy w koncertach organizowanych przez MOK, w Misterium Eucharystii oraz                  

w koncercie podczas Festiwalu Młodych zorganizowanym w Mszanie Dolnej z okazji Światowych 

Dni Młodzieży 2016. Co roku, w okresie bożonarodzeniowym, kolęduje też przy żłóbku. Chór 

Gospel regularnie uczestniczy w warsztatach i koncertach gospel organizowanych  

w Sieprawiu oraz Krakowie, takich jak “Gospel na Skałce”, czy “7x Gospel”. We wrześniu 2019 

roku sami byli gospodarzami warsztatów i koncertu. Wystąpili z Chórem BELCANTO z Dobrej 

oraz Chórem Gaudium ze Skomielnej Białej, a warsztaty poprowadził Colin Williams. Wydarzenie 

to było współfinansowane przez Fundację Tesco. 

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: 

Zajęcia plastyczne, ceramika. Prowadzone w dwóch grupach, uczestniczy około 18 dzieci. 

Sekcja biegów górskich i ulicznych (15 członków). Zawodnicy startują w ok. 47 zawodach rocznie 

reprezentując Miasto Mszana Dolna na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, często zajmując 

miejsca na podium. 

Warsztaty muzyczne prowadzi pięciu instruktorów, w zajęciach uczestniczy około 75 osób. 

Nauka prowadzona jest na akordeonie, pianinie, keyboardzie, skrzypcach, gitarze oraz odbywają 

się lekcje śpiewu. 

Zajęcia taneczne oraz kursy tańca towarzyskiego, prowadzone są w pięciu grupach przez dwóch 

instruktorów. Dwie grupy to formacje tańca nowoczesnego ok. 35 uczestników. Dwie kolejne to 

nauka rytmiki z elementami tańca towarzyskiego ok. 40 dzieci i ostatnia to grupa dorosłych 

uczestniczących w kursie tańca towarzyskiego ok. 12 osób. 

Organizowane imprezy kulturalne, rozrywkowe, rekreacyjne. 

1. Koncert kolęd (dzieci, młodzieży) – ok. 100 widzów. 

2. Animacje na lodowisku miejskim. 

3. Dwa przedstawienia teatralne (Grupa Wizja) – ok. 150 widzów 

4. Pokaz tańca (wszystkie grupy trenujące w MOK) – ok. 100 widzów 

5. „Misterium Męki Pańskiej” (60 aktorów, mieszkańcy miasta i gminy Mszana Dolna),  

w ubiegłym roku wystawione trzy razy obejrzało 450 osób, a od początku wystawiania 

spektakl obejrzało ponad 11 000 osób. 

6. Warsztaty Gospel zakończone koncertem (55 uczestników) – ok 150 widzów 

7. Konkurs Palm Wielkanocnych 

8. Mini Talent Show (15 uczestników) – ok. 150 widzów. 
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9. Piknik Rodzinny „Dzień dziecka” organizowany w Parku Miejskim - ok 1500 uczestników. 

10. Koncert podsumowujący warsztaty muzyczne (75 występujących) – ok 150 widzów. 

11. „Dni Mszany Dolnej” - impreza plenerowa – ok. 8000 widzów 

12. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych (ok. 140 uczestników) – ok. 1500 widzów. 

13. Konkurs poetycki „O autentyczną wiarę” (ok. 300 uczestników) – ok. 80 widzów. 

14. Zagórzańskie Spotkania Chórów „Laudate Dominum” (ok. 200 uczestników) – ok. 300 

widzów. 

15. Cykl spotkań biegowych w Parku Miejskim  (3 biegi) – ok. 100 uczestników. 

16. Obsługa techniczna i organizacyjna imprez i wydarzeń okolicznościowych, kościelnych  

i patriotycznych.   

Imprezy w liczbach:  

 festiwale i przeglądy artystyczne – 3 (w tym 1 plenerowy), 1900 widzów 

 koncerty – 5 (w tym plenerowe 2), 8250 widzów 

 imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne – 5, 1650 uczestników 

 konkursy – 3 (w tym plenerowe 2), 300 uczestników 

 pokazy teatralne – 2, 600 widzów 

7.2)  Biblioteka Miejska 

Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej jest biblioteką o bogatych tradycjach. Realizując swą misję 

pozyskiwania jak największej liczby czytelników (łączna liczba czytelników 3117), oprócz 

udostępniania zbiorów podejmuje również inne działania, mające na celu zwiększenie dostępu do 

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, 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. 

Biblioteka systematycznie poszerza ofertę edukacyjną. Do tej pory zorganizowano w bibliotece 

wiele konkursów tematycznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W roku szkolnym 

biblioteka promuje czytelnictwo zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych, poprzez czytanie literatury, 

prowadzenie kampanii promujących czytelnictwo (współpraca z Wydawnictwem  Znak, FRSI 

Paczka Literacka, Akcja Przerwa na wspólne czytanie- Kinder mleczna kanapka). Aktywizacja 

mieszkańców regionu odbywa się poprzez organizowanie kursów komputerowych,  konkursów i 

inicjatyw związanych z językiem polskim (Limanowskie dyktando, Narodowe czytanie) i imprez 

artystycznych. Jako instytucja kultury biblioteka stara się wypełnić życie młodzieży poprzez 
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organizowanie dla nich różnych form wartościowego spędzania czasu  

(np. ferie zimowe z biblioteką). Biblioteka bierze czynny udział w życiu kulturalnym, oświatowym, 

społecznym oraz aktywnie włącza się w życie codzienne podejmując różne inicjatywy:  wystawy, 

przedstawienia teatralne (współpraca z teatrem Adalex z Krakowa, Teatrem lalek Art Cinema z 

Nowego Sącza, Teatrem Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa), spotkania autorskie 

(współpraca z Fundacją Zatrzymać czas z Warszawy), konferencje (współpraca  

z Instytutem Nauki o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), szkolenia, lekcje 

biblioteczne, inicjatywy profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania narkomanii  

i alkoholizmowi. Większość tych działań znalazła swoje odbicie w lokalnych środkach masowego 

przekazu.  

Biorąc pod uwagę współczesne osiągnięcia nauki i techniki oraz szczególną rolę Internetu w życiu 

społecznym, biblioteka ta 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 (współpraca  

z Instytutem Książki w Krakowie w realizacji programu ,,Mała książka wielki człowiek”), 

młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów, osób pracujących i tych, którzy stanowią coraz większą 

grupę współczesnego społeczeństwa czyli seniorów. 

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 wzbogaconych  

o prezentacje multimedialne dorobku zawodowego twórców. Uczestnicy zajęć biorą udział  

w licznych konkursach plastycznych i fotograficznych, występują przed kamerą, piszą scenariusze, 

wiersze, spotykają się z ludźmi o często wyjątkowych zainteresowaniach, uczą się obsługiwać 

komputer i efektywnie korzystać z Internetu.  

Z drugiej strony mszańska biblioteka nie zaprzestaje tradycyjnej działalności, starając się by każdy 

został szybko i sprawnie obsłużony, aktywnie promując czytelnictwo poprzez m.in. udział  

w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, organizując lekcje biblioteczne i zajęcia 

biblioterapeutyczne. Istotnym elementem pracy mszańskich bibliotekarzy jest również 

kultywowanie rodzimej kultury, a to bardzo ważna sfera działań w zinformatyzowanym 

społeczeństwie XXI wieku. 

Praca z użytkownikiem w Bibliotece Miejskiej w Mszanie Dolnej przynosi pozytywne efekty. 

Mieszkańcy miasta i okolic często korzystają zarówno z bogatych bibliotecznych zbiorów 

książkowych (fundusze na zakup książek pochodzą z budżetu biblioteki jak również z dotacji  

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych), prasowych czy multimedialnych, jak i z proponowanej oferty programowej, 

chętnie uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Można śmiało powiedzieć, że 

mszańska książnica pełni rolę jednego z lokalnych centrów propagujących kulturę i informację. 

Biblioteka Miejska odgrywa ważną rolę w życiu kulturalnym Mszany Dolnej. Ochrona oraz 

popularyzacja dorobku i tradycji Zagórzan odbywa się we współpracy z mszańskim oddziałem 

Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (materiały przekazane przez PTL znalazły swoje miejsce 

w Kąciku regionalnym  i są udostępniane czytelnikom biblioteki).  
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Wśród imprez jakie organizuje Biblioteka Miejska w Mszanie Dolnej są też takie, które mają na 

celu przybliżenie ogółowi społeczeństwa problemów osób niepełnosprawnych i ułatwienie im 

integracji ze środowiskiem (wystawy prac rękodzieła artystycznego mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej w Mszanie Dolnej, współpraca z Fundacją Larix, z Warszawy, dzięki której  

z czytaków mogą korzystać osoby niewidome i słabowidzące, współpraca z Fundacją Aktywizacją 

z Rzeszowa, Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Łodzi, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego z Warszawy przy organizacji webinariów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych). 

Od wielu lat z Biblioteką Miejską współpracują także harcerze z Gorczańskiego Hufca ZHP  

im. Władysława Orkana. W budynku biblioteki odbywają się zjazdy i spotkania programowe 

Komendy Hufca . 

Dane statystyczne GUS za 2019 rok 

1) Łączna liczba czytelników 3117 w tym: 1888 aktywnych czytelników oraz 247 nowych 

czytelników. 

2) W roku 2019  zakupiono 2128 nowych książek za kwotę 22 778,29 zł ,natomiast w formie 

darowizny otrzymano książki o wartości 13 192,72 zł. 

3) Wypożyczenia i udostępnienia:  

- wypożyczenia na zewnątrz 26 503,  

- udostępnienia na miejscu 2 582.  

4) Łącznie w bibliotece zorganizowano w 2019 roku 75 imprez bibliotecznych. 

5) W minionym roku bibliotekę odwiedziło 20 921 osób. 

6) Zatrudnienie na 31.12.2019 r. 5,25 etatu: 3 etaty z wykształceniem bibliotekarskim, 2 etaty 

pomocy bibliotekarza i pracownika gospodarczego oraz 0,25 etatu głównego księgowego. 2 osoby 

zatrudnione na stażu ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej. 

7) Finanse Biblioteki: 

1. Przychody za rok 2019 911 646,67 zł. w tym m.in.: 

- Dotacja z Miasta Mszana Dolna 324 000,00 zł 

- Dotacja z Biblioteki Narodowej 9 060,00 zł 

- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 545 000,00 zł 

2. Koszty za 2019 rok  910 834,16 zł. w tym m.in. koszty związane z realizacją 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 545 000,00 zł”.   

8. Sport i rekreacja – informacja o działających w Mieście klubach i organizacjach 

sportowych i turystycznych ich finansowaniu.                                                                                                                                                                                          

8.1) Sport i rekreacja  

Działające stowarzyszenia i kluby: Klub Sportowy „Turbacz”, Ognisko TKKF „Lubogoszcz”, UKS 

Beskid, UKS KORYO, Stowarzyszenie „Budujemy Sukces” - Akademia Bonito, Sekcja biegów 

Górskich i Długodystansowych działająca przy MOK, Klub tańca sportowego. 
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Infrastruktura: stadion lekkoatletyczny (jedyny w powiecie limanowskim), boiska Orlik, hala 

sportowa, sezonowe lodowisko, baseny przy prywatnych ośrodkach (WySPA Mszanka, JANDA)  

i prywatne korty tenisowe (Pensjonat „Szczebel”) 

Turnieje sportowe organizowane przez TKKF Lubogoszcz: Turniej Siatkówki Plażowej, Turniej 

Tenisa Ziemnego, Turniej Tenisa Stołowego. 

W 2019 roku z powodu remontu stadionu nie odbyła się tradycyjna NOTARIADA – 

międzynarodowa olimpiada sportowa notariuszy. 

W 2019 roku zorganizowany został Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego MANUFEST  

o Puchar Burmistrza Miasta. Cieszył się on sporym zainteresowaniem, są plany by organizować 

kolejne edycje. 

Miasto Mszana Dolna współorganizuje Ogólnopolską Spartakiadę Zimową KSM – wraz z Gminą 

Mszana Dolna oraz Gminą Niedźwiedź. 9 edycja odbyła się w Kasinie Wielkiej na stoku 

narciarskim. 

SPORT - FINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA 

W ramach organizowanego konkursu ofert stowarzyszenia sportowe starają się pozyskać środki na 

swoją działalność. W 2019 roku Klub Sportowy Turbacz otrzymał dofinansowanie w wysokości 

45 000,00 zł, natomiast TKKF Lubogoszcz 3 700,00 zł łącznie na zorganizowanie 

wyszczególnionych powyżej rozgrywek sportowych. UKS Beskid otrzymał dofinansowanie na 

realizację dwóch zadań: zajęć sportowych oraz półkolonii sportowej  - w sumie: 24 000,00 zł. 

Miasto dofinansowało również Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego MANUFEST  

o Puchar Burmistrza Miasta w kwocie 2 901,03 zł  

Dofinansowano także Ogólnopolską Spartakiadę Zimową KSM kwotą 1 500,00 zł.  

8.2) Organizacje turystyczne 

W Mszanie Dolnej działają: PTTK Oddział Rabka Zdrój, Koło Terenowe PTTK w Mszanie Dolnej, 

Szkolne Koło PTTK przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych. 

 

8.3) Akcje turystyczne 

Akcja „Odkryj Beskid Wyspowy” organizowana przez Forum Gmin Beskidu Wyspowego, mająca 

na celu promocję regionu - od czerwca do września, co tydzień w niedzielę organizowane są 

wspólne wyjścia na jeden ze szczytów Beskidu Wyspowego. Stałą ramą cotygodniowych wyjść jest 

wspólny wymarsz zebranej grupy z miejsca wskazanej zbiórki wraz z przewodnikiem, dotarcie na 

szczyt góry i msza polowa. W zależności od możliwości - występ kapeli lub zespołu regionalnego, 

konkurs wiedzy o Beskidzie Wyspowym z nagrodami, wybór Najmilszej, Najmilszego, 

Najmłodszego, Najstarszego Uczestnika, z Najdalszego Zakątka Polski i Świata, Rodzinne 

Odkrywanie, wspólna fotografia i poczęstunek. Dodatkowo organizowane są cykle imprez 

tematycznych: Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki”, Galicyjski 

Piknik Kolejowy i bicie rekordu świata w śpiewaniu piosenki kolejowej w Dobrej, Festiwal 

Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego „Beskidzka Podkówecka”. Co roku ustalany jest 

terminarz akcji wraz z lokalizacją miejsc gdzie organizowane są poszczególne festiwale.  
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Akcję „Odkryj Beskid Wyspowy” rozpoczyna 1 maja trekking dla odważnych „Tour Mszana 

Dolna” – przejście wszystkich szczytów górskich położonych wokół miasta Mszana Dolna. Miasto 

Mszana Dolna w roku 2019 było organizatorem spotkania na górze Lubogoszcz w dniu  

9 czerwca.  

Akcja „Spotkania w górach” organizowana przez Koło Terenowe PTTK rozpoczyna się  

w kwietniu a kończy we wrześniu. Akcja polega na wyjściu na jeden  

z wyznaczony w danym miesiącu szczyt. Po zdobyciu co najmniej czterech szczytów osoby 

otrzymują koszulki w wybranym kolorze na dany rok z logo PTTK. Dodatkowo Koło PTTK 

organizuje trzy-cztery wycieczki wyjazdowe dla członków PTTK  i wszystkich zainteresowanych 

osób w dalsze rejony kraju, np. Sudety, Beskid Żywiecki, Bieszczady.  

Uznanie wśród mieszkańców zdobywają też inicjatywy nie związane z działalnością 

jakiegokolwiek stowarzyszenia związanego z turystyka. Grupa osób zainteresowana częstszym 

chodzeniem po górach niż proponowane wyżej akcje zorganizowała się w „Niedzielne wędrówki”. 

Wycieczki organizowane są zgodnie ze zgłoszeniami (życzeniami), członkowie grupy mogą wziąć 

udział w atrakcyjnych wyprawach opłacając jedynie transport i ubezpieczenie.  

Z takiej propozycji korzystają aktywni emeryci i prawdziwi pasjonaci turystyki.  

Ciekawą propozycją dla turystów odwiedzających nasze miasto są również pikniki organizowane 

w Gorczańskim Parku Narodowym, położonym w sąsiednich gminach Niedźwiedź i Mszana Dolna. 

„Niedziela w Gorczańskim Parku Narodowym” to oferta skierowana do rodzin  

z dziećmi, gdyż większość atrakcji wiązanych jest z poszerzeniem wiedzy przyrodniczej, wiedzy  

o bezpieczeństwie w górach, organizowane są zagadki i testy przyrodnicze, dużym atutem jest 

obecność przedstawicieli GOPR i Policji, którzy organizują specjalne pokazy i testy wiedzy. Na 

piknikach organizowane są również warsztaty rękodzieła, odbywa się kiermasz wyrobów  

i produktów regionalnych. W ciągu roku GPN organizuje dwie edycje takich spotkań – w czerwcu 

na polanie Trusiówka (Lubomierz Rzeki) oraz przy siedzibie GPN w parku podworskim  

w Porębie Wielkiej.  

8.4) Turystyka - dofinansowanie z budżetu miasta 

Co roku podpisywana jest umowa na realizację projektu „Odkryj Beskid Wyspowy”. Miasto 

Mszana Dolna w 2019 roku przekazało na ten cel na podstawie umowy kwotę: 2 104,00 zł. Są to 

środki, które służą promocji wydarzeń w ramach OBW – produkcja plakatów, banerów 

informacyjnych, pamiątkowych odznak oraz obsługa: prowadzący akcję, przewodnik, a także 

zabezpieczenie ze strony GOPR. Umowa dotyczy również nakręcenia 18 reportaży z każdego 

wyjścia na szczyt oraz serwisu fotograficznego. 

Dodatkowo Miasto pokrywało wydatki związane z organizacją spotkania na szczycie góry 

Lubogoszcz. Były to koszty ok. 7 000,00 zł.  
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II. SFERA GOSPODARCZA 

 

1. Stan mienia komunalnego wg. kategorii środków trwałych 

Powierzchnia gminy wynosi 2 710 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 %. 

Miasto Mszana Dolna posiada: 

grunty rolne – 15,5493 ha 

grunty leśne – 3,7112 ha 

grunty zabudowane i zurbanizowane – 20,9508 ha 

tereny komunikacyjne – 28,5403 ha 

Razem 68,75 ha  

Z powyższego: 

grunty w wieczystym użytkowaniu – 0,9358 ha  

grunty oddane w dzierżawę – 4,1339 ha 

grunty oddane w użyczenie – 6,7620 ha 

W 2019 roku Miasto nabyło na potrzeby dróg – 0,0135 ha, na kwotę 13 000,00 zł.  

W 2019 roku Miasto sprzedało – 1,4602 ha znajdujących się przy ulicach: Smrekowej, Jana 

Stachury „Adama”, Słomka za łączną kwotę 1 062 200,00 zł. 

Mieszkaniowy zasób gminy stanowią lokale w budynku socjalnym wybudowanym w roku 2010 

zlokalizowanym przy ul. Starowiejskiej 36F.  

Wg. stanu na 31.12. 2019 r jest to 7 lokali w tym 6 objętych umowami najmu, jeden lokal posiada 

status mieszkania chronionego. 

 

2.  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, zmieniany uchwałami: 

1) Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 29 lipca 2005 r., 

2) Uchwałą Nr XXXVII/262/2006 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 października 2006r. 

(Dz.Urz.Woj. Małop. z 2006r, poz.5305), 

3) 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 2013r, poz.7954), 
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4) 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), 

5) 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 2019 wydano w oparciu o w/w plan: 

- zaświadczenia o zgodności inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 11 szt., 

- wypisy oraz wypisy z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 215 szt. 

- postanowienia opiniujące projekt podziału nieruchomości 20 szt. 

W roku 2019 złożono 29 wniosków od właścicieli nieruchomości o zmianę przeznaczenia działki 

w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna 

Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr V/47/2019 z dnia 25.02.2019 r.  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 oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna zatwierdzonego Uchwałą                       Nr 

XLI/384/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2018 r. 

Miasto nie przystąpiło do realizacji tej uchwały z uwagi na planowane zmiany aktów prawnych 

dotyczących tej sfery w szczególności planowane zmiany przepisów o planowaniu przestrzennym. 

Niemniej jednak poczyniono wstępne rozmowy mające na celu powołanie Miejskiej Komisji 

Urbanistycznej. 

Z decyzji przekazywanych ze Starostwa Powiatowego w Limanowej wynika, że w 2019 r. wydano 

88 pozwoleń na budowę, w tym: 45 decyzji na budowę budynków mieszkalnych, 43 decyzje na 

budowy inwestycyjne, w tym na budowę wewnętrznej instalacji gazowej. 

3.  Atrakcyjność inwestycyjna miasta – dostępność terenów inwestycyjnych, informacja  

o wysokości podatków od przedsiębiorców, informacja o stosowanych mechanizmach 

mających na celu zwiększenie atrakcyjności  inwestycyjno-gospodarczej miasta 

 

Miasto Mszana Dolna nie posiada wolnych terenów inwestycyjnych. Jedynym miejscem wolnym 

pozostaje część działki ewid. nr 10078/1 o pow. Ok. 1 ha, położonej przy ul. Krakowskiej (obok 

Górnej Raby Spółka z o.o.), której właścicielem jest Miasto. W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na cele przemysłowe, nie został określony 

sposób jej wykorzystania (sprzedaż, dzierżawa, czy pozostawienie działki w zasobie Miasta). 

W związku z brakiem strategii Miasta, nie zostały określone mechanizmy mające na celu 

zwiększenie atrakcyjności inwestycyjno-gospodarczej Miasta.  

Istnieje także działka ewid. nr 3415/1  o pow. 1,2604 ha, obręb Zarabie, określona w planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna symbolem IO co oznacza tereny 
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projektowanego składowiska odpadów komunalnych, częściowo w terenach oznaczonych 

symbolem D34 ZL – tereny lasów, objęte częściowo liniami rozgraniczającej drogi wewnętrznej 

KDW, objęte granicą strefy uciążliwości od składowiska odpadów komunalnych. 

Na koniec 2019 roku zarejestrowanych było 605 podmiotów gospodarczych. 

Wpływ podatków od nieruchomości od przedsiębiorców za 2019 r. wyniósł ogółem 2 447 244,98  

zł z czego: 

- od osób fizycznych (nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza): 

981 681,44 zł, 

- od osób prawnych: 1 465 563,54 zł 

 

3.  Ochrona dziedzictwa kulturowego – informacja na temat realizowanych na terenie 

Miasta działań w dziedzinie, ich finansowania oraz efektów 

 

Na terenie miasta działa Oddział Polskiego Towarzystwo Ludoznawczego, który opiekuje się 

zbiorami związanymi z kulturą Górali Zagórzańskich - udało się je zebrać na przestrzeni 

kilkudziesięciu lat dzięki dużej aktywności m.in. Sebastiana Flizaka. Oddział PTL posiada sporą 

dokumentację naukową, zbiór artefaktów, które służą do lekcji regionalizmu czy lekcji 

pokazowych. Przechowywane są w pomieszczeniu, w którym Oddział organizuje również swoje 

spotkania. Miasto Mszana Dolna wspiera działalność stowarzyszenia, konsultuje opracowania 

związane z historią i tradycją regionu, zaprasza do wspólnych działań na rzecz miasta i udziału  

w konsultacjach społecznych. 

Dbałość o zachowanie tożsamości realizowane jest między innymi poprzez publikacje na temat 

Górali Zagórzańskich. Ostatnią publikacją, którą miasto zakupiło i odpowiadało za zorganizowanie 

promocji jest opracowanie biograficzne Sebastiana Flizaka pt. „Sebastian Flizak – ludoznawca na 

tle swej epoki” Katarzyna Ceklarz, rok wydania 2019. 

W Miejskim Ośrodku Kultury działają dwie grupy śpiewacze: Słomcanki i Mszanicanki, których 

twórczość związana jest z czerpaniem z tradycji i kultury zagórzańskiej, a w Bibliotece Miejskiej 

organizowane są wystawy twórców ludowych. Miejski Ośrodek Kultury organizuje wspólnie z 

Miastem i Powiatem Limanowskim cykliczne wydarzenia: Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 

Dętych oraz Przegląd Chórów „Laudate Dominum”. Obydwie te imprezy są organizowane przez 

Miasto przy dofinansowaniu ze Starostwa Powiatowego w Limanowej. 

Zagórzańskie Dziedziny – budowa marki lokalnej poprzez promocję usług, produktów i inicjatyw 

mieszkańców w oparciu o ekonomię społeczną i dziedzictwo miejsca. Inicjatorem jest Gmina 

Mszana Dolna przy współpracy z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź. 

Akcja „Zagórzańska Czytanka” – akcja szkolna promująca wśród dzieci region i tradycje poprzez 

analizowanie legend i wierzeń zapisanych gwarą ludową – współorganizowana  

i współfinansowana przez Miasto Mszana Dolna.  
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4. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna – dane o zasobach mieszkaniowych Miasta, 

usieciowienie – woda, kanalizacja sanitarna, gaz, dane finansowe z zakresu 

gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 

 

4.1)  Dane o zasobach mieszkaniowych Miasta 

 

Miasto jest właścicielem 7 mieszkań socjalnych zlokalizowanych w budynku przy ulicy 

Starowiejskiej 34F. Budynek wybudowano przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa 

Krajowego – Departamentu Funduszy Mieszkaniowych na podstawie umowy z 10 marca 2009 r. 

Zgodnie z umową przez okres 15 lat od chwili rozliczenia inwestycji Miasto nie może zbyć, 

zamienić ani zmienić sposobu użytkowania lokali socjalnych. Z gospodarki lokalami corocznie 

przekazywana jest informacja do Banku. 

Sześć  z tych lokali jest zasiedlonych na podstawie umów o najmie lokalu socjalnego. 

Administrowanie budynkiem zlecone jest Zakładowi Gospodarki Komunalnej, który sporządza 

umowy o najmie, zleca okresowe przeglądy techniczne. 

W roku 2019 przeprowadzono roczną kontrolę stanu technicznego sprawności obiektu 

budowlanego z której wynika, że budynek nadaje się do użytkowania i nie zagraża życiu i zdrowiu 

ludzi. 

Zestawienie dochodów i wydatków na lokale socjalne w roku 2019 według danych uzyskanych 

z Zakładu Gospodarki Komunalnej: 

- dochody z czynszów - 4 594,98 zł 

- wydatki (przeglądy przewodów kominowych) - 2 808,50 zł 

4.2) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna - stan na 31.12.2019r.  

 

Długość czynnej sieci wodociągowej w  2019 r. wynosiła 24,9 km. Dostęp do miejskiej sieci 

wodociągowej w mieście posiada 50% mieszkań. W roku 2019 nie wykonywano nowej sieci 

wodociągowej, do wodociągu miejskiego przyłączono15 budynków. 

Jednocześnie na terenie miasta oprócz wodociągów miejskich „Adamczykowy” i „Szklanówka” 

działa Spółka Wodna „Stawisko”, której wodociąg przebiega od granicy Mszany Dolnej (jadąc od 

strony Krakowa czyli od Kasinki Małej) do Posterunku Energetycznego, wzdłuż ulicy 

Starowiejskiej. Poza tym działa szereg prywatnych spółek i sieci wodociągowych, m.in. wzdłuż ulic 

Słoneczna, Józefa Marka, Ludwika Mroza, osiedlach położonych wzdłuż ul Słomka, które są 

zasilane z okolicznych gór: Lubogoszcz, Czarny Dział, Adamczykowa. Tym samym szacuje się, że 

dostęp do wodociągu ma około 70 - 80% mieszkańców, co jest wskaźnikiem porównywalnym ze 

średnią regionalną i wyższym niż średnia powiatowa. 

W przypadku sieci kanalizacyjnej odsetek ludności z niej korzystającej wynosi 57%. Długość 

czynnej sieci kanalizacyjnej własności Miasta wynosi 45,05 km (stan na 31.12.2019r.). W 2019 

roku dokonano 23 przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej. 

Uchwała nr VI/67/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. określiła 

obszar i granice aglomeracji pn. Mszana Dolna miasto. Aglomeracja obejmuje następujące 
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miejscowości: miasto Mszana Dolna oraz na terenie gminy Mszana Dolna miejscowości: Łostówka, 

Łętowe - część i Mszana Górna - część.  

Jednocześnie Miasto posiada projekt i pozwolenie na budowę kanalizacji w ciągu ulicy Słonecznej, 

ul. Ogrodowej, ul. Józefa Marka. 

4.3) Sieć gazowa 

Dane uzyskane od  Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. Oddział Gazowniczy w Krakowie: 

Obecna długość gazociągów bez przyłączy gazowych wynosi 72,544 km, natomiast długość 

czynnych przyłączy gazowych, jak i gazociągów bez przyłączy wynosi 103,25km. Liczba 

budynków podłączonych do sieci 1604 (w tym 23 podłączone w 2019 roku). W mieście Mszana 

Dolna koszty realizacji przyłączeń i sieci gazowej w 2019 r. wyniosły 278 600,00 zł. 

 

5.  Ochrona środowiska naturalnego w tym gospodarka odpadami – podejmowane w Mieście 

inwestycje i działania proekologiczne, informacja na temat systemu gospodarki odpadami 

– dane liczbowe, statystyki 

 

5.1) Gospodarka odpadami  

W roku 2019 zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach oś priorytetowa 5 Ochrona Środowiska,  Działanie 

5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,  Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR 

RPO WM Projekt pn. „Rozwój systemu gospodarki odpadami poprzez budowę punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Mszanie Dolnej”  

Nr projektu: RPMP.0502.02-12-1144/17.  

Wartość całkowita projektu wynosiła 386 930,22 zł , w tym wydatki majątkowe 383 453,92 zł 

Otrzymane dofinansowanie – 256 671,97 zł (w 2019 otrzymano refundację wydatków w 

kwocie 2 989,87 zł) 

Wykonawca wyłoniony w ramach postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym: 

Firma PROFEXIM Spółka Jawna z siedzibą w Łostówce, 34-730 Mszana Dolna. Realizację budowy 

zakończono i rozliczono w terminie. 

Ilość zebranych odpadów komunalnych w Mieście Mszana Dolna (dane dot. nieruchomości 

zamieszkałych objętych systemem): 

- ogółem – 1970,06 ton 

- segregowanych – 1069,78 ton 

- niesegregowanych 900,78 ton 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r.: 

- ilość osób zadeklarowanych ponoszących opłatę – 6 210, z czego na 1 mieszkańca przypadało 

ok.15 kg/miesiąc selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz ok.12 kg/miesiąc 

zmieszanych odpadów komunalnych, 
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- ilość wysłanych wezwań do złożenia deklaracji lub jej korekty – 49, 

-ilość wystawionych decyzji (określających wysokość opłaty, umarzających postępowanie 

określające wysokość opłaty, stwierdzające wygaśnięcie zobowiązania) – 42, 

- ilość wysłanych upomnień ( w związku z brakiem wpłaty) – 131, 

- ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 30. 

 

Edukacja ekologiczna z zakresu ochrony środowiska 

- współorganizacja z Kołem Wędkarskim PZW „Mszanka”  akcji sprzątania świata, którą   

przeprowadzono w dniu 13 kwietnia 2019r. 

polegająca na sprzątaniu brzegów rzeki Mszanka udział wzięło ok. 60 osób, 

- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów plastycznych pn. „Azbest realne zagrożenie dla 

życia i twojej rodziny” oraz pn. „Jak widzą dzieci segregację śmieci”, 

- prelekcje w  Szkole Podstawowej Nr 1, Zespole Placówek Oświatowych i Przedszkolu Miejskim 

nr 1 dotyczące prawidłowej segregacji odpadów, 

- wycieczka edukacyjna pt.” Nie śmiecę w lesie”- góra Lubogoszcz, 

- udział dzieci  ze szkół w spotkaniu edukacyjno-szkoleniowym pt. ''EKO-LOGIKA'' z cyklu 

''ZIELONA POLSKA'' w Krakowie. Tematem spotkania był wpływ człowieka na naturalne 

środowisko, jakie są najważniejsze zagrożenia dla przyrody i co należy zrobić, żeby skutecznie 

chronić przyrodę i środowisko. 

5.2) Ochrona środowiska 

Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w roku 2019” przyjęty uchwałą Rady Miejskiej  

w Mszanie Dolnej Nr V/54/2019 z dnia 25 lutego 2019r.: 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna w ramach programu podpisała umowę zlecającą zapewnienie 

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 5 

Sterylizacja 11 

Kastracja 2 

 

Na realizację „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt  na terenie Miasta Mszana Dolna w roku 2019” wydatkowano: 38 675,20 zł. 
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Opłata retencyjna  

Na terenie Miasta Mszana Dolna funkcjonuje 5 przedsiębiorstw, 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 w 2019 wyniósł: 1283,10 zł. 

Azbest  

Miasto Mszana Dolna realizuje projekt pn. „Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego 

poprzez usuwanie i utylizację azbestu oraz wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mszana 

Dolna”  

Głównym celem projektu jest:  

- poprawa jakości powietrza, wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego, 

- polepszenie stanu zdrowia i życia mieszkańców, 

-wzrost potencjału turystyczno-inwestycyjnego regionu.   

W roku 2019 w ramach projektu zutylizowano 26,35 Mg odpadów zawierających azbest.  

Projekt realizowany jest do 31.12.2020r.  

Ilość usuniętego azbestu ogółem w tonach w roku 2019: 32, 26 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 2019 - 230 wezwań do właścicieli nieruchomości 

posiadających zbiornik bezodpływowy w celu okazania umowy na odbiór nieczystości 

płynnych oraz dowodu uiszczenia opłat. 

 

 

 ROK 2018 ROK 2019 

Ilość oczyszczonych 

ścieków komunalnych w 

ciągu roku: 

641,449 tys.m3/rok 922,595 tys.m3/rok 

Ilość budynków 

korzystających z systemu 

kanalizacyjnego 

1184 budynków tym: 

-1050 szt. gospodarstw  

domowych 

-129 szt.-podmiotów gosp. 

-5 szt. przemysł 

1207 budynków tym: 

-1061 szt. gospodarstw  

domowych 

-141szt.-podmiotów gosp. 

-5 szt. przemysł 

 

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Miasta Mszana Dolna w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiada 7 podmiotów. 

W roku 2019 wydano 1 decyzję zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

 

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów  

Przyjęto 42 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne na cele niezwiązane  

z działalnością gospodarczą. Wydano 10 decyzji zezwalających na usunięcie drzew/ krzewów dla 

osób prawnych. 
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Wystosowano 4 wnioski do Starostwa Powiatowego w Limanowej o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew z terenu będącego własnością gminy. 

Wydano również decyzję o naliczenie administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie 4 szt. drzew 

bez zezwolenia na kwotę 10.700,00 zł. 

   

Decyzje środowiskowe  

Wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Wymiana pieców 

Realizacja projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej -wymiana starych 

kotłów, pieców urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidulanych gospodarstwach 

domowych w ramach RPO WM 2014-2020”- Numer projektu: rpmp.04.04.03-12-0242/17. 

 

W roku 2019 wymieniono 15 kotłów: w tym 13 kotłów na ekogroszek, 2 kotły na biomasę. 

 

6. Infrastruktura drogowa – sieć drogowa w Mieście, inwestycje drogowe, informacja  

o parkingach i strefach parkingowych 

6.1)  Remonty dróg miejskich  

 

1. Zadanie pn. „Remont nawierzchni ul. Spadochroniarzy w Mszanie Dolnej (po pracach 

kanalizacyjnych) na odcinku 250 m” zostało w pełni wykonane i zakończone.  

Roboty polegały na wykonaniu remontu nawierzchni ulicy Spadochroniarzy na odcinku 250 m (od 

końca stadionu w kierunku Kasinki Małej) dla przywrócenia stanu jezdni do prawidłowej 

komunikacji po przeprowadzonych robotach związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na 

tym odcinku ulicy. Roboty remontowe obejmowały również wykonanie odwodnienia liniowego 

poprzecznego, celem uchwycenia wód powierzchniowych jezdni na początku odcinka  

z odprowadzeniem do istniejącej studzienki.  

Wartość wykonanych robót wyniosła: 186.260,60 zł. 

2. Zadanie pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Smrekowa w miejscowości 

Mszana Dolna o długości 250m” zostało w pełni zrealizowane i zakończone.  

Roboty polegały na wykonaniu remontu nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych 250 m 

(przy ul. Smrekowej) wykonany dla umożliwienia komunikacji w obrębie przedmiotowego 

odcinka. 

Wykonane roboty drogowe polegały na: robotach ziemnych rowów i przepustów, ułożeniu ścieków 

drogowych, korytek betonowych, wykonaniu przepustów rurowych i odwodnienia liniowego, 

profilowaniu podłoża pod konstrukcję drogi, podbudowy z kruszyw łamanych oraz wykonaniu 

nawierzchni asfaltowej.  

Wartość wykonanych robót wyniosła: 246.314,59 zł, dofinasowanie z budżetu województwa 

małopolskiego: 57.532,00 zł. 
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3. Zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. 10090/78 na oś. Krakowska w Mszanie 

Dolnej,  kwota: 158.596, 26 zł 

4. Naprawa cząstkowa nawierzchni dróg miejskich w Mszanie Dolnej, kwota: 42.930, 00zł 

5. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Słomka os. Bieńki w Mszanie Dolnej oraz ul. 

Zakopiańska os. „Bołdony” kwota: 17.000,00 zł 

6. Naprawa dróg gminnych przy ul. Zarabie i Słomka:- wartość całkowita: 27.220,00 zł  

7. Transport 200t destruktu z bazy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Starym Sączu do Mszany 

Dolnej kwota:14.000,00 zł 

8. Współfinansowanie zadania powiatowego związanego z wykonaniem chodnika wraz  

z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn-Glisne-Mszana Dolna  

w miejscowości Mszana Dolna: - wartość całkowita: 698.000,00 zł, udział Miasta Mszana 

Dolna: 353 840, 00 zł. 

6.2) Parking miejski 

Miasto Mszana Dolna posiada jeden parking przy ul. Starowiejskiej (obok TESCO) z ok. 25 

miejscami parkingowymi. Dochód netto z pobieranej opłaty parkingowej w 2019 r. wyniósł 

61.810,14 zł, koszt utrzymania parkingu (zatrudnienie pracownika) to 44.949,52 zł. 

 

7. Działalność inwestycyjna miasta – informacja, w tym finansowa, o rozpoczętych, 

trwających i zakończonych inwestycjach. 

 

7.1) Oświata 

W 2019 roku w placówkach oświatowych wydatkowano środki na inwestycje (wydatki majątkowe): 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej 150.000,00 zł – remont instalacji elektrycznej 

 Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 81.803,30 zł – remont kuchni szkolnej. 

7.2) Miejski Ośrodek Kultury 

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku na Miejski 

Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej – wykonano etap I – stan surowy zamknięty na kwotę: 

1.280.869, 14 zł 

 

7.3) Biblioteka Miejska 

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”. Dotacja z Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego na to zadanie to kwota 1.952.200,00 zł. Środki z dotacji zaplanowane 

na rok 2019 to kwota 545.000,00 zł. przekazywana w dwóch transzach w kwietniu oraz we 

wrześniu. 
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W kwietniu został wyłoniony wykonawca projektu budowlanego. Projekt budowlany zgodnie z  

podpisaną w dniu 29.04.2019 r. umową wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowe ,,Granit” Spółka z.o.o  z siedzibą  w Myślenicach za kwotę netto: 98.000,00 zł, brutto:                

124.107,00 zł 

Następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę w dniu 08.08.2019 r rozpoczęto procedury mające 

na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 18.11.2019 r. została podpisana umowa 

na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim oraz 

obsługą prawną i księgową w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. Wynagrodzenie za  

całość zamówienia ustalono na kwotę netto 88 951,13 zł,  brutto 109.409,89 zł 

W dalszej kolejności 20.11.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa Miejskiej 

Biblioteki w Mszanie Dolnej w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego” – znak sprawy: 

BM.271.1.2019 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) „Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej 

w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego”). 

Na sfinansowanie realizacji zamówienia Zamawiający przeznaczył 3,6 mln zł brutto. 

Dane o oferentach: 

Oferty składano do dnia 06.12.2019 r. do godziny 10:45., w wyznaczonym terminie wpłynęło  

13 ofert. Zamawiający, tj. Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej, działając na podstawie art. 92 ust. 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), 

poinformowała, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej w Centrum 

Wiedzy, Kultury i Życia Społecznego” - nr sprawy: BM.271.1.2019", jako najkorzystniejsza 

wybrana została oferta: 

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

7 Firma Budowlana Sikora, Os. Niwa 103A, 34-400 Nowy Targ 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów, wyliczoną 

w oparciu o kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W dniu 24.12.2019 r została zawarta umowa pomiędzy Miejską Biblioteką w Mszanie Dolnej  

a Firmą Budowlaną Sikora, Os. Niwa 103A, 34-400 Nowy Targ  na wykonanie robót budowlanych 

polegających na przebudowie i rozbudowie budynku Miejskiej Biblioteki  

w Mszanie Dolnej (wraz z instalacjami wewnętrznymi wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi, 

elektrycznymi, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, miejscami postojowymi i utwardzeniem 

terenu) na kwotę netto 2.450.792,33 zł, brutto 3.014.474,57 zł. 
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7.4) Pozostałe inwestycje Miasta: 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych  

Na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 28  

w lokalizacjach: km 82+146, Km81 + 608, km80+486”- ulice: Maksymiliana Marii Kolbego  

i marsz. Józefa Piłsudskiego. 

Wartość projektu: 89.448,00 zł z czego 60.000,00 zł to dofinansowanie Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Krakowie. 

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Mszanki  

Miasto Mszana Dolna na jej realizację uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna 

polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski. 

Długość ścieżki rowerowej od punktu startu przy plaży do oczyszczalni i z powrotem wynosi ponad 

4 400 m. Na początku ścieżki, czyli przy istniejącej plaży została zamontowana lampa zasilana 

słońcem, ławostoły, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Również taki sam zestaw został 

zainstalowany w okolicach ujścia rzeki Mszanki do Raby. Cała ścieżka rowerowa została 

oznakowana znakami pionowymi oraz poziomymi. Dlatego mogą poruszać się po niej tylko osoby 

na rowerach, rolkach, hulajnogach bądź pieszo.  

Z powstałych oszczędności poprzetargowych udało się doposażyć ścieżkę rowerową w dodatkowe 

elementy małej architektury tj. ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci rozstawione na całej 

trasie. Podsumowując ścieżka rowerowa w Mszanie Dolnej w całości jest już dostępna dla 

mieszkańców i wszystkich użytkowników.  

Koszt całkowity  - 833.738,90 zł brutto (w 2019 roku wydatkowano 807.738,33 zł) z czego 

dofinansowanie (Małopolski Urząd Marszałkowski – RPO) – 708.678,06 zł brutto 

Przebudowa stadionu lekkoatletycznego: 

Całkowity koszt 3.059.507,68 zł brutto (w 2019 roku wydatkowano 1.023.362,46 zł) z czego 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 900.000,00 zł oraz Powiatu 

Limanowskiego – 200.000,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma EVERSPORT Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie  03-161 przy ul. Kiersnowskiego 18/45. W 2019 r. rozpoczęto roboty 

budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego  

w Mszanie Dolnej – wariant 400m treningowy”. Wykonano rozbiórki istniejących  

i przeznaczonych do wymiany nawierzchni oraz rozpoczęto prace związane z budową infrastruktury 

technicznej, w tym murów oporowych, instalacji oraz ciągów pieszo-jezdnych. Przystąpiono do 

przygotowania terenu pod budowę pól dyscyplin m.in. bieżni, rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do 

rzutu dyskiem i młotem, rzutni do rzutu oszczepem, skoczni do skoku wzwyż, skoczni do skoku w 

dal i trójskoku, skoku   o tyczce, oraz nawierzchni pod budowę boiska wielofunkcyjnego i siłowni 

zewnętrznej.  

Od początku przedsięwzięcia do końca 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 1.000.007,68zł.  

Plaża Miejska 

Wykonanie oświetlenia plaży w Mszanie Dolnej polegające na montażu słupa oświetleniowego  

i lamp oświetleniowych ułożeniu kabla zasilającego oraz włączenie do czynnej sieci  - kwota:        



str. 59 

 

10.000,01 zł, zatrudnienie pracownika do obsługi plaży – kwota: 4.098,53 zł dopłata do zatrudnienia 

(umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Limanowej - roboty publiczne), wynajem toalet - kwota: 

1.561,14 zł 

Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej  

Miasto Mszana Dolna uczestniczyło w projekcie wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń 

grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO 2014-

2020. 

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2019 wyniósł 134.057,21 zł. 

W roku 2019 zamontowano 15 kotłów na paliwo stałe w ramach umowy o dofinansowanie dla 

poddziałania 4.4.3 RPO WM 2014-2020. 

Łącznie na  lata 2017-2019 przewidziano do wymiany łącznie 115 kotłów, co wynikało z ankiet 

składanych przez mieszkańców, którzy deklarowali wymianę źródeł ciepła. Okres realizacji 

projektu rzeczowego i finansowego został wydłużony do 6 listopada 2020 roku. Jest to 

spowodowane faktem licznych rezygnacji mieszkańców z udziału w projekcie w stosunku do 

pierwotnego zainteresowania i chęcią przejścia na ogrzewanie gazowe. 

W roku 2019 wymieniono 15 kotłów: w tym 13 kotłów na ekogroszek, 2 kotły na biomasę. 
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III. 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 na koniec roku. 

 

MAJĄTEK MIASTA MSZANA DOLNA 

 

1.1)  majątek trwały (wg wartości księgowej) 

Nazwa jednostki   -   URZĄD MIASTA MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 86 229 404,80 28 423 724,62 57 805 680,18 80 438 212,66 30 618 505,98 49 819 706,68 

w tym:             

Gr.  0 12 880 531,95 0,00 12 880 531,95 12 397 543,45 0,00 12 397 543,45 

Gr.  1 13 335 483,64 3 743 360,49 9 592 123,15 13 335 483,64 4 024 416,79 9 311 066,85 

Gr.  2 53 637 955,50 21 589 465,87 32 048 489,63 48 624 012,56 23 130 667,96 25 493 344,60 

Gr.  3 141 756,72 104 617,71 37 139,01 90 607,41 58 239,21 32 368,20 

Gr.  4 216 624,90 164 258,89 52 366,01 216 624,90 196 010,57 20 614,33 

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

Gr.  6 5 346 680,46 2 212 864,26 3 133 816,20 5 085 197,76 2 583 444,69 2 501 753,07 

Gr.  7 108 582,75 51 827,21 56 755,54 108 582,75 62 861,10 45 721,65 

Gr.  8  (stopniowo umarzane) 50 786,29 46 327,60 4 458,69 65 786,29 48 491,76 17 294,53 

Gr. 8 (jednorazowo umarzane) 511 002,59 511 002,59 0,00 514 373,90 514 373,90 0,00 

Gr. 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 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 

              

4. Księgozbiór 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

5. Środki trw. w budowie  5 595 595,68 0,00 5 595 595,68 8 423 571,88 0,00 8 423 571,88 

(inwestycje)             

6. Długotrwałe aktywa 

finansowe 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 

RAZEM 91 968 662,12 28 492 386,26 63 476 275,86 89 005 446,18 30 687 167,62 58 318 278,56 

 

Nazwa jednostki: Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   
wartość 

brutto umorzenie 
wartość 

netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 34 136,24 34 136,24 0,00 34 246,94 34 246,94 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 
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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) 29 575,88 29 575,88 0,00 29 686,58 29 686,58 0,00 

 Gr. 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 40 060,21 40 060,21 0,00 40 170,91 40 170,91 0,00 

 

Nazwa jednostki: Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   
wartość 

brutto umorzenie 
wartość 

netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 244 285,23 227 356,05 16 929,18 250 814,97 235 397,79 15 417,18 

w tym:             

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

Gr.  1 88 975,89 72 046,71 16 929,18 88 975,89 73 558,71 15 417,18 

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 

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) 144 798,15 144 798,15 0,00 151 327,89 151 327,89 0,00 

 Gr. 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  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 3 955,49 3 955,49 0,00 3 955,49 3 955,49 0,00 

              

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

(inwestycje)             
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5. Długotrwałe aktywa 

finansowe 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 249 118,42 232 189,24 16 929,18 255 648,16 240 230,98 15 417,18 

 

 

 

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   
wartość 

brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 2 839 805,45 2 839 805,45 0,00 3 000 003,17 2 850 003,17 150 000,00 

w tym:             

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

Gr.  1 2 039 327,26 2 039 327,26 0,00 2 189 327,26 2 039 327,26 150 000,00 

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) 28 786,33 28 786,33 0,00 28 786,33 28 786,33 0,00 

Gr.  8 (jednorazowo umarzane) 771 691,86 771 691,86 0,00 781 889,58 781 889,58 0,00 

Gr. 9  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  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 227 286,25 227 286,25 0,00 251 590,33 251 590,33 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 3 072 450,77 3 072 450,77 0,00 3 256 952,57 3 106 952,57 150 000,00 

 

Nazwa jednostki: Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 3 436 815,73 2 622 420,03 814 395,70 3 562 643,57 2 729 467,13 833 176,44 

w tym:             

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

Gr.  1 2 315 970,51 1 622 815,68 693 154,83 2 397 773,81 1 680 714,96 717 058,85 

Gr.  2 165 089,77 47 832,90 117 256,87 165 089,77 51 960,18 113 129,59 

Gr.  3  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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) 4 980,00 996,00 3 984,00 4 980,00 1 992,00 2 988,00 

Gr.  8 (jednorazowo 

umarzane) 
950 775,45 950 775,45 0,00 994 799,99 994 799,99 0,00 

Gr. 9  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  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 200 960,96 200 960,96 0,00 220 266,86 220 266,86 0,00 

              

4. Środki trw. w budowie  35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 

(inwestycje)             

              

5. Długotrwałe aktywa 

finansowe 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 3 682 136,59 2 832 740,89 849 395,70 3 827 270,33 2 959 093,89 868 176,44 

 

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 248 827,69 183 797,69 65 030,00 299 977,00 234 947,00 65 030,00 

w tym:             

Gr.  0  65 030,00 0,00 65 030,00 65 030,00 0,00 65 030,00 

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) 4 538,40 4 538,40 0,00 55 687,71 55 687,71 0,00 

Gr.  8 (jednorazowo umarzane) 49 319,33 49 319,33 0,00 49 319,33 49 319,33 0,00 

 Gr. 9  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  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 456 683,92 456 683,92 0,00 473 151,14 473 151,14 0,00 

              

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

(inwestycje)             
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5. Długotrwałe aktywa 

finansowe 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 708 324,77 643 294,77 65 030,00 775 941,30 710 911,30 65 030,00 

 

Nazwa jednostki   -   MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MSZANIE DOLNEJ 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 400 916,80 307 829,21 93 087,59 429 701,78 358 867,95 70 833,83 

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 95 498,27 41 786,99 53 711,28 95 498,27 47 440,79 48 057,48 

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

Gr.  8 (stopniowo umarzane) 165 999,35 126 623,04 39 376,31 165 999,35 143 223,00 22 776,35 

Gr. 8 (jednorazowo umarzane) 139 419,18 139 419,18 0,00 168 204,16 168 204,16 0,00 

Gr. 9 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3. WNP 8 740,94 8 740,94 0,00 8 740,94 8 740,94 0,00 

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

WNP (jednorazowo umarzane) 8 740,94 8 740,94 0,00 8 740,94 8 740,94 0,00 

              

4. Księgozbiór 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

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

(inwestycje)             

              

6. Długotrwałe aktywa 

finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 409 657,74 316 570,15 93 087,59 438 442,72 367 608,89 70 833,83 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej  

  
wg stanu na 

01.01.2019     wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 101 697,47 101 697,47 0,00 107 358,17 107 358,17 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 



str. 65 

 

Gr.  8 (stopniowo umarzane) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  8 (jednorazowo umarzane) 101697,47 101697,47 0,00 107358,17 107358,17 0,00 

Gr. 9   0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2. WNP 7511,74 7511,74 0,00 7511,74 7511,74 0,00 

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

WNP (jednorazowo umarzane) 7511,74 7511,74 0,00 7511,74 7511,74 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 109209,21 109209,21 0,00 114869,91 114869,91 0,00 

 

Nazwa jednostki: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 12 884 018,18 3 713 087,80 9 170 930,38 19 165 157,23 4 646 124,35 14 519 032,88 

w tym:             

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

Gr.  1 8 277 539,98 651 870,52 7 625 669,46 8 277 539,98 858 809,02 7 418 730,96 

Gr.  2 3 355 645,33 2 255 561,29 1 100 084,04 9 273 974,83 2 805 350,84 6 468 623,99 

Gr.  3 5 935,08 1 834,94 4 100,14 5 935,08 2 250,40 3 684,68 

Gr.  4 174 962,18 28 477,12 146 485,06 174 962,18 46 198,04 128 764,14 

Gr.  5 415 636,11 243 638,65 171 997,46 415 636,11 302 750,27 112 885,84 

Gr.  6 0,00 0,00 0,00 52 828,50 754,62 52 073,88 

Gr.  7 410 372,79 302 557,99 107 814,80 541 114,42 339 738,45 201 375,97 

Gr.  8 (stopniowo umarzane) 45 695,22 30 915,80 14 779,42 169 281,69 36 388,27 132 893,42 

Gr.  8 (jednorazowo umarzane) 198 231,49 198 231,49 0,00 253 884,44 253 884,44 0,00 

Gr. 9   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2. WNP 37 744,98 26 776,98 10 968,00 37 744,98 35 002,98 2 742,00 

WNP (stopniowo umarzane) 27 420,00 16 452,00 10 968,00 27 420,00 24 678,00 2 742,00 

WNP (jednorazowo umarzane) 10 324,98 10 324,98 0,00 10 324,98 10 324,98 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) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

5. Długotrwałe aktywa 

finansowe 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 12 921 763,16 3 739 864,78 9 181 898,38 19 202 902,21 4 681 127,33 14 521 774,88 

 

Nazwa jednostki  SPZOZ MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 
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Nazwa   
wartość 

brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 772 933,64 733 432,47 39 501,17 805 462,80 767 039,07 38 423,73 

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 12 398,40 9 741,60 22 140,00 15 498,00 6 642,00 

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 

Gr.  6 23 296,20 10 625,98 12 670,22 23 296,20 12 955,60 10 340,60 

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

Gr.  8 (stopniowo umarzane) 475 314,50 458 225,15 17 089,35 483 399,50 461 958,37 21 441,13 

Gr.  8 (jednorazowo umarzane) 243 387,94 243 387,94 0,00 267 832,10 267 832,10 0,00 

              

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

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

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

              

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

              

4. Środki trw. w budowie  54 099,25 0,00 54 099,25 66 153,25 0,00 66 153,25 

(inwestycje)             

              

5. Długotrwałe aktywa 

finansowe 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

RAZEM 844 676,29 751 075,87 93 600,42 889 259,45 784 682,47 104 576,98 

 

Nazwa jednostki   -   MIASTO MSZANA DOLNA - ZBIORCZO 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 107 192 841,23 39 187 287,03 68 005 554,20 108 093 578,29 42 581 957,55 65 511 620,74 

w tym:             

Gr.  0 12 945 561,95 0,00 12 945 561,95 12 462 573,45 0,00 12 462 573,45 

Gr.  1 26 187 237,24 8 259 360,62 17 927 876,62 26 419 040,54 8 806 766,70 17 612 273,84 

Gr.  2 57 158 690,60 23 892 860,06 33 265 830,54 58 063 077,16 25 987 978,98 32 075 098,18 

Gr.  3 169 831,80 118 851,05 50 980,75 118 682,49 75 987,61 42 694,88 

Gr.  4 400 382,08 201 531,01 198 851,07 400 382,08 251 003,61 149 378,47 

Gr.  5 415 636,11 243 638,65 171 997,46 415 636,11 302 750,27 112 885,84 

Gr.  6 5 465 474,93 2 265 277,23 3 200 197,70 5 256 820,73 2 644 595,70 2 612 225,03 

Gr.  7 518 955,54 354 385,20 164 570,34 649 697,17 402 599,55 247 097,62 

Gr.  8 (stopniowo umarzane) 791 171,64 711 483,87 79 687,77 988 992,42 791 598,99 197 393,43 

Gr.8 (jednorazowo umarzane) 3 139 899,34 3 139 899,34 0,00 3 318 676,14 3 318 676,14 0,00 

Gr. 9   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

3. WNP 164 636,50 153 668,50 10 968,00 164 636,50 161 894,50 2 742,00 

WNP (stopniowo umarzane) 64 759,90 53 791,90 10 968,00 64 759,90 62 017,90 2 742,00 
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WNP (jednorazowo 

umarzane) 99 876,60 99 876,60 0,00 99 876,60 99 876,60 0,00 

              

4. Księgozbiór 888 886,62 888 886,62 0,00 948 963,82 948 963,82 0,00 

              

5. Środki trw. w budowie  5 684 694,93 0,00 5 684 694,93 8 524 725,13 0,00 8 524 725,13 

(inwestycje)             

6. Długotrwałe aktywa 

finansowe 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 

RAZEM 114 006 059,28 40 229 842,15 73 776 217,13 117 806 903,74 43 692 815,87 74 114 087,87 

 

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 

 

1.2)  majątek obrotowy 

Nazwa jednostki    - URZĄD MIASTA MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 15 924,50 71 838,27 

2. Należności 166 845,20 221 489,82 

3. Środki pieniężne 87 397,82 119 263,24 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 1,79 

r-k ZFŚS 1 692,75 2 023,69 

inne 85 705,07 117 237,76 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 270 167,52 412 591,33 

 

Nazwa jednostki    - MIASTO MSZNA DOLNA - ORGAN 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 
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Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 0,00 0,00 

2. Należności 153 656,02 147 501,49 

3. Środki pieniężne 3 872 676,16 1 958 386,89 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 3 825 690,16 1 896 050,12 

r-k ZFŚS 0,00 0,00 

Inne (NW) 46 986,00 62 336,77 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 4 026 332,18 2 105 888,38 

 

Nazwa jednostki: Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 693,04 0,00 

2. Należności 0,00 0,00 

3. Środki pieniężne 31,90 100,04 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 31,90 100,04 

inne 0,00 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 724,94 100,04 

 

Nazwa jednostki: Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 3 197,68 4 427,19 

2. Należności 0,00 0,00 

3. Środki pieniężne 135,80 31,03 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 135,80 31,03 

inne 0,00 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 3 333,48 4 458,22 

 

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 300,74 33,35 

2. Należności 59 242,10 55 381,02 
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3. Środki pieniężne 6 567,43 15 743,88 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 6 567,43 15 743,88 

inne 0,00 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 66 110,27 71 158,25 

 

Nazwa jednostki: Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 38,62 61,60 

2. Należności 31 593,67 27 216,00 

3. Środki pieniężne 9 009,41 18 592,78 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 9 009,41 18 592,78 

inne 0,00 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 40 641,70 45 870,38 

 

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 0,00 0,00 

2. Należności 0,00 0,01 

3. Środki pieniężne 3 265,15 4 337,91 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 2 132,98 4 202,25 

r-k ZFŚS 1 132,17 82,65 

inne(depozyty) 0,00 53,01 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 3 265,15 4 337,92 

 

Nazwa jednostki   -   MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MSZANIE DOLNEJ 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 5 943,37 5 819,85 

2. Należności 11 845,00 12 500,60 

3. Środki pieniężne 33 523,53 52 977,34 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 
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r-k podstawowy 30 350,36 48 769,44 

r-k ZFŚS 3 173,17 4 207,90 

inne 0,00 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 51 311,90 71 297,79 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej  

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 0,00 0,00 

2. Należności 1857469,30 1862920,89 

3. Środki pieniężne 3372,01 5869,05 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 3372,01 5869,05 

inne 0,00 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 1860841,31 1868789,94 

 

Nazwa jednostki: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość wartość 

1. Zapasy (materiały) 2 543,47 2 465,93 

2. Należności 91 724,99 95 174,16 

3. Środki pieniężne 162 048,70 91 210,66 

w tym:     

kasa 2 496,43 2 288,72 

r-k podstawowy 158 026,87 85 987,93 

r-k ZFŚS 1 525,40 2 934,01 

inne 0,00 0 

4. Inne 0,00 0 

RAZEM 256 317,16 188 850,75 

 

Nazwa jednostki  SPZOZ MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 4490,1 2495,39 

2. Należności 265132,19 316645,13 

3. Środki pieniężne 1176084,86 1171219,68 

w tym:     

kasa 541,12 689,55 

r-k podstawowy 1175054,57 1170190,12 

r-k ZFŚS 489,17 340,01 

inne     
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4. Inne: M/O ROZL.K-ÓW 3831,31 3943,31 

RAZEM 1 449 538,46 1 494 303,51 

 

Nazwa jednostki    - MIASTO MSZANA DOLNA - ZBIORCZO 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 33 131,52 87 141,58 

2. Należności 2 637 508,47 2 738 829,12 

3. Środki pieniężne 5 354 112,77 3 437 732,50 

w tym:     

kasa 3 037,55 2 978,27 

r-k podstawowy 5 191 254,94 3 205 201,65 

r-k ZFŚS 27 129,21 49 925,04 

inne 132 691,07 179 627,54 

4. Inne 3 831,31 3 943,31 

RAZEM 8 028 584,07 6 267 646,51 

 

1.3)  zadłużenie miasta Mszana Dolna 

Nazwa jednostki   - URZĄD MIASTA MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 317 738,24 429 488,61 

w tym:     

zobowiązania z tyt.dostaw i usług 24 558,81 65 021,51 

zobowiązania z tyt. podatków 0,00 3 777,10 

zobowiązania z tyt. ZUS 27 372,77 29 634,48 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 148 465,16 158 385,34 

zobowiązania pozostałe 115 648,75 170 646,49 

ZFŚS 1 692,75 2 023,69 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)     

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

RAZEM 317 738,24 429 488,61 

 

Nazwa jednostki   - MIASTO MSZANA DOLNA - ORGAN 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe (bez finansowych) 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe (bez finansowych) 2 462,90 18 582,18 

w tym:     

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

zobowiązania z tyt. podatków 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 0,00 0,00 
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zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 0,00 0,00 

zobowiązania pozostałe 2 462,90 18 582,18 

ZFŚS 0,00 0,00 

3. Zobowiązania finansowe 4 227 000,00 3 799 500,00 

(kredyty i pożyczki)   

krótkoterminowe 427 500,00 567 000,00 

długoterminowe 3 799 500,00 3 232 500,00 

4. inne pasywa (subwencja oświatowa) 481 016,00 470 808,00 

RAZEM 4 710 478,90 4 288 890,18 

 

Nazwa jednostki: Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 24 628,87 23 947,07 

w tym:     

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

zobowiązania z tyt. podatków 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 4 164,21 4 037,22 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 20 432,76 19 809,81 

zobowiązania pozostałe 0,00 0,00 

ZFŚS 31,90 100,04 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)     

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

RAZEM 24 628,87 23 947,07 

 

Nazwa jednostki: Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 37 779,74 41 955,83 

w tym:     

zobowiązania z tyt.dostaw i usług 371,09 0,00 

zobowiązania z tyt. podatków 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 5 859,78 6 610,89 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 31 413,07 35 313,91 

zobowiązania pozostałe 0,00 0,00 

ZFŚS 135,80 31,03 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)     

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

RAZEM 37 779,74 41 955,83 
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Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 371 177,08 366 198,02 

w tym:     

zobowiązania z tyt.dostaw i usług 18 278,81 2 179,67 

zobowiązania z tyt. podatków 0,00 30,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 45 079,92 46 262,70 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 242 161,28 246 600,75 

zobowiązania pozostałe 0,00 0,00 

ZFŚS 65 657,07 71 124,90 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)     

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

RAZEM 371 177,08 366 198,02 

 

Nazwa jednostki: Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 331 790,43 326 428,39 

w tym:     

zobowiązania z tyt.dostaw i usług 12 152,85 3 490,29 

zobowiązania z tyt. podatków 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 44 259,25 37 023,72 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 234 775,25 240 105,60 

zobowiązania pozostałe 0,00 0,00 

ZFŚS 40 603,08 45 808,78 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)     

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

RAZEM 331 790,43 326 428,39 

 

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 1 719,07 956,33 

w tym:     

zobowiązania z tyt.dostaw i usług 586,90 377,14 

zobowiązania z tyt. podatków 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 0,00 0,00 
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zobowiązania pozostałe 0,00 496,54 

ZFŚS 1 132,17 82,65 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)     

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

RAZEM 1 719,07 956,33 

 

Nazwa jednostki   -   MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MSZANIE DOLNEJ 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 10 015,11 10 387,00 

w tym:     

zobowiązania z tyt.dostaw i usług 1 391,94 1 114,10 

zobowiązania z tyt. podatków 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 8 623,17 9 272,90 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)     

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

RAZEM 10 015,11 10 387,00 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej  

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 1340768,15 1354181,89 

w tym:     

zobowiązania z tyt.dostaw i usług 525,00 711,33 

zobowiązania z tyt. podatków 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 6633,86 7467,54 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 34421,32 38779,09 

zobowiązania pozostałe 1295815,96 1301354,88 

ZFŚS 3372,01 5869,05 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki) 0,00 0,00 

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

RAZEM 1 340 768,15 1 354 181,89 

 

Nazwa jednostki: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
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  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość wartość 

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 186 194,70 144 129,84 

w tym:     

zobowiązania z tyt.dostaw i usług 58 751,06 68 195,64 

zobowiązania z tyt. podatków 6 445,00 4 724,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 25 761,27 30 178,29 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 37 194,67 37 597,90 

zobowiązania pozostałe 55 917,30 0,00 

ZFŚS 2 125,40 3 434,01 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki) 0,00 0,00 

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

RAZEM 186 194,70 144 129,84 

 

Nazwa jednostki  SPZOZ MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 141 433,19 58 119,04 

w tym:     

zobowiązania z tyt.dostaw i usług 68 845,05 57 779,03 

zobowiązania z tyt. podatków 18 084,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 54 014,97 0,00 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 0,00 0,00 

zobowiązania pozostałe 0,00 0,00 

ZFŚS 489,17 340,01 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)     

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

RAZEM 141 433,19 58 119,04 

 

Nazwa jednostki   - MIASTO MSZANA DOLNA - ZBIORCZO 

  wg stanu na 01.01.2019 wg stanu na 31.12.2019 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe (bez finansowych) 0,00 0 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe (bez finansowych) 2 765 707,48 2 774 374,20 

w tym:     

zobowiązania z tyt.dostaw i usług 185 461,51 198 868,71 

zobowiązania z tyt. podatków 24 529,00 8 531,10 

zobowiązania z tyt. ZUS 213 146,03 161 214,84 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 748 863,51 776 592,40 

zobowiązania pozostałe 1  469 844,91 1 491 080,09 
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ZFŚS 123 862,52 138 087,06 

3. Zobowiązania finansowe 4 227 000,00 3 799 500,00 

(kredyty i pożyczki)     

krótkoterminowe 427 500,00 567 000,00 

długoterminowe 3 799 500,00 3 232 500,00 

4. inne pasywa (subwencja oświatowa) 481 016,00 470 808,00 

RAZEM 7 473 723,48 7 044 682,20 

 

2. Budżet miasta – informacja ogólna na temat budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej  

i ich wykonania; informacja o przedmiotowych umorzeniach podatków. 

 

2.1) Budżet Miasta Mszana Dolna w 2019 roku 

Wykonanie dochodów w 2019 roku przedstawia się następująco: 

 

 Plan Wykonanie % 

Podstawowe dochody podatkowe: 9.719.037,00 10.040.274,02 103,3 

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych 

 

6.141.807,00 

 

6.199.880,00 

 

100,9 

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od  

osób prawnych 

 

230.000,00 

 

342.920,64 

   

149,1     

- podatek rolny 20.230,00 21.037,84  104,0 

- podatek od nieruchomości 2.920.000,00 2.993.398,65 102,5 

- podatek leśny 33.000,00 33.056,84 100,2 

- podatek od środków transportowych 188.000,00 196.830,00 104,7 

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 

opłacony w formie karty podatkowej 

- podatek od spadków i darowizn 

 

3.000,00 

10.000,00 

 

4.781,97 

12.079,00 

 

159,4 

120,8 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych 

173.000,00 

1.035.000,00 

236.289,08 

1.064.409,75 

136,6 

102,8 

Pozostałe dochody bieżące (m.in. opłaty za 

wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi,  

mandaty,  dochody z najmu, dzierżawy itd.) 

 

 

2.781.696,08 

 

 

2.828.390,78 

 

 

101,7 

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 

 

15.937.489,35 

 

12.807.963,17 

 

3.129.526,18 

 

13.154.482,10 

 

12.644.847,32 

 

509.634,78 

 

82,5 

 

98,7 

 

16,3 

Subwencja ogólna 8.903.425,00 8.903.425,00 100,0 

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

6.475.661,00 

 

6.475.661,00 

 

100,0 

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin 

 2.308.944,00 

118.820,00 

2.308.944,00 

118.820,00 

100,0 

100,0 

Ogółem: 38.376.647,43 35.990.981,65 93,8 

 

Dochody bieżące             34.212.121,25   34.416.937,12 100,6 

Dochody majątkowe               4.164.526,18  1.574.044,53   37,8  
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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 

82.988,33 

82.988,33 

82.988,33 

82.988,33 

82.988,33 

82.988,33 

100,0 

100,0 

100,0 
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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) 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu 

województwa na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego (§ 2330) 

 

 

 

 

 

25.456,33 

 

 

 

 

57.532,00 

 

 

 

 

 

25.456,33 

 

 

 

 

57.532,00 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

020  

02001 

Leśnictwo 

Gospodarka leśna 

Dochody bieżące 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze (§ 0750) 

400,00 

400,00 

400,00 

 

 

 

 

 

400,00 

336,77 

336,77 

336,77 

 

 

 

 

 

336,77 

84,2 

84,2 

84,2 

 

 

 

 

 

84,2 

400  

 

40002 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

Dostarczanie wody 

Dochody bieżące 

Wpływy do budżetu nadwyżki środków 

obrotowych samorządowego zakładu 

budżetowego (§ 2370) 

 

25,00 

25,00 

25,00 

 

 

25,00 

 

24,66 

24,66 

24,66 

 

 

24,66 

 

98,6 

98,6 

98,6 

 

 

98,6 

600  

60011 

Transport i łączność 

Drogi publiczne krajowe 

Dochody bieżące 

Wpływy z usług (§ 0830) 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

700 

 

 

70005 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Dochody bieżące 

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

(§ 0550) 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze (§ 0750) 

Wpływy z usług (§ 0830) 

Wpływy z pozostałych odsetek  (§ 0920) 

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 

Dochody majątkowe 

1.267.984,00 

1.267.984,00 

232.984,00 

 

 

18.261,00 

 

 

 

 

 

154.340,00 

47.765,00 

100,00 

12.518,00 

1.035.000,00 

 

 

1.363.956,18 

1.363.956,18 

279.101,90 

 

 

18.288,37 

 

 

 

 

 

185.916,70 

61.810,14 

630,45 

12.456,24 

1.084.854,28 

 

 

107,6 

107,6 

119,8 

 

 

100,1 

 

 

 

 

 

120,5 

129,4 

630,5 

99,5 

104,8 
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Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo 

własności (§ 0760) 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

(§ 0770) 

- 

 

 

 

1.035.000,00 

20.444,53 

 

 

 

1.064.409,75 

- 

 

 

 

102,8 

750  

75011 

 

 

 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

Dochody bieżące 

Wpływy z różnych opłat  (§ 0690) 

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) 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 

(§ 2360) 

200.248,00 

161.558,00 

161.558,00 

6.000,00 

 

 

 

 

 

155.556,00 

 

 

 

 

2,00 

208.826,46 

152.255,42 

152.255,42 

6.034,00 

 

 

 

 

 

146.219,87 

 

 

 

 

1,55 

104,3 

94,2 

94,2 

100,6 

 

 

 

 

 

94,0 

 

 

 

 

77,5 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 

Dochody bieżące 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej i kosztów upomnień  (§ 

0640) 

Wpływy z różnych opłat  (§ 0690) 

Wpływy z pozostałych odsetek  (§ 0920) 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 

(§ 0940) 

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 

 

35.600,00 

35.600,00 

 

 

1.000,00 

100,00 

25.000,00 

 

500,00 

9.000,00 

 

53.480,91 

53.480,91 

 

 

2.737,60 

754,00 

36.468,18 

 

2.470,75 

11.050,38 

 

150,2 

150,2 

 

 

273,8 

754,0 

145,9 

 

494,2 

122,8 

75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego (§ 2320) 

 

3.000,00 

3.000,00 

 

 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

3.000,00 

 

 

 

3.000,00 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

100,0 

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego 

Dochody bieżące 

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 

 

90,00 

90,00 

35,00 

55,00 

 

90,13 

90,13 

31,13 

59,00 

 

100,1 

100,1 

88,9 

107,3 
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751  

 

 

75101 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

Dochody bieżące 

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) 

 

 

50.244,00 

 

1.605,00 

1.605,00 

 

 

 

 

 

1.605,00 

 

 

50.244,00 

 

1.605,00 

1.605,00 

 

 

 

 

 

1.605,00 

 

 

100,0 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 

Dochody bieżące 

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) 

24.078,00 

24.078,00 

 

 

 

 

 

24.078,00 

24.078,00 

24.078,00 

 

 

 

 

 

24.078,00 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie 

Dochody bieżące 

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) 

 

 

 

 

1.000,00 

1.000,00 

 

 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

 

1.000,00 

1.000,00 

 

 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 

Dochody bieżące 

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) 

23.561,00 

23.561,00 

 

 

 

 

 

23.561,00 

23.561,00 

23.561,00 

 

 

 

 

 

23.561,00 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

752  

75212 

Obrona narodowa 

Pozostałe wydatki obronne 

Dochody bieżące 

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) 

470,00 

470,00 

470,00 

 

 

 

 

 

470,00 

470,00 

470,00 

470,00 

 

 

 

 

 

470,00 

100,0 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 



str. 81 

 

754  

 

75414 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

Obrona cywilna 

Dochody bieżące 

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) 

 

15.500,00 

300,00 

300,00 

 

 

 

 

 

300,00 

 

21.331,04 

300,00 

300,00 

 

 

 

 

 

300,00 

 

137,6 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

75416 Straż gminna (miejska) 

Dochody bieżące 

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i 

innych kar pieniężnych od osób fizycznych 

(§ 0570) 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej i kosztów upomnień  (§ 

0640) 

15.200,00 

15.200,00 

 

 

15.000,00 

 

 

200,00 

21.031,04 

21.031,04 

 

 

20.671,44 

 

 

359,60 

138,4 

138,4 

 

 

137,8 

 

 

179,8 

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 

Wpływy z podatku od działalności 

gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 

w formie karty podatkowej (§ 0350) 

 

 

 

10.307.505,51 

 

3.000,00 

3.000,00 

 

 

3.000,00 

 

 

 

10.671.358,09 

 

4.781,97 

4.781,97 

 

 

4.781,97 

 

 

 

103,5 

 

159,4 

159,4 

 

 

159,4 

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

Dochody bieżące 

Wpływy z podatku od nieruchomości  (§ 

0310) 

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) 

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) 

Wpływy z podatku od środków 

transportowych (§ 0340) 

Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych (§ 0500) 

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 

z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 

 

 

 

 

1.654.330,00 

1.654.330,00 

 

1.570.000,00 

230,00 

13.000,00 

 

68.000,00 

 

3.000,00 

 

100,00 

 

 

 

 

1.675.081,66 

1.675.081,66 

 

1.567.765,82 

235,00 

12.960,00 

 

93.325,00 

 

513,00 

 

282,84 

 

 

 

 

101,3 

101,3 

 

99,9 

102,2 

99,7 

 

137,2 

 

17,1 

 

282,8 
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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 

Wpływy z podatku od nieruchomości  (§ 

0310) 

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) 

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) 

Wpływy z podatku od środków 

transportowych (§ 0340) 

Wpływy z podatku od spadków i darowizn  

(§ 0360) 

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) 

Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych (§ 0500) 

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 

z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 

 

 

 

 

1.756.000,00 

1.756.000,00 

 

1.350.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

 

120.000,00 

 

10.000,00 

65.000,00 

 

170.000,00 

 

1.000,00 

 

 

 

 

1.909.634,97 

1.909.634,97 

 

1.425.632,83 

20.802,84 

20.096,84 

 

103.505,00 

 

12.079,00 

90.598,00 

 

235.776,08 

 

1.144,38 

 

 

 

 

108,7 

108,7 

 

105,6 

104,0 

100,5 

 

86,3 

 

120,8 

139,4 

 

138,7 

 

114,4 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie ustaw 

Dochody bieżące 

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych (§ 0480) 

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw (§ 0490) 

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 

z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 

 

 

522.368,51 

522.368,51 

68.200,00 

 

405.068,51 

 

 

 

49.000,00 

 

100,00 

 

 

539.058,85 

539.058,85 

78.946,40 

 

409.356,04 

 

 

 

50.728,63 

 

27,78 

 

 

103,2 

103,2 

115,8 

 

101,1 

 

 

 

103,5 

 

27,8 

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa 

Dochody bieżące 

Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych (§ 0010) 

Wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych (§ 0020) 

 

6.371.807,00 

6.371.807,00 

 

6.141.807,00 

 

230.000,00 

 

6.542.800,64 

6.542.800,64 

 

6.199.880,00 

 

342.920,64 

 

102,7 

102,7 

 

100,9 

 

149,1 

758  

75801 

Różne rozliczenia 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

Dochody bieżące 

Subwencje ogólne z budżetu państwa 

(§ 2920) 

8.907.131,00 

 

6.475.661,00 

6.475.661,00 

 

6.475.661,00 

8.907.131,00 

 

6.475.661,00 

6.475.661,00 

 

6.475.661,00 

100,0 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

Dochody bieżące 

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 

(§ 2750) 

 

118.820,00 

118.820,00 

 

118.820,00 

 

118.820,00 

118.820,00 

 

118.820,00 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 
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75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin 

Dochody bieżące 

Subwencje ogólne z budżetu państwa 

(§ 2920) 

 

2.308.944,00 

2.308.944,00 

 

2.308.944,00 

 

2.308.944,00 

2.308.944,00 

 

2.308.944,00 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

75814 Różne rozliczenia finansowe 

Dochody bieżące 

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) 

3.706,00 

3.706,00 

 

 

 

 

 

3.706,00 

3.706,00 

3.706,00 

 

 

 

 

 

3.706,00 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

801  

80101 

Oświata i wychowanie 

Szkoły podstawowe 

Dochody bieżące 

Wpływy z różnych opłat  (§ 0690) 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze (§ 0750) 

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 

(§ 0940) 

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów (§ 0950) 

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 

1.767.617,14 

54.265,00 

54.265,00 

 

 

 

 

 

 

49.450,00 

850,00 

 

959,00 

 

1.406,00 

1.600,00 

1.739.661,52 

54.784,71 

54.784,71 

63,00 

 

 

 

 

 

49.506,01 

824,24 

 

1.111,22 

 

1.405,51 

1.874,73 

98,4 

101,0 

101,0 

- 

 

 

 

 

 

100,1 

97,0 

 

115,9 

 

100,0 

117,2 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

Dochody bieżące 

Wpływy z usług (§ 0830) 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

(§ 2030) 

 

30.660,00 

30.660,00 

2.600,00 

 

 

 

 

28.060,00 

 

31.707,20 

31.707,20 

3.647,20 

 

 

 

 

28.060,00 

 

103,4 

103,4 

140,3 

 

 

 

 

100,0 



str. 84 

 

80104 Przedszkola 

Dochody bieżące 

Wpływy z opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego (§ 0660) 

Wpływy z opłat za korzystanie z 

wyżywienia w jednostkach realizujących 

zadania z zakresu wychowania 

przedszkolnego (§ 0670) 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze (§ 0750) 

Wpływy z usług (§ 0830) 

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 

z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 

darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) 

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)  

(§ 2030) 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego (§ 2310) 

1.565.582,57 

1.565.582,57 

 

23.000,00 

 

 

 

51.800,00 

 

 

 

 

 

5.244,00 

160.000,00 

 

- 

90,00 

 

2.179,57 

100,00 

 

 

 

 

453.169,00 

 

 

 

870.000,00 

1.583.587,46 

1.583.587,46 

 

27.450,00 

 

 

 

50.712,00 

 

 

 

 

 

5.825,30 

168.649,18 

 

0,08 

74,81 

 

2.179,57 

110,00 

 

 

 

 

453.169,00 

 

 

 

875.417,52 

101,2 

101,2 

 

119,3 

 

 

 

97,9 

 

 

 

 

 

111,1 

105,4 

 

- 

83,1 

 

100,0 

110,0 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,6 

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

Dochody bieżące 

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) 

 

 

 

69.505,52 

69.505,52 

 

 

 

 

 

69.505,52 

 

 

 

69.505,52 

69.505,52 

 

 

 

 

 

69.505,52 

 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 
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80195 Pozostała działalność 

Dochody bieżące 

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 

Dotacje celowe 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 (§ 2051) 

47.604,05 

47.604,05 

- 

 

 

 

 

 

 

47.604,05 

76,63 

76,63 

76,63 

 

 

 

 

 

 

- 

0,2 

0,2 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

851  

85195 

Ochrona zdrowia 

Pozostała działalność 

Dochody bieżące 

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) 

703,68 

703,68 

703,68 

 

 

 

 

 

703,68 

648,84 

648,84 

648,84 

 

 

 

 

 

648,84 

92,2 

92,2 

92,2 

 

 

 

 

 

92,2 

852  

85202 

Pomoc społeczna 

Domy pomocy społecznej 

Dochody bieżące 

Wpływy z usług (§ 0830) 

445.687,35 

12.600,00 

12.600,00 

12.600,00 

440.317,62 

12.600,00 

12.600,00 

12.600,00 

98,8 

100,0 

100,0 

100,0 

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 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizacje własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)  

(§ 2030) 

 

 

 

 

10.952,02 

10.952,02 

 

 

 

 

10.952,02 

 

 

 

 

10.819,95 

10.819,95 

 

 

 

 

10.819,95 

 

 

 

 

98,8 

98,8 

 

 

 

 

98,8 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)  

(§ 2030) 

 

 

44.965,36 

44.965,36 

 

 

 

 

44.965,36 

 

 

44.965,36 

44.965,36 

 

 

 

 

44.965,36 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

100,0 
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85216 Zasiłki stałe 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizacje własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)  

(§ 2030) 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 

wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 

2910) 

136.715,21 

136.715,21 

 

 

 

 

131.715,21 

 

 

 

 

 

 

5.000,00 

131.581,74 

131.581,74 

 

 

 

 

131.126,21 

 

 

 

 

 

 

455,53 

96,2 

96,2 

 

 

 

 

99,6 

 

 

 

 

 

 

9,1 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 

Dochody bieżące 

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 

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) 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)  

(§ 2030) 

103.161,76 

103.161,76 

680,00 

 

 

 

 

 

38.984,76 

 

 

 

 

63.497,00 

103.217,82 

103.217,82 

788,32 

 

 

 

 

 

38.984,76 

 

 

 

 

63.444,74 

100,1 

100,1 

115,9 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

99,9 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

Dochody bieżące 

Wpływy z usług (§ 0830) 

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) 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 

(§ 2360) 

 

24.115,00 

24.115,00 

3.600,00 

 

 

 

 

 

20.495,00 

 

 

 

 

20,00 

 

24.229,55 

24.229,55 

3.723,00 

 

 

 

 

 

20.495,00 

 

 

 

 

11,55 

 

100,5 

100,5 

103,4 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

57,8 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)  

(§ 2030) 

113.178,00 

113.178,00 

 

 

 

 

113.178,00 

112.903,20 

112.903,20 

 

 

 

 

112.903,20 

99,8 

99,8 

 

 

 

 

99,8 
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853  

 

85395 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

Pozostała działalność 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe 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) 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

-50.010,00 

-50.010,00 

-50.010,00 

 

 

 

 

 

 

-50.010,00 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

854  

85415 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)  

(§ 2030) 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących gmin 

z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 

finansowanych w całości przez budżet 

państwa w ramach programów rządowych  

(§ 2040) 

35.508,00 

 

35.508,00 

35.508,00 

 

 

 

 

31.278,00 

 

 

 

 

 

4.230,00 

28.038,00 

 

28.038,00 

28.038,00 

 

 

 

 

23.808,00 

 

 

 

 

 

4.230,00 

79,0 

 

79,0 

79,0 

 

 

 

 

76,1 

 

 

 

 

 

100,0 

855  

85501 

Rodzina 

Świadczenie wychowawcze 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane 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) 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 

wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 

2910) 

10.590.808,41 

7.679.286,00 

7.679.286,00 

 

 

 

 

 

 

 

7.667.286,00 

 

 

 

 

 

 

12.000,00 

10.539.897,20 

7.651.520,15 

7.651.520,15 

 

 

 

 

 

 

 

7.647.008,01 

 

 

 

 

 

 

4.512,14 

99,5 

99,6 

99,6 

 

 

 

 

 

 

 

99,7 

 

 

 

 

 

 

37,6 
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 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

Dochody bieżące 

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) 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 

(§ 2360) 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 

wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 

2910) 

 

 

 

2.538.616,58 

2.538.616,58 

 

 

 

 

 

2.498.716,58 

 

 

 

 

27.900,00 

 

 

 

 

 

 

12.000,00 

 

 

 

2.515.674,35 

2.515.674,35 

 

 

 

 

 

2.496.835,84 

 

 

 

 

16.783,61 

 

 

 

 

 

 

2.054,90 

 

 

 

99,1 

99,1 

 

 

 

 

 

99,9 

 

 

 

 

60,2 

 

 

 

 

 

 

17,1 

85503 Karta Dużej Rodziny 

Dochody bieżące 

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) 

973,92 

973,92 

 

 

 

 

 

973,92 

770,79 

770,79 

 

 

 

 

 

770,79 

79,1 

79,1 

 

 

 

 

 

79,1 

85504 Wspieranie rodziny 

Dochody bieżące 

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) 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)  

(§ 2030) 

361.483,00 

361.483,00 

 

 

 

 

 

342.240,00 

 

 

 

 

19.243,00 

361.483,00 

361.483,00 

 

 

 

 

 

342.240,00 

 

 

 

 

19.243,00 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

100,0 
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 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

Dochody bieżące 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

10.448,91 

10.448,91 

 

 

 

 

 

10.448,91 

 

 

 

 

 

 

 

10.448,91 

10.448,91 

 

 

 

 

 

10.448,91 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

900  

 

90002 

 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Dochody bieżące 

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw (§ 0490) 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 

opłaty komorniczej i kosztów upomnień  (§ 

0640) 

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 

z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 

 

3.073.623,48 

1.402.955,00 

1.402.955,00 

 

 

 

1.402.955,00 

 

 

- 

 

- 

 

1.723.674,32 

1.363.226,51 

1.363.226,51 

 

 

 

1.361.973,47 

 

 

1.067,20 

 

185,84 

 

56,1 

97,2 

97,2 

 

 

 

97,1 

 

 

- 

 

- 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 

Dochody bieżące 

Wpływy do budżetu nadwyżki środków 

obrotowych samorządowego zakładu 

budżetowego (§ 2370) 

349,00 

349,00 

 

 

349,00 

348,84 

348,84 

 

 

348,84 

100,0 

100,0 

 

 

100,0 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

Dochody bieżące 

Wpływy do budżetu nadwyżki środków 

obrotowych samorządowego zakładu 

budżetowego (§ 2370) 

 

2.903,00 

2.903,00 

 

2.903,00 

 

2.902,80 

2.902,80 

 

2.902,80 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 



str. 90 

 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu 

Dochody majątkowe 

Dotacje celowe 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 jednostkę 

samorządu terytorialnego (§ 6257) 

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł (§ 

6290) 

 

1.304.738,68 

1.304.738,68 

 

 

 

 

 

 

783.756,31 

 

 

 

 

 

520.982,37 

 

286.200,38 

286.200,38 

 

 

 

 

 

 

286.200,38 

 

 

 

 

 

- 

 

21,9 

21,9 

 

 

 

 

 

 

36,5 

 

 

 

 

 

- 

90019 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

Dochody bieżące 

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) 

 

 

11.000,00 

11.000,00 

11.000,00 

 

 

3.648,07 

3.648,07 

3.648,07 

 

 

33,2 

33,2 

33,2 

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 

odpadami 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe 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) 

Dochody majątkowe 

Dotacje celowe 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 jednostkę 

samorządu terytorialnego (§ 6257) 

 

299.124,80 

42.452,83 

 

 

 

 

 

 

42.452,83 

256.671,97 

 

 

 

 

 

 

256.671,97 

 

14.794,34 

11.804,47 

 

 

 

 

 

 

11.804,47 

2.989,87 

 

 

 

 

 

 

2.989,87 

 

4,9 

27,8 

 

 

 

 

 

 

27,8 

1,2 

 

 

 

 

 

 

1,2 

90095 Pozostała działalność 

Dochody bieżące 

Wpływy do budżetu nadwyżki środków 

obrotowych samorządowego zakładu 

budżetowego (§ 2370) 

52.553,00 

52.553,00 

 

 

52.553,00 

52.553,38 

52.553,38 

 

 

52.553,38 

100,0 

100,0 

 

 

100,0 

921  

 

92105 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 

Dochody bieżące 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

 

 

 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

 

 

 

100,0 

100,0 

100,0 
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porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego (§ 2320) 

2.000,00 2.000,00 100,0 

926  

92695 

Kultura fizyczna 

Pozostała działalność 

Dochody bieżące 

Wpływy do budżetu nadwyżki środków 

obrotowych samorządowego zakładu 

budżetowego (§ 2370) 

Dochody majątkowe 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich, 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) 

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych (§ 

6260) 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego (§ 6620) 

1.568.203,53 

1.568.203,53 

88,00 

 

 

88,00 

1.568.115,53 

 

 

 

 

 

 

1.068.115,53 

 

 

 

 

 

300.000,00 

 

 

 

 

200.000,00 

200.087,62 

200.087,62 

87,62 

 

 

87,62 

200.000,00 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

200.000,00 

12,8 

12,8 

99,6 

 

 

99,6 

12,8 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

100,0 

  Ogółem: 38.376.647,43 35.990.981,65 93,8 

 

 

Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 

 

 Plan Wykonanie % 

Wydatki bieżące 

W tym: 

34.127.509,45 32.664.326,88 95,7 

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10.881.380,70 10.849.627,87 99,7 

- dotacje dla Instytucji Kultury 815.000,00 740.000,00 90,8 

- dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów 

publicznych i dla organizacji prowadzących  

Działalność pożytku publicznego 

 

 

133.000,00 

 

 

117.000,00 

 

 

88,0 

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Mszanie Dolnej  2.600.000,00   2.592.812,92  99,7 

Wydatki majątkowe 

W tym: 

7.547.515,26 4.770.870,62 63,2 

- wydatki na zakupy inwestycyjne 70.000,00 13.000,00 18,6 

Ogółem: 41.675.024,71 37.435.197,50 89,8 
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Wydatki wg działów i rozdziałów 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

010  

01030 

Rolnictwo i łowiectwo 

Izby rolnicze 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

301.488,33 

500,00 

500,00 

 

 

500,00 

 

 

 

500,00 

272.185,89 

414,97 

414,97 

 

 

414,97 

 

 

 

414,97 

90,3 

83,0 

83,0 

 

 

83,0 

 

 

 

83,0 

01095 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

300.988,33 

300.988,33 

 

 

300.988,33 

 

 

 

300.988,33 

271.770,92 

271.770,92 

 

 

271.770,92 

 

 

 

271.770,92 

90,3 

90,3 

 

 

90,3 

 

 

 

90,3 

400  

 

40002 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

Dostarczanie wody 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 

240.000,00 

240.000,00 

240.000,00 

 

240.000,00 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

600  

60011 

Transport i łączność 

Drogi publiczne krajowe 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

1.093.183,87 

95.000,00 

95.000,00 

 

 

95.000,00 

 

 

 

95.000,00 

1.019.974,64 

89.448,00 

89.448,00 

 

 

89.448,00 

 

 

 

89.448,00 

93,3 

94,2 

94,2 

 

 

94,2 

 

 

 

94,2 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

120.552,63 

120.552,63 

 

120.552,63 

120.552,63 

120.552,63 

 

120.552,63 

100,0 

100,0 

 

100,0 

60014 Drogi publiczne powiatowe 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

353.840,00 

353.840,00 

 

353.840,00 

353.840,00 

353.840,00 

 

353.840,00 

100,0 

100,0 

 

100,0 



str. 94 

 

60016 Drogi publiczne gminne 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  

333.791,24 

40.000,00 

 

 

40.000,00 

 

 

 

40.000,00 

293.791,24 

 

293.791,24 

280.537,75 

31.940,38 

 

 

31.940,38 

 

 

 

31.940,38 

248.597,37 

 

248.597,37 

84,0 

79,9 

 

 

79,9 

 

 

 

79,9 

84,6 

 

84,6 

60017 Drogi wewnętrzne 

Wydatki bieżące 

w tym: 

 (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

190.000,00 

20.000,00 

 

 

20.000,00 

 

 

 

20.000,00 

170.000,00 

 

170.000,00 

175.596,26 

17.000,00 

 

 

17.000,00 

 

 

 

17.000,00 

158.596,26 

 

158.596,26 

92,4 

85,0 

 

 

85,0 

 

 

 

85,0 

93,3 

 

93,3 

700  

70005 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

261.000,00 

 

261.000,00 

191.000,00 

 

 

191.000,00 

 

 

 

191.000,00 

70.000,00 

 

70.000,00 

106.535,29 

 

106.535,29 

93.535,29 

 

 

93.535,29 

 

 

 

93.535,29 

13.000,00 

 

13.000,00 

40,8 

 

40,8 

49,0 

 

 

49,0 

 

 

 

49,0 

18,6 

 

18,6 
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750  

75011 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

3.878.593,00 

279.986,00 

279.986,00 

 

 

272.986,00 

 

 

257.992,48 

 

 

14.993,52 

 

7.000,00 

3.676.728,93 

220.749,55 

220.749,55 

 

 

218.749,55 

 

 

206.677,12 

 

 

12.072,43 

 

2.000,00 

94,8 

78,8 

78,8 

 

 

80,1 

 

 

80,1 

 

 

80,5 

 

28,6 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym: 

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

 

212.000,00 

212.000,00 

 

 

12.000,00 

 

 

1.500,00 

 

 

10.500,00 

 

200.000,00 

 

204.169,49 

204.169,49 

 

 

9.092,42 

 

 

1.200,00 

 

 

7.892,42 

 

195.077,07 

 

96,3 

96,3 

 

 

75,8 

 

 

80,0 

 

 

75,2 

 

97,5 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

 

2.890.047,00 

2.890.047,00 

 

 

2.883.047,00 

 

 

2.227.588,39 

 

 

655.458,61 

 

7.000,00 

 

2.781.483,89 

2.781.483,89 

 

 

2.778.684,83 

 

 

2.204.413,38 

 

 

574.271,45 

 

2.799,06 

 

96,2 

96,2 

 

 

96,4 

 

 

99,0 

 

 

87,6 

 

40,0 
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75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

 

116.300,00 

116.300,00 

 

 

109.300,00 

 

 

6.000,00 

 

 

103.300,00 

 

7.000,00 

 

92.380,93 

92.380,93 

 

 

85.681,25 

 

 

1.870,00 

 

 

83.811,25 

 

6.699,68 

 

79,4 

79,4 

 

 

78,4 

 

 

31,2 

 

 

81,1 

 

95,7 

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

 

357.260,00 

357.260,00 

 

 

357.240,00 

 

 

325.760,00 

 

 

31.480,00 

 

20,00 

 

356.720,10 

356.720,10 

 

 

356.701,02 

 

 

325.249,80 

 

 

31.451,22 

 

19,08 

 

99,8 

99,8 

 

 

99,8 

 

 

99,8 

 

 

99,9 

 

95,4 

75095 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

23.000,00 

23.000,00 

 

 

22.000,00 

 

 

 

22.000,00 

 

1.000,00 

21.224,97 

21.224,97 

 

 

21.004,97 

 

 

 

21.004,97 

 

220,00 

92,3 

92,3 

 

 

95,5 

 

 

 

95,5 

 

22,0 
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751  

 

 

75101 

 

 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

Wydatki bieżące 

W tym: 

 (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

 

 

50.244,00 

 

1.605,00 

1.605,00 

 

 

1.605,00 

 

 

1.605,00 

 

 

50.244,00 

 

1.605,00 

1.605,00 

 

 

1.605,00 

 

 

1.605,00 

 

 

100,0 

 

100,0 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

24.078,00 

24.078,00 

 

 

9.278,00 

 

 

6.791,95 

 

 

2.486,05 

 

14.800,00 

24.078,00 

24.078,00 

 

 

9.278,00 

 

 

6.791,95 

 

 

2.486,05 

 

14.800,00 

100,0 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

100,0 

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 

 

 

 

1.000,00 

1.000,00 

 

 

1.000,00 

 

 

599,70 

 

 

400,30 

 

 

 

 

1.000,00 

1.000,00 

 

 

1.000,00 

 

 

599,70 

 

 

400,30 

 

 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 



str. 98 

 

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

23.561,00 

23.561,00 

 

 

8.761,00 

 

 

6.238,65 

 

 

2.522,35 

 

14.800,00 

23.561,00 

23.561,00 

 

 

8.761,00 

 

 

6.238,65 

 

 

2.522,35 

 

14.800,00 

100,0 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

100,0 

752  

75212 

Obrona narodowa 

Pozostałe wydatki obronne 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

470,00 

470,00 

470,00 

 

 

470,00 

 

 

470,00 

470,00 

470,00 

470,00 

 

 

470,00 

 

 

470,00 

100,0 

100,0 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

754  

 

75412 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

Ochotnicze straże pożarne 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

 

282.959,00 

45.000,00 

45.000,00 

 

 

44.000,00 

 

 

 

44.000,00 

 

1.000,00 

 

256.772,96 

42.252,13 

42.252,13 

 

 

42.252,13 

 

 

 

42.252,13 

 

- 

 

90,7 

93,9 

93,9 

 

 

96,0 

 

 

 

96,0 

 

- 

75414 Obrona cywilna 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

300,00 

300,00 

 

 

300,00 

 

 

300,00 

300,00 

300,00 

 

 

300,00 

 

 

300,00 

100,0 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

75415 Zadania ratownictwa górskiego i 

wodnego 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(2) dotacje na zadania bieżące 

 

2.200,00 

2.200,00 

 

2.200,00 

 

2.200,00 

2.200,00 

 

2.200,00 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 
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75416 Straż gminna (miejska) 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

203.959,00 

203.959,00 

 

 

202.959,00 

 

 

183.465,48 

 

 

19.493,52 

 

1.000,00 

196.219,20 

196.219,20 

 

 

195.380,87 

 

 

182.333,39 

 

 

13.047,48 

 

838,33 

96,2 

96,2 

 

 

96,3 

 

 

99,4 

 

 

66,9 

 

83,8 

75421 Zarządzanie kryzysowe 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

6.000,00 

6.000,00 

 

 

6.000,00 

 

 

 

6.000,00 

801,63 

801,63 

 

 

801,63 

 

 

 

801,63 

13,4 

13,4 

 

 

13,4 

 

 

 

13,4 

75495 Pozostała działalność 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

25.500,00 

25.500,00 

 

25.500,00 

15.000,00 

15.000,00 

 

15.000,00 

58,8 

58,8 

 

58,8 

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 

w tym: 

(5) obsługa długu 

160.250,00 

 

 

 

 

160.250,00 

 160.250,00 

 

160.250,00 

112.759,65 

 

 

 

 

112.759,65 

112.759,65 

 

112.759,65 

70,4 

 

 

 

 

70,4 

70,4 

 

70,4 

758  

75818 

Różne rozliczenia 

Rezerwy ogólne i celowe 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

 

 

100.000,00 

 

 

 

100.000,00 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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801  

80101 

Oświata i wychowanie 

Szkoły podstawowe 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

12.028.044,96 

6.183.917,67 

5.952.107,67 

 

 

5.931.467,67 

 

 

5.299.317,67 

 

 

632.150,00 

 

20.640,00 

231.810,00 

 

231.810,00 

11.920.849,16 

6.165.334,93 

5.933.531,63 

 

 

5.915.377,75 

 

 

5.296.628,61 

 

 

618.749,14 

 

18.153,88 

231.803,30 

 

231.803,30 

99,1 

99,7 

99,7 

 

 

99,7 

 

 

99,9 

 

 

97,9 

 

88,0 

100,0 

 

100,0 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach  

podstawowych 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 (3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

 

338.730,00 

338.730,00 

 

 

337.030,00 

 

 

290.080,00 

 

 

46.950,00 

 

1.700,00 

 

326.654,80 

326.654,80 

 

 

325.571,30 

 

 

289.446,14 

 

 

36.125,16 

 

1.083,50 

 

96,4 

96,4 

 

 

96,6 

 

 

99,8 

 

 

76,9 

 

63,7 

 80104 Przedszkola 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(2) dotacje na zadania bieżące 

(3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

3.932.949,57 

3.932.949,57 

 

 

1.318.405,57 

 

 

1.108.932,00 

 

 

209.473,57 

2.612.000,00 

 

2.544,00 

3.906.568,95 

3.906.568,95 

 

 

1.304.802,07 

 

 

1.107.294,28 

 

 

197.507,79 

2.599.614,88 

 

2.152,00 

99,3 

99,3 

 

 

99,0 

 

 

99,9 

 

 

94,3 

99,5 

 

84,7 

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(2) dotacje na zadania bieżące 

10.000,00 

10.000,00 

 

10.000,00 

3.001,38 

3.001,38 

 

3.001,38 

30,0 

30,0 

 

30,0 
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80110 Gimnazja 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:   

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

672.686,42 

672.686,42 

 

 

670.691,61 

 

 

608.820,17 

 

 

61.871,44 

 

1.994,81 

672.686,42 

672.686,42 

 

 

670.691,61 

 

 

608.820,17 

 

 

61.871,44 

 

1.994,81 

100,0 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

100,0 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

94.120,00 

94.120,00 

 

 

94.120,00 

 

 

 

94.120,00 

89.201,83 

89.201,83 

 

 

89.201,83 

 

 

 

89.201,83 

94,8 

94,8 

 

 

94,8 

 

 

 

94,8 

80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 

41.332,00 

41.332,00 

 

 

41.332,00 

 

 

 

41.332,00 

 

30.270,17 

30.270,17 

 

 

30.270,17 

 

 

 

30.270,17 

 

73,2 

73,2 

 

 

73,2 

 

 

 

73,2 

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 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:   

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 

 

 

 

 

16.852,00 

16.852,00 

 

 

16.852,00 

 

 

9.532,00 

 

 

7.320,00 

 

 

 

 

 

16.852,00 

16.852,00 

 

 

16.852,00 

 

 

9.532,00 

 

 

7.320,00 

 

 

 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

80150 Realizacja zadań wymagających    
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 stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych. 

Wydatki bieżące 

w tym: 

 (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 

 

382.239,00 

382.239,00 

 

 

382.239,00 

 

 

372.309,00 

 

 

9.930,00 

 

 

382.191,36 

382.191,36 

 

 

382.191,36 

 

 

372.261,36 

 

 

9.930,00 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

80152 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

gimnazjach, klasach dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonych w szkołach 

innego typu, liceach 

ogólnokształcących, technikach, 

szkołach policealnych, branżowych 

szkołach I i II stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w 

branżowych szkołach I stopnia oraz 

szkołach artystycznych 

Wydatki bieżące 

w tym: 

 (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170.816,91 

170.816,91 

 

 

170.816,91 

 

 

165.206,91 

 

 

5.610,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170.816,91 

170.816,91 

 

 

170.816,91 

 

 

165.206,91 

 

 

5.610,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych 

Wydatki bieżące 

w tym: 

 (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 

 

 

69.505,52 

69.505,52 

 

 

69.505,52 

 

 

 

69.505,52 

 

 

 

69.505,52 

69.505,52 

 

 

69.505,52 

 

 

 

69.505,52 

 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 
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80195 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

w tym: 

 (4) wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

114.895,87 

114.895,87 

 

 

 

114.895,87 

87.764,89 

87.764,89 

 

 

 

87.764,89 

76,4 

76,4 

 

 

 

76,4 

851  

85153 

Ochrona zdrowia 

Zwalczanie narkomanii 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

480.954,26 

3.000,00 

3.000,00 

 

 

3.000,00 

 

 

 

3.000,00 

462.188,15 

2.300,00 

2.300,00 

 

 

2.300,00 

 

 

 

2.300,00 

96,1 

76,7 

76,7 

 

 

76,7 

 

 

 

76,7 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(2) dotacje na zadania bieżące 

475.250,58 

475.250,58 

 

 

352.250,58 

 

 

34.000,00 

 

 

318.250,58 

123.000,00 

457.239,31 

457.239,31 

 

 

340.239,31 

 

 

31.674,08 

 

 

308.565,23 

117.000,00 

96,2 

96,2 

 

 

96,6 

 

 

93,2 

 

 

96,9 

95,1 

85158 Izby wytrzeźwień 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(2) dotacje na zadania bieżące 

2.000,00 

2.000,00 

 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

 

2.000,00 

100,0 

100,0 

 

100,0 

85195 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

703,68 

703,68 

 

 

703,68 

 

 

646,80 

 

 

56,88 

648,84 

648,84 

 

 

648,84 

 

 

591,96 

 

 

56,88 

92,2 

92,2 

 

 

92,2 

 

 

91,5 

 

 

100,0 
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852  

85202 

Pomoc społeczna 

Domy pomocy społecznej 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

1.427.525,12 

370.414,00 

370.414,00 

 

 

370.414,00 

 

 

 

370.414,00 

1.342.350,91 

358.232,52 

358.232,52 

 

 

358.232,52 

 

 

 

358.232,52 

94,0 

96,7 

96,7 

 

 

96,7 

 

 

 

96,7 

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 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 

 

 

 

12.892,02 

12.892,02 

 

 

12.892,02 

 

 

 

12.892,02 

 

 

 

 

10.819,95 

10.819,95 

 

 

10.819,95 

 

 

 

10.819,95 

 

 

 

 

83,9 

83,9 

 

 

83,9 

 

 

 

83,9 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 (3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

 

 

106.136,36 

106.136,36 

 

 

14.171,00 

 

 

 

14.171,00 

 

91.965,36 

 

 

105.980,56 

105.980,56 

 

 

14.015,20 

 

 

 

14.015,20 

 

91.965,36 

 

 

99,9 

99,9 

 

 

98,9 

 

 

 

98,9 

 

100,0 

85215 Dodatki mieszkaniowe 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 (3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

12.000,00 

12.000,00 

 

 

700,00 

 

 

 

700,00 

 

11.300,00 

9.942,50 

9.942,50 

 

 

570,00 

 

 

 

570,00 

 

9.372,50 

82,9 

82,9 

 

 

81,4 

 

 

 

81,4 

 

82,9 
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85216 Zasiłki stałe 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 (3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

169.163,21 

169.163,21 

 

 

5.000,00 

 

 

 

5.000,00 

 

164.163,21 

131.581,74 

131.581,74 

 

 

455,53 

 

 

 

455,53 

 

131.126,21 

77,8 

77,8 

 

 

9,1 

 

 

 

9,1 

 

79,9 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 (3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

546.589,53 

546.589,53 

 

 

505.265,18 

 

 

453.905,00 

 

 

51.360,18 

 

41.324,35 

543.251,34 

543.251,34 

 

 

501.926,99 

 

 

453.336,35 

 

 

48.590,64 

 

41.324,35 

99,4 

99,4 

 

 

99,3 

 

 

99,9 

 

 

94,6 

 

100,0 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 

39.650,00 

39.650,00 

 

 

39.650,00 

 

 

25.755,00 

 

 

13.895,00 

 

39.511,30 

39.511,30 

 

 

39.511,30 

 

 

25.616,30 

 

 

13.895,00 

 

99,7 

99,7 

 

 

99,7 

 

 

99,5 

 

 

100,0 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 

Wydatki bieżące 

w tym: 

 (3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

167.980,00 

167.980,00 

 

 

167.980,00 

141.231,00 

141.231,00 

 

 

141.231,00 

84,1 

84,1 

 

 

84,1 

85295 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

2.700,00 

2.700,00 

 

 

2.700,00 

 

 

 

2.700,00 

1.800,00 

1.800,00 

 

 

1.800,00 

 

 

 

1.800,00 

66,7 

66,7 

 

 

66,7 

 

 

 

66,7 
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854  

85401 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Świetlice szkolne 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

443.455,34 

402.160,00 

402.160,00 

 

 

401.160,00 

 

 

377.400,00 

 

 

23.760,00 

 

1.000,00 

432.154,49 

398.164,49 

398.164,49 

 

 

397.664,49 

 

 

374.404,32 

 

 

23.260,17 

 

500,00 

97,5 

99,0 

99,0 

 

 

99,1 

 

 

99,2 

 

 

97,9 

 

50,0 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym 

Wydatki bieżące 

w tym: 

 (3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

 

38.983,34 

38.983,34 

 

 

38.983,34 

 

33.990,00 

33.990,00 

 

 

33.990,00 

 

87,2 

87,2 

 

 

87,2 

85446 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 

2.312,00 

2.312,00 

 

 

2.312,00 

 

 

 

2.312,00 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

855  

85501 

Rodzina 

Świadczenie wychowawcze 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 (3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

10.662.608,07 

7.679.286,00 

7.679.286,00 

 

 

113.344,85 

 

 

85.806,58 

 

 

27.538,27 

 

7.565.941,15 

10.602.369,28 

7.651.520,15 

7.651.520,15 

 

 

105.848,59 

 

 

85.806,58 

 

 

20.042,01 

 

7.545.671,56 

99,4 

99,6 

99,6 

 

 

93,4 

 

 

100,0 

 

 

72,8 

 

99,7 
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85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 (3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

 

 

 

2.510.716,58 

2.510.716,58 

 

 

176.419,23 

 

 

158.572,40 

 

 

17.846,83 

 

2.334.297,35 

 

 

 

2.498.890,74 

2.498.890,74 

 

 

166.474,13 

 

 

158.572,40 

 

 

7.901,73 

 

2.332.416,61 

 

 

 

99,5 

99,5 

 

 

94,4 

 

 

100,0 

 

 

44,3 

 

99,9 

85503 Karta Dużej Rodziny 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

973,92 

973,92 

 

 

973,92 

 

 

973,92 

770,79 

770,79 

 

 

770,79 

 

 

770,79 

79,1 

79,1 

 

 

79,1 

 

 

79,1 

85504 Wspieranie rodziny 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 (3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

417.109,66 

417.109,66 

 

 

85.509,66 

 

 

77.682,54 

 

 

7.827,12 

 

331.600,00 

397.306,94 

397.306,94 

 

 

65.706,94 

 

 

58.439,49 

 

 

7.267,45 

 

331.600,00 

95,3 

95,3 

 

 

76,8 

 

 

75,2 

 

 

92,8 

 

100,0 

85508 Rodziny zastępcze 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

44.073,00 

44.073,00 

 

 

44.073,00 

 

 

 

44.073,00 

43.431,75 

43.431,75 

 

 

43.431,75 

 

 

 

43.431,75 

98,5 

98,5 

 

 

98,5 

 

 

 

98,5 
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85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z 

przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.448,91 

10.448,91 

 

 

10.448,91 

 

 

 

10.448,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.448,91 

10.448,91 

 

 

10.448,91 

 

 

 

10.448,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

900  

 

90001 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 

5.338.904,93 

433.000,00 

3.000,00 

 

 

3.000,00 

 

 

 

3.000,00 

430.000,00 

 

430.000,00 

 

3.127.316.81 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

58,6 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

1.423.742,96 

1.423.742,96 

 

 

1.423.742,96 

 

 

56.700,00 

 

 

1.367.042,96 

1.417.001,07 

1.417.001,07 

 

 

1.417.001,07 

 

 

56.700,00 

 

 

1.360.301,07 

99,5 

99,5 

 

 

99,5 

 

 

100,0 

 

 

99,5 
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90003 Oczyszczanie miast i wsi 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

491.000,00 

491.000,00 

 

 

491.000,00 

 

 

 

491.000,00 

377.692,62 

377.692,62 

 

 

377.692,62 

 

 

 

377.692,62 

76,9 

76,9 

 

 

76,9 

 

 

 

76,9 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

 

102.000,00 

102.000,00 

 

 

102.000,00 

 

 

 

102.000,00 

 

95.555,54 

95.555,54 

 

 

95.555,54 

 

 

 

95.555,54 

 

93,7 

93,7 

 

 

  93,7 

 

 

 

93,7 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

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 

 

1.364.738,68 

10.000,00 

 

 

10.000,00 

 

 

 

10.000,00 

1.354.738,68 

 

1.354.738,68 

 

 

 

798.590,41 

 

143.393,21 

9.336,00 

 

 

9.336,00 

 

 

 

9.336,00 

134.057,21 

 

134.057,21 

 

 

 

134.057,21 

 

10,5 

93,4 

 

 

93,4 

 

 

 

93,4 

9,9 

 

9,9 

 

 

 

16,8 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

585.700,00 

585.700,00 

 

 

585.700,00 

 

 

 

585.700,00 

418.485,93 

418.485,93 

 

 

418.485,93 

 

 

 

418.485,93 

71,5 

71,5 

 

 

71,5 

 

 

 

71,5 
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90026 Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(4) wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

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 

 

537.130,70 

116.862,52 

 

 

66.918,00 

 

 

 

66.918,00 

 

 

49.944,52 

420.268,18 

 

420.268,18 

 

 

 

386.930,22 

 

455.660,79 

72.206,87 

 

 

56.999,92 

 

 

 

56.999,92 

 

 

15.206,95 

383.453,92 

 

383.453,92 

 

 

 

383.453,92 

 

84,8 

61,8 

 

 

85,2 

 

 

 

85,2 

 

 

30,4 

91,2 

 

91,2 

 

 

 

99,1 

90095 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

401.592,59 

401.592,59 

 

 

401.592,59 

 

 

 

401.592,59 

219.527,65 

219.527,65 

 

 

219.527,65 

 

 

 

219.527,65 

54,7 

54,7 

 

 

54,7 

 

 

 

54,7 

921  

 

92105 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 

Wydatki bieżące 

w tym: 

 (1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(2) dotacje na zadania bieżące 

 

2.223.222,00 

21.000,00 

21.000,00 

 

 

16.000,00 

 

 

 

16.000,00 

5.000,00 

 

2.024.934,14 

4.065,00 

4.065,00 

 

 

4.065,00 

 

 

 

4.065,00 

- 

 

91,1 

19,4 

19,4 

 

 

25,4 

 

 

 

25,4 

- 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 

Wydatki bieżące 

w tym: 

 (2) dotacje na zadania bieżące 

 

416.000,00 

416.000,00 

 

416.000,00 

 

416.000,00 

416.000,00 

 

416.000,00 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 
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92116 Biblioteki 

Wydatki bieżące 

w tym: 

 (2) dotacje na zadania bieżące 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

419.000,00 

399.000,00 

 

399.000,00 

20.000,00 

 

20.000,00 

324.000,00 

324.000,00 

 

324.000,00 

- 

 

- 

77,3 

81,2 

 

81,2 

- 

 

- 

92195 Pozostała działalność 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

1.367.222,00 

1.367.222,00 

 

1.367.222,00 

1.280.869,14 

1.280.869,14 

 

1.280.869,14 

93,7 

93,7 

 

93,7 

926  

92601 

Kultura fizyczna  

Obiekty sportowe 

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym:  

(1,1) wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

(1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(3) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

2.702.121,83 

229.329,30 

229.329,30 

 

 

229.129,30 

 

 

132.309,38 

 

 

96.819,92 

 

200,00 

2.027.363,20 

188.981,41 

188.981,41 

 

 

188.781,41 

 

 

109.187,69 

 

 

79.593,72 

 

200,00 

75,0 

82,4 

82,4 

 

 

82,4 

 

 

82,5 

 

 

82,2 

 

100,0 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  

Wydatki bieżące 

w tym: 

(1) wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

w tym: 

 (1,2) wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

(2) dotacje na zadania bieżące 

23.000,00 

23.000,00 

 

 

18.000,00 

 

 

 

18.000,00 

5.000,00 

7.281,00 

7.281,00 

 

 

7.281,00 

 

 

 

7.281,00 

- 

31,7 

31,7 

 

 

40,5 

 

 

 

40,5 

- 

92695 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 

2.449.792,53 

2.449.792,53 

 

2.449.792,53 

 

 

 

1.278.115,53 

1.831.100,79 

1.831.100,79 

 

1.831.100,79 

 

 

 

807.738,33 

74,7 

74,7 

 

74,7 

 

 

 

63,2 

  Ogółem: 41.675.024,71 37.435.197,50 89,8 

 

 

2.2) Realizacja wydatków majątkowych 
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Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

400  

 

40002 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

Dostarczanie wody 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 

240.000,00 

240.000,00 

240.000,00 

 

240.000,00 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

600  

60013 

Transport i łączność 

Drogi publiczne wojewódzkie 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

938.183,87 

120.552,63 

120.552,63 

 

120.552,63 

881.586,26 

120.552,63 

120.552,63 

 

120.552,63 

94,0 

100,0 

100,0 

 

100,0 

60014 Drogi publiczne powiatowe 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

353.840,00 

353.840,00 

 

353.840,00 

353.840,00 

353.840,00 

 

353.840,00 

100,0 

100,0 

 

100,0 

60016 Drogi publiczne gminne 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

293.791,24 

293.791,24 

 

293.791,24 

248.597,37 

248.597,37 

 

248.597,37 

84,6 

84,6 

 

84,6 

60017 Drogi wewnętrzne 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

170.000,00 

170.000,00 

 

170.000,00 

158.596,26 

158.596,26 

 

158.596,26 

93,3 

93,3 

 

93,3 

700  

70005 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

70.000,00 

 

70.000,00 

70.000,00 

 

70.000,00 

13.000,00 

 

13.000,00 

13.000,00 

 

13.000,00 

18,6 

 

18,6 

18,6 

 

18,6 

754  

 

75495 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

Pozostała działalność 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 

25.500,00 

25.500,00 

25.500,00 

 

25.500,00 

 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

 

15.000,00 

 

58,8 

58,8 

58,8 

 

58,8 

801  

80101 

Oświata i wychowanie 

Szkoły podstawowe 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

231.810,00 

231.810,00 

231.810,00 

 

231.810,00 

231.803,30 

231.803,30 

231.803,30 

 

231.803,30 

100,0 

100,0 

100,0 

 

100,0 

900  

 

90001 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 

2.205.006,86 

430.000,00 

430.000,00 

 

430.000,00 

 

517.511,13 

- 

- 

 

- 

 

23,5 

- 

- 

 

- 
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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 

 

1.354.738,68 

1.354.738,68 

 

1.354.738,68 

 

 

 

798.590,41 

 

134.057,21 

134.057,21 

 

134.057,21 

 

 

 

134.057,21 

 

9,9 

9,9 

 

9,9 

 

 

 

16,8 

90026 Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami 

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 

 

420.268,18 

420.268,18 

 

420.268,18 

 

 

 

386.930,22 

 

383.453,92 

383.453,92 

 

383.453,92 

 

 

 

383.453,92 

 

91,2 

91,2 

 

91,2 

 

 

 

99,1 

921  

 

92116 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

Biblioteki 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 

1.387.222,00 

20.000,00 

20.000,00 

 

20.000,00 

 

1.280.869,14 

- 

- 

 

- 

 

92,3 

- 

- 

 

- 

92195 Pozostała działalność 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

1.367.222,00 

1.367.222,00 

 

1.367.222,00 

1.280.869,14 

1.280.869,14 

 

1.280.869,14 

93,7 

93,7 

 

93,7 

926  

92695 

Kultura fizyczna 

Pozostała działalność 

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 

2.449.792,53 

2.449.792,53 

2.449.792,53 

 

2.449.792,53 

 

 

 

1.278.115,53 

1.831.100,79 

1.831.100,79 

1.831.100,79 

 

1.831.100,79 

 

 

 

807.738,33 

74,7 

74,7 

74,7 

 

74,7 

 

 

 

63,2 

Razem: 7.547.515,26 4.770.870,62 63,2 

 

 

2.3) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za  rok  2019 

 

L.p  Wyszczególnienie Plan  

 

Wykonanie  W 

1.  Dochody ogółem  38.376.647,43 35.990.981,65 93,8 

 z tego:    

1.1  Dochody bieżące 34.212.121,25 34.416.937,12 100,6 

  w tym:    
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1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

6.141.807,00 6.199.880,00 100,9 

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych 

230.000,00 342.920,64 149,1 

1.1.3 podatki i opłaty w tym: 5.447.614,51 5.596.025,36 102,7 

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 2.920.000,00 2.993.398,65 102,5 

1.1.4 z subwencji ogólnej 8.903.425,00 8.903.425,00 100,0 

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 

bieżące 

12.807.963,17 12.644.847,32 98,7 

1.2  Dochody majątkowe 4.164.526,18 1.574.044,53 37,8 

 w tym:    

1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.035.000,00 1.064.409,75 102,8 

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 

inwestycje 

3.129.526,18 509.634,78 16,3 

2.  Wydatki ogółem 41.675.024,71 37.435.197,50 89,8 

 z  tego:    

2.1   Wydatki bieżące  34.127.509,45 32.664.326,88 95,7 

 w 

tym: 

    

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: 0,00 0,00 0,0 

2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 

limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 

ustawy 

0,00 0,00 0,0 

2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

przekształconego na zasadach określonych w 

przepisach o działalności leczniczej, w wysokości 

w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 

budżetu państwa 

0,00 0,00 0,0 

2.1.3 wydatki na obsługę długu w tym: 160.250,00 112.759,65 70,4 

2.1.3.1 Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 

ustawy  

   

2.1.3.1.1 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 

2.1.3.1.2 Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 

limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 

243 ustawy, z tytułu zobowiazań zaciągniętych na 

wkład krajowy 

0,00 0,00 0,0 

2.2              Wydatki majątkowe 7.547.515,26 4.770.870,62 63,2 

3              Wynik budżetu -3.298.377,28 -1.444.215,85 43,8 

4. Przychody budżetu 3.955.877,28 3.653.127,28 92,3 

  z tego:   

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: 0,00 0,00 0,0 

4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,0 
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4.2 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 

6 ustawy w tym: 

3.495.867,28 3.495.867,28 100,0 

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 2.998.377,28 1.444.215,85 48,2 

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów 

wartościowych w tym:     

300.000,00 0,00  

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 300.000,00 0,00  

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 

długu w tym: 

160.010,00 157.260,00 98,3 

4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,0 

5 Rozchody budżetu 657.500,00 654.750,00 99,6 

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 

wykup papierów wartościowych w tym: 

427.500,00 427.500,00 100,0 

5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot 

ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 

o których mowa w art. 243 ustawy 

0,00 0,00 0,0 

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 

5.1.1.3 Kwota przypadająca na dany rok kwot 

ustawowych wyłączeń innych niż określone  w 

art.. 243 ustawy 

0,00 0,00 0,0 

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 230.000,00 227.500,00 98,9 

6 Kwota długu 4.099.500,00 3.799.500,00 92,7 

7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 

przez jednostkę samorządu terytorialnego 

zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 

jednostkach zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

0,00 0,00 0,0 

8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o 

której mowa w art.242 ustawy 

   

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi 

84.611,80 1.752.610,24 2071,4 

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, 

skorygowanymi o środki  a wydatkami bieżącymi, 

pomniejszonymi  o wydatki  

3.580.479,08 5.248.477,52 146,6 

9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 

ustawy do dochodów bez uwzględniania 

zobowiązań związku współtworzonego przez jst i 

bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 

przypadających na dany rok 

1,53 1,50 98,0 

9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 

ustawy do dochodów  bez uwzględnienia 

zobowiązań związku  współtworzonego przez jst 

1,53 1,50 98,0 
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po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 

przypadających na dany rok  

9.3 Kwota zobowiązań związku  współtworzonego 

przez jst przypadających do  

 

spłaty w danym roku budżetowym podlegająca 

doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 

0,00 0,00  

9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 

ustawy do dochodów po uwzględnieniu 

zobowiązań związku współtworzonego przez jst 

oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 

przypadających na dany rok  

1,53 1,50 98,0 

 

9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o 

dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów 

budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 

jednoroczny) 

2,92 7,83 268,2 

9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 

określony 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 trzech poprzednich lat) 

11,23 11,23 100,0 

9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 

określony 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 trzech poprzednich lat) 

13,27 13,27 100,0 

9.7 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 

 

 

 

 

9.7.1 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 

 

 

 

10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 

budżetowej 

0,00 0,00  

 w tym na:    

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów 

wartościowych 

0,00 0,00  

 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 

wydatków budżetowych 

X X  
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11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 

12.276.261,02 12.142.038,42 98,9 

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 

jednostki samorządu terytorialnego 

3.102.047,00 2.985.653,38 96,2 

11.3 Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy  

z tego; 

3.415.132,02 2.607.699,71 76,4 

11.3.1 bieżące 1.838.094,75 1.607.692,03 87,5 

11.3.2 majątkowe 1.577.037,27 1.000.007,68 63,4 

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 3.912.760,84 3.113.760,81 79,6 

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 2.426.961,79 1.075.050,85 44,3 

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 1.207.792,63 582.058,96 48,2 

12 Finansowanie programów, projektów lub zadań 

realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

   

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub 

zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w 

tym: 

90.056,88 -38.205,53  

12.1.1 Środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w 

tym: 

90.056,88 -38.205,53  

12.1.1.1 Środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 

wynikające wyłącznie z zawartych umów na 

realizację programu, projektu lub zadania 

90.056,88 -38.205,53  

12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub 

zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w 

tym: 

2.108.543,81 289.190,25 13,7 

12.2.1 Środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w 

tym: 

2.108.543,81 289.190,25 13,7 

12.2.1.1 Środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 

wynikające wyłącznie z zawartych umów na 

realizację programu, projektu lub zadania 

2.108.543,81 289.190,25 13,7 

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub 

zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w 

tym: 

164.840,39 102.971,84 62,5 

12.3.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 

pkt 2 ustawy 

157.348,70 99.569,36 63,3 

12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 

lub zadania  wynikające wyłącznie z zawartych 

umów z podmiotem dysponującym środkami, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy  

157.348,70 99.569,36 63,3 

12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub 

zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w 

tym: 

2.463.636,16 1.325.249,46 53,8 

12.4.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 

pkt 2 ustawy 

2.108.543,81 1.073.296,71 50,9 
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12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, 

projektu lub zadania  wynikające wyłącznie z 

zawartych umów z podmiotem dysponującym 

środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 

ustawy 

2.108.543,81 1.073.296,71 50,9 

12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 

na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na 

stopień finansowania tymi środkami w tym: 

362.584,04 255.355,23 70,4 

12.5.1 W związku z już zawartą umową na realizację 

programu, projektu lub zadania 

362.584,04 255.355,23 70,4 

12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 

po dniu 1 stycznia 2013 r.umową na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego w 

co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 

5 ust.1 pkt 2 ustawy 

0,00 0,00  

12.6.1 W związku z już zawartą umową na realizację 

programu, projektu lub zadania 

0,00 0,00  

12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji 

papierów wartościowych powstające w związku z 

umową na realizację programu, projektu lub 

zadania finansowanego z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 

względu na stopień finansowania tymi środkami 

0,00 0,00  

12.7.1 W związku z już zawartą umową na realizację 

programu, projektu lub zadania 

0,00 0,00  

12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji 

papierów wartościowych powstające w związku z 

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na 

realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego w co najmniej 60% środkami, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

0,00 0,00  

12.8.1 W związku z już zawartą umową na realizację 

programu, projektu lub zadania 

0,00 0,00  

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 

samodzielnych publicznych zakładach opieki 

zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 

   

13.1 Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez 

jst zobowiązań po likwidowanych i 

przekształcanych samodzielnych zakładach opieki 

zdrowotnej 

0,00 0,00  

13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 

budżetu państwa, o której mowa w art. 196 

ustawy z dnia 15.04.2011r, o działalności 

leczniczej (Dz.U.z 2013r, poz.217 z późn.zm.) 

0,00 0,00  

13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, 

o którym mowa w art.190 ustawy o działalności 

leczniczej 

0,00 0,00  
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13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 

samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej przekształconego na zasadach 

określonych w przepisach o działalności 

leczniczej 

0,00 0,00  

13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 

samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej likwidowanego na zasadach 

określonych w przepisach o działalności 

leczniczej 

0,00 0,00  

13.6 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 

samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na 

podstawie przepisów o zakładach opieki 

zdrowotnej 

0,00 0,00  

13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku 

finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 

0,00 0,00  

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie    

14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów 

wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, 

wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 

zaciągniętych 

427.500,00 427.500,00 100,0 

14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 

się z wydatków budżetu 

0,00 0,00  

14.3 Wydatki zmniejszające dług w tym; 0,00 0,00  

14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat 

poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 

0,00 0,00  

14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów 

dłużnych wliczanych w państwowy dług 

publiczny 

0,00 0,00  

14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i 

gwarancji 

0,00 0,00  

14.4 Wynik operacji nie kasowych wpływających na 

kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 

0,00 0,00  

 

2.4) Informacja o wartości umorzenia podatków w 2019 roku  

 

W 2019 r. łączna wartość umorzenia podatków wyniosła – 189,24 zł 

w tym: 

- podatek od nieruchomości – 177,24 zł 

- podatek rolny 12,00 zł  

W tym wartość przedmiotowych umorzeń podatkowych – 0,00 

 

3. Pozyskane środki zewnętrzne – szczegółowa informacja o pozyskanych w okresie 

sprawozdawczym środkach zewnętrznych do budżetu Miasta. 
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3.1) Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

010  

01095 

Rolnictwo i łowiectwo 

Pozostała działalność 

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) 

- z przeznaczeniem na zwrot części 

podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów 

postępowania w sprawie jego zwrotu 

poniesionych przez  miasto Mszana Dolna. 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu 

województwa na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego (§ 2330) 

-  na podstawie porozumienia z 

samorządem województwa otrzymano 

dotację w kwocie 57.532,00 zł z 

przeznaczeniem na remont drogi rolniczej 

ul. Smrekowa 

82.988,33 

82.988,33 

 

 

 

 

 

25.456,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.532,00 

82.988,33 

82.988,33 

 

 

 

 

 

25.456,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.532,00 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

750  

75011 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

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) 

- dofinansowanie do zadań z zakresu  USC, 

ewidencja ludności, dowody osobiste, 

działalność gospodarcza, zadania obrony 

cywilnej i obronne 

158.556,00 

155.556,00 

 

 

 

 

 

155.556,00 

149.219,87 

146.219,87 

 

 

 

 

 

146.219,87 

94,1 

94,0 

 

 

 

 

 

94,0 

75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

 

100,0 
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Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego (§ 2320) 

- dofinansowanie do zadnia realizowanego  

na podstawie porozumienia  między jst   – 

„Festiwal Orkiestr Dętych im. Jerzego 

Żądły”. 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

100,0 

751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

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) 

- sfinansowanie kosztów prowadzenia i 

aktualizowania rejestru wyborców 

 

 

50.244,00 

 

1.605,00 

 

 

 

 

 

1.605,00 

 

 

50.244,00 

 

1.605,00 

 

 

 

 

 

1.605,00 

 

 

100,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 

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) 

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i 

Senatu 

24.078,00 

 

 

 

 

 

24.078,00 

24.078,00 

 

 

 

 

 

24.078,00 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie 

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) 

 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 
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- sfinansowanie archiwizacji dokumentów 

z wyborów samorządowych  

 

 

1.000,00 

 

 

1.000,00 

 

 

100,0 

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 

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 wydatki związane z przeprowadzeniem 

wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

23.561,00 

 

 

 

 

 

23.561,00 

23.561,00 

 

 

 

 

 

23.561,00 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

752  

75212 

Obrona narodowa 

Pozostałe wydatki obronne 

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) 

- sfinansowanie szkolenia z zakresu 

obronności 

470,00 

470,00 

 

 

 

 

 

470,00 

470,00 

470,00 

 

 

 

 

 

470,00 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

754  

 

75414 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

Obrona cywilna 

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) 

- sfinansowanie szkolenia z zakresu obrony 

cywilnej 

 

300,00 

300,00 

 

 

 

 

             300,00 

 

300,00 

300,00 

 

 

 

 

             300,00 

 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

758  

75814 

Różne rozliczenia 

Różne rozliczenia finansowe 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

3.706,00 

3.706,00 

 

 

 

 

3.706,00 

3.706,00 

 

 

 

 

100,0 

100,0 
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związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

(§ 2010) 

- zwrot  poniesionych wydatków  przez jst 

ze środków własnych w poprzednim roku 

budżetowym w rozdziale 75011 

 

3.706,00 

 

3.706,00 

 

100,0 

801  

80103 

Oświata i wychowanie 

Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) 

(§ 2030)  

– na dofinansowanie zadań bieżących w 

zakresie realizacji wychowania 

przedszkolnego 

1.468.338,57 

28.060,00 

 

 

 

 

 

28.060,00 

1.426.152,04 

28.060,00 

 

 

 

 

 

28.060,00 

97,1 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 80104 Przedszkola 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)  

(§ 2030) 

- na dofinansowanie zadań bieżących w 

zakresie realizacji wychowania 

przedszkolnego  

Dotacje celowe otrzymane 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 

1.323.169,00 

 

 

 

 

453.169,00 

 

 

 

 

 

 

870.000,00 

1.328.586,52 

 

 

 

 

453.169,00 

 

 

 

 

 

 

875.417,52 

100,4 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,6 

80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

 

 

 

69.505,52 

 

 

 

 

 

69.505,52 

 

 

 

 

 

100,0 
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związkom powiatowo- gminnym) 

ustawami (§ 2010) 

- na sfinansowanie zakupu podręczników 

dla uczniów szkół 

 

        69.505,52 

 

        69.505,52 

 

100,0 

80195 Pozostała działalność 

Dotacje celowe 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 (§ 

2051) 

- na sfinansowanie programu „Erasmus”  

realizowanego przez Szkołę Podstawową 

Nr 1. 

47.604,05 

 

 

 

 

 

 

 

47.604,05 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

851  

85195 

Ochrona zdrowia 

Pozostała działalność 

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 kosztów wydawania 

decyzji dla świadczeniobiorców innych niż 

ubezpieczeni. 

703,68 

703,68 

 

 

 

 

 

703,68 

648,84 

648,84 

 

 

 

 

 

648,84 

92,2 

92,2 

 

 

 

 

 

92,2 

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. 

Dotacje celowe otrzymane 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.  

423.787,33 

 

 

 

 

10.952,02 

 

 

 

 

10.952,02 

422.739,22 

 

 

 

 

10.819,95 

 

 

 

 

10.819,95 

99,8 

 

 

 

 

98,8 

 

 

 

 

98,8 
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85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)  

(§ 2030) 

- na sfinansowanie  wypłat zasiłków 

okresowych dla  rodzin z terenu miasta, 

 

 

44.965,36 

 

 

 

 

44.965,36 

 

 

44.965,36 

 

 

 

 

44.965,36 

 

 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

85216 Zasiłki stałe 

Dotacje celowe otrzymane 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 

131.715,21 

 

 

 

 

131.715,21 

131.126,21 

 

 

 

 

131.126,21 

99,6 

 

 

 

 

99,6 

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 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)  

(§ 2030) 

- na dofinansowanie do utrzymania ośrodka 

pomocy społecznej 

102.481,76 

 

 

 

 

 

38.984,76 

 

 

 

 

63.497,00 

102.429,50 

 

 

 

 

 

38.984,76 

 

 

 

 

63.444,74 

99,9 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

99,9 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

 

20.495,00 

 

 

 

20.495,00 

 

 

 

100,0 
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związkom powiatowo- gminnym) 

ustawami (§ 2010) 

- na sfinansowanie zakupu 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla  

dzieci niepełnosprawnych 

 

 

 

20.495,00 

 

 

 

20.495,00 

 

 

 

100,0 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 

Dotacje celowe otrzymane 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 

113.178,00 

 

 

 

 

113.178,00 

112.903,20 

 

 

 

 

112.903,20 

99,8 

 

 

 

 

99,8 

853 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

Pozostała działalność 

Dotacje celowe 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) 

- Zwrócono dotację  otrzymaną w 2018 

roku na realizację programu „Dostępny 

wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe 

dla mieszkańców województwa 

małopolskiego i świętokrzyskiego” z 

powodu braku uczestników pomimo kilku 

rekrutacji. 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

-50.010,00 

-50.010,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50.010,00 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

854  

85415 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)  

(§ 2030) 

-  na dofinansowanie stypendiów i zasiłków 

szkolnych dla uczniów 

35.508,00 

 

35.508,00 

 

 

 

 

31.278,00 

28.038,00 

 

28.038,00 

 

 

 

 

23.808,00 

79,0 

 

79,0 

 

 

 

 

76,1 
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Dotacje celowe otrzymane 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 

 

 

 

 

 

 

          4.230,00 

 

 

 

 

 

          4.230,00 

 

 

 

 

 

100,0 

 

855 

 

85501 

 

Rodzina 

Świadczenie wychowawcze 

Dotacje celowe otrzymane 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 

 

10.538.908,43 

7.667.286,00 

 

 

 

 

 

 

 

7.667.286,00 

 

10.516.546,55 

7.647.008,01 

 

 

 

 

 

 

 

7.647.008,01 

 

99,8 

99,7 

 

 

 

 

 

 

 

99,7 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

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 świadczeń rodzinnych,  

opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego, 

składek ZUS dla osób pobierających  

świadczenia opiekuńcze wraz z kosztami 

obsługi tego programu 

 

 

 

2.498.716,58 

 

 

 

 

 

2.498.716,58 

 

 

 

2.496.835,84 

 

 

 

 

 

2.496.835,84 

 

 

 

99,9 

 

 

 

 

 

99,9 

85503 Karta Dużej Rodziny 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

973,92 

 

 

770,79 

 

 

79,1 
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związkom powiatowo- gminnym) 

ustawami (§ 2010) 

- na sfinansowanie kosztów obsługi  

programu  Karta Dużej Rodziny 

 

 

 

973,92 

 

 

 

770,79 

 

 

 

79,1 

85504 Wspieranie rodziny 

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 świadczeń z  rządowego  

programu „Dobry Start” i kosztów jego 

obsługi 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)  

(§ 2030)  

- na dofinansowanie do wynagrodzenia 

asystenta rodziny 

361.483,00 

 

 

 

 

 

342.240,00 

 

 

 

 

 

19.243,00 

361.483,00 

 

 

 

 

 

342.240,00 

 

 

 

 

 

19.243,00 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z 

przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 

r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

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  składek na 

ubezpieczenie zdrowotne za  

świadczeniobiorców pobierających 

świadczenia opiekuńcze  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.448,91 

 

 

 

10.448,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.448,91 

 

 

 

10.448,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

900  

 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

 

42.452,83 

 

11.804,47 

 

27,8 
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90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 

odpadami 

Dotacje celowe 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. 

 

42.452,83 

 

 

 

 

 

 

 

42.452,83 

 

11.804,47 

 

 

 

 

 

 

 

11.804,47 

 

27,8 

 

 

 

 

 

 

 

27,8 

921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 

Dotacje celowe otrzymane 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” 

2.000,00 

2.000,00 

 

 

 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

 

 

 

2.000,00 

100,0 

100,0 

 

 

 

100,0 

  Razem: 12.807.963,17 12.644.847,32 98,7 

 

3.2) Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo 

własności (§ 0760) 

- na dofinansowanie wydatków 

majątkowych 

- 

 

- 

 

- 

20.444,53 

 

20.444,53 

 

20.444,53 

- 

 

- 

 

- 

900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
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90005 

Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu 

Dotacje celowe 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 

jednostkę samorządu terytorialnego (§ 

6257) 

- na sfinansowanie zadania „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. 

(środki w ramach refundacji wydatków). 

Umowa Nr RPMP.04.04.03-12-0242/17-

00-XVII/371/FE/17 z dnia 08.11.2017r. 

Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł (§ 

6290) 

- na sfinansowanie inwestycji gminy 

pozyskane z innych źródeł (wpłata 

mieszkańców – wkład własny na program 

tzw. Instalacja solarów – złożony wniosek 

przez lidera programu gminę Dobra).  

1.561.410,65 

 

1.304.738,68 

 

 

 

 

 

 

 

783.756,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520.982,37 

289.190,25 

 

286.200,38 

 

 

 

 

 

 

 

286.200,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

18,5 

 

21,9 

 

 

 

 

 

 

 

36,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 

odpadami 

Dotacje celowe 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 

jednostkę samorządu terytorialnego (§ 

6257) 

- na dofinansowanie zadania p.n. „Rozwój 

systemu gospodarki odpadami poprzez 

budowę punktu selektywnego zbierania 

 

256.671,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.989,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 
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odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą w 

Mszanie Dolnej” (środki w ramach 

refundacji wydatków) 

Umowa Nr RPMP.05.02.02-12-1144/17-

00-XVII/377/FE/19 z dnia 27.08.2018r. 

256.671,97 2.989,87 1,2 

926  

92695 

Kultura fizyczna 

Pozostała działalność 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich, 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 dofinansowanie zadania p.n. „Budowa 

ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Mszanki”  

(środki w ramach refundacji wydatków)   

Umowa Nr RPMP.04.05.02-12-0295/18-

oo-XVII/74/FE/19 z dnia 27.08.2019r. 

Dotacje otrzymane z państwowych 

funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych (§ 

6260) 

- na dofinansowanie zadania p.n. 

„Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego 

w Mszanie Dolnej – wariant 400m 

treningowy” (środki w ramach refundacji 

wydatków) 

Umowa Nr 2017/0339/1554/SubA/WIS/LA 

z dnia 31.10.2017r. 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego (§ 6620) 

- na dofinansowanie zadania p.n. 

„Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego 

w Mszanie Dolnej – wariant 400m 

treningowy” (środki w ramach refundacji 

wydatków) 

1.568.115,53 

1.568.115,53 

 

 

 

 

 

 

1.068.115,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.000,00 

200.000,00 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,8 

12,8 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Umowa Nr CRU-GJ/302/2018 z dnia 

27.06.2018r. 

200.000,00 200.000,00 100,0 

  Razem: 3.129.526,18 509.634,78 16,3 

 

3.3)  Inne środki 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

600  

60011 

Transport i łączność 

Drogi publiczne krajowe 

Wpływy z usług (§ 0830) 

- na dofinansowanie z GDDKiA na zadanie 

pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na 

istniejących przejściach dla pieszych 

zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej 

DK 28 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

100,0 

100,0 

100,0 

801 80103 Oświata i wychowanie 

Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

Wpływy z usług (§ 0830) 

- zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych 

gmin w przedszkolach publicznych 

162.600,00 

 

2.600,00 

2.600,00 

172.296,38 

 

3.647,20 

3,647,20 

106,0 

 

140,3 

140,3 

 80104 Przedszkola 

Wpływy z usług (§ 0830) 

- zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych 

gmin w przedszkolach publicznych 

160.000,00 

160.000,00 

168.649,18 

168.649,18 

105,4 

105,4 

  Razem: 222.600,00 232.296,38 104,4 
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IV.  SFERA SAMORZĄDOWEGO ZARZĄDZANIA MIASTEM 

 

1.  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 2019 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: 

1) 5 stałych Komisjach Rady Miejskiej - Komisja rewizyjna, Komisja skarg, wniosków  

i petycji, Komisja budżetu i finansów, Komisja gospodarki i rozwoju, Komisja spraw 

społecznych - do 25.02.2019 r; 

2) 6 stałych Komisjach Rady Miejskiej - Komisja rewizyjna, Komisja skarg, wniosków i 

petycji, Komisja budżetu i finansów, Komisja gospodarki i rozwoju, Komisja spraw 

społecznych, Komisja oświaty - od 25.02.2019 r. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę członków poszczególnych komisji oraz liczbę posiedzeń 

przeprowadzonych w roku 2019. 

Lp. Nazwa Komisji Liczba członków Liczba posiedzeń 

1. Komisja rewizyjna do 25.09.2019 r. – 5 

od 25.09.2019 r. – 6 

27 

2. Komisja skarg, wniosków i petycji do 25.09.2019 r. – 5 

od 25.09.2019 r. – 4  

6 

3. Komisja budżetu i finansów 7 20 

4. Komisja gospodarki i rozwoju do 25.02.2019 r. - 6  17 

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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od 25.02.2019 r.-  7  

5. Komisja spraw społecznych do 25.02.2019 r. – 7 

od 25.02.2019 r. -  6 

13 

6. Komisja oświaty 7 8 

 

2. Realizacja i sposób wykonywania uchwał Rady Miejskiej 

 

Rada Miejska obradowała na 15 sesjach, podczas których podjęła 122 uchwały, 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. 

Ponadto w 2019 r. Rada Miejska podjęła 2 rezolucje oraz 1 oświadczenie.  

2.1) Zestawienie wszystkich uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2019 r.  

 

1.  IV/28/2019 21.01.2019 r. w sprawie uchwała budżetowa na rok 2019 Zrealizowana 
2.  IV/29/2019 21.01.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Miasta Mszana Dolna na lata 2019 

-2030 
Zrealizowana 

3.  IV/30/2019 21.01.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/24/2018 Rady Miejskiej w 

Mszanie Dolnej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2018 

Zrealizowana 

4.  IV/31/2019 21.01.2019 r. w sprawie zmiany statutu Miasta Mszana Dolna Zrealizowana 
5.  IV/32/2019 21.01.2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna na rok 2019 

Zrealizowana 

6.  IV/33/2019 21.01.2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mszana Dolna do 

reprezentowania Miasta Mszana Dolna w Zgromadzeniu 

Wspólników spółki Gorczańskie Wody Termalne spółka z o.o. 

w Porębie Wielkiej 

Zrealizowana 

7.  IV/34/2019 21.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Mszanie Dolnej 
Zrealizowana 

8.  IV/35/2019 21.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji skarg wniosków 

i petycji, Komisji budżetu i finansów, Komisji gospodarki 

i rozwoju, Komisji spraw społecznych Rady Miejskiej w Mszanie 

Dolnej 

Zrealizowana 

9.  IV/36/2019 21.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna 
Zrealizowana  

10.  IV/37/2019 21.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna 
Zrealizowana 

11.  IV/38/2019 21.01.2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Zrealizowana 
12.  IV/39/2019 21.01.2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Zrealizowana 
13.  IV/40/2019 21.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom 

fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości 

Zrealizowana 
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14.  IV/41/2019 21.01.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Mszana 

Dolna 

Zrealizowana 

15.  IV/42/2019 21.01.2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2019 – 2021 dla Miasta Mszana Dolna 
W realizacji 

16.  V/43/2019 25.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019 Zrealizowana 
17.  V/44/2019 25.02.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mszana Dolna na lata 2019 – 2030 
Zrealizowana 

18.  V/45/2019 25.02.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/232/2016 Rady Miasta 

Mszana Dolna w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Mszanie Dolnej i utworzenia Centrum 

Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej oraz nadania statutu 

Zrealizowana 

19.  V/46/2019 25.02.2019 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna 
Zrealizowana 

20.  V/47/2019 25.02.2019 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Mszana Dolna 

Nie 

zrealizowana 

21.  V/48/2019 25.02.2019 r. w sprawie w sprawie powołania oraz ustalenia składu liczbowego 

i osobowego Komisji oświaty Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 
Zrealizowana 

22.  V/49/2019 25.02.2019 r. w sprawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji oświaty 

Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 
Zrealizowana 

23.  V/50/2019 25.02.2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr I/7/2018 Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji gospodarki 

i rozwoju Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 

Zrealizowana 

24.  V/51/2019 25.02.2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2018 Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji spraw 

społecznych Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 

Zrealizowana 

25.  V/52/2019 25.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Mszana Dolna 
Zrealizowana  

26.  V/53/2019 25.02.2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody 

budżetu Miasta Mszana Dolna za pomocą innego instrumentu 

płatniczego 

Zrealizowana 

27.  V/54/2019 25.02.2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Mszana Dolna w 2019 roku” 

Zrealizowana 

28.  VI/55/2019 28.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019 Zrealizowana 
29.  VI/56/2019 28.03.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mszana Dolna na lata 2019 – 2030 
Zrealizowana 

30.  VI/57/2019 28.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji oświaty Rady 

Miejskiej w Mszanie Dolnej 
Zrealizowana 

31.  VI/58/2019 28.03.2019 r. w sprawie wyrażenia woli opracowania procedury sprzedaży 

udziałów Miasta Mszana Dolna w Spółce Gorczańskie Wody 

Termalne Sp. z o.o. 

Zrealizowana 

32.  VI/59/2019 28.03.2019r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna na rok 2019 

Zrealizowana 

33.  VII/60/2019 18.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019 Zrealizowana 
34.  VII/61/2019 18.04.2019  r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mszana Dolna na lata 2019 – 2030 
Zrealizowana 

35.  VII/62/2019 18.04.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość, 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne 

składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb 

przyznawania nagród 

Zrealizowana 

36.  VII/63/2019 18.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz 

Zrealizowana 
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placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które 

dofinansowanie jest przyznawane 
37.  VII/64/2019 18.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Mszana Dolna, od dnia 1 września 2019 roku 

Zrealizowana 

38.  VII/65/2019 18.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem 

Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - 

Oddział w Krakowie 

Zrealizowana 

39.  VIII/66/2019 21.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019 Zrealizowana 
40.  VIII/67/2019 21.05.2019  r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mszana Dolna na lata 2019 – 2030. 
Zrealizowana 

41.  VIII/68/2019 21.05.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz Zrealizowana 
42.  VIII/69/2019 21.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej 
Zrealizowana 

43.  VIII/70/2019 21.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna 
Zrealizowana 

44.  VIII/71/2019 21.05.2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Mszana Dolna 
Zrealizowana 

45.  VIII/72/2019 21.05.2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Mszana Dolna 
Zrealizowana 

46.  VIII/73/2019 21.05.2019  r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie 

Dolnej 

Zrealizowana 

47.  X/74/2019 13.06.2019 r. zmian w budżecie miasta na rok 2019 Zrealizowana 
48.  X/75/2019 13.06.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na 

lata 2019 – 2030 
Zrealizowana 

49.  X/76/2019 13.06.2019 r. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego Zrealizowana 
50.  X/77/2019 13.06.2019 r. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
Zrealizowana 

51.  X/78/2019 13.06.2019 r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury 

turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” 

Zrealizowana 

52.  X/79/2019 13.06.2019 r. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli 

pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna 

Zrealizowana 

53.  X/80/2019 13.06.2019  r. określenia trybu zbycia udziałów Miasta Mszana Dolna w spółce 

Gorczańskie Wody Termalne spółka z o.o. z siedzibą w Porębie 

Wielkiej 

Zrealizowana 

54.  X/81/2019 13.06.2019 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu 

stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna 
 

Zrealizowana 

55.  X/82/2019 13.06.2019 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna Ogłoszono 

przetarg, brak 

zainteresowan

ych 
56.  XI/83/2019 25.06.2019 r. wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Mszana Dolna Zrealizowana 
57.  XI/84/2019 25.06.2019 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2018 
Zrealizowana 

58.  XI/85/2019 25.06.2019 r. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za 

rok 2018 
Zrealizowana 

59.  XI/86/2019 25.06.2019 r. zmian w budżecie miasta na rok 2019 Zrealizowana 
60.  XI/87/2019 25.06.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na 

lata 2019 – 2030 
Zrealizowana 

61.  XI/88/2019 25.06.2019 r. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego W realizacji 
62.  XI/89/2019 25.06.2019 r. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

sądowych 
Zrealizowana 
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63.  XII/90/2019 15.07.2019 r. zmiany uchwały Nr XXX/288/2017 Rady Miasta w Mszanie Dolnej 

z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty 

Zrealizowana 

64.  XII/91/2019 15.07.2019 r. zmian w budżecie miasta na rok 2019 Zrealizowana 
65.  XII/92/2019 15.07.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na 

lata 2019 – 2030 
Zrealizowana 

66.  XII/93/2019 15.07.2019 r. powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej 

obowiązkowego zadania własnego Miasta Mszana Dolna 

dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych 

Zrealizowana 

67.  XII/94/2019 15.07.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Mszana Dolna 
Zrealizowana 

68.  XII/95/2019 15.07.2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta 

Mszana Dolna dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, sposobu jej 

rozliczania i kontroli 

Uchylona 

69.  XII/96/2019 15.07.2019 r. rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Wonioły Zrealizowana 
70.  XIII/97/2019 19.08.2019 r. zmiany uchwały nr VIII/73/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej 

Zrealizowana 

71.  XIII/98/2019 19.08.2019 r. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Zrealizowana 
72.  XIII/99/2019 19.08.2019 r. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej Nr 

XII/95/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie trybu postępowania 

o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Mszana Dolna dla jednostki 

ochotniczej straży pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli 

Zrealizowana 

73.  XIV/100/2019 25.09.2019 r. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego Zrealizowana 
74.  XIV/101/2019 25.09.2019 r. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego Zrealizowana 
75.  XIV/102/2019 25.09.2019 r. zmian w budżecie miasta na rok 2019 Zrealizowana 
76.  XIV/103/2019 25.09.2019 r. zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2019 
Niezrealizowa

na ze względu 

na brak 

potrzeb  
77.  XIV/104/2019 25.09.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na 

lata 2019 – 2030 
Zrealizowana 

78.  XIV/105/2019 25.09.2019 r. zmiany Uchwały Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 

z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta 

Mszana Dolna 

Zrealizowana 

79.  XIV/106/2019 25.09.2019 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Mszana Dolna 
Zrealizowana 

80.  XIV/107/2019 25.09.2019 r. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Miasta Mszana Dolna 
Zrealizowana 

81.  XIV/108/2019 25.09.2019 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane 

w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mszana Dolna 

Zrealizowana 

82.  XIV/109/2019 25.09.2019 r. zmiany regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki 

wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania 

nagród 

Zrealizowana 

83.  XIV/110/2019 25.09.2019 r. wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych 

Miasta Mszana Dolna 
Zrealizowana 

84.  XIV/111/2019 25.09.2019 r. zmiany uchwały nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 

z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia 

składu liczbowego i osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji 

Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 

Zrealizowana 

85.  XIV/112/2019 25.09.2019r. zmiany uchwały nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 

z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia 

Zrealizowana 
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składu liczbowego i osobowego Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej 
86.  XVI/113/2019 29.10.2019 r. zmiany Uchwały Nr L/454/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 

15 listopada 2018 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Mszana 

Dolna dotacji celowej dla instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki 

w Mszanie Dolnej 

Zrealizowana 

87.  XVI/114/2019 29.10.2019 r. udzielenia z budżetu Miasta Mszana Dolna dotacji celowej dla 

Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego 

Zrealizowana 

88.  XVI/115/2019 29.10.2019 r. zmian w budżecie miasta na rok 2019 Zrealizowana 
89.  XVI/116/2019 29.10.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na 

lata 2019 – 2030 
Zrealizowana 

90.  XVI/117/2019 29.10.2019 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna Zrealizowana 
91.  XVI/118/2019 29.10.2019 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu 

stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna 
Zrealizowana 

92.  XVI/119/2019 29.10.2019 r. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 
W realizacji 

93.  XVI/120/2019 29.10.2019 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Mszana Dolna 
Zrealizowana 

94.  XVI/121/2019 29.10.2019 r. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Zrealizowana 

95.  XVI/122/2019 29.10.2019 r. uchwalenia Regulaminu Świadczenia Usług w Ogólnym Interesie 

Gospodarczym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie 

Dolnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej 

w zakresie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

Zrealizowana 

96.  XVI/123/2019 29.10.2019 r. przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych na terenie Miasta Mszana Dolna 
Zrealizowana 

97.  XVI/124/2019 29.10.2019 r. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Mszana Dolna 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok 

W realizacji 

98.  XVII/125/2019 02.12.2019 r. zmian w budżecie miasta na rok 2019 Zrealizowana 
99.  XVII/126/2019 02.12.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na 

lata 2019 – 2030 
Zrealizowana 

100.  XVII/127/2019 02.12.2019 r. zmiany Uchwały Nr L/454/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 

15 listopada 2018 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Mszana 

Dolna dotacji celowej dla instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki 

w Mszanie Dolnej 

Zrealizowana 

101.  XVII/128/2019 02.12.2019 r. zmiany Uchwały Nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej w Mszanie 

Dolnej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Mszana  
Dolna na rok 2019 

Zrealizowana 

102.  XVII/129/2019 02.12.2019 r. wyrażenia woli na przystąpienie Miasta Mszana Dolna do projektu 

pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie 

małopolskim” 

Zrealizowana 

103.  XVII/130/2019 02.12.2019 r. określenia zadań priorytetowych realizowanych przez Miasto 

Mszana Dolna 
W realizacji 

104.  XVII/131/2019 02.12.2019 r. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieście Mszana Dolna za udział 

w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Mszana 

Dolna 

Zrealizowana 

105.  XVII/132/2019 02.12.2019 r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Zrealizowana 
106.  XVII/133/2019 02.12.2019 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali 

użytkowych stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna 
Zrealizowana 
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107.  XVII/134/2019 02.12.2019 r. zmiany Uchwały Nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Mszanie 

Dolnej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

108.  XVII/135/2019 02.12.2019 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty 

Zrealizowana 

109.  XVII/136/2019 02.12.2019 r. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

110.  XVII/137/2019 02.12.2019 r. ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Mszana 

Dolna 

Zrealizowana 

111.  XVII/138/2019 02.12.2019 r. zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Mszana Dolna na rok 2019 

Zrealizowana 

112.  XVII/139/2019 02.12.2019 r. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Miasta Zrealizowana 
113.  XVIII/140/2019 23.12.2019 r. wyrażenia zgody na umorzenie udzielonej z budżetu miasta 

pożyczki 
Zrealizowana 

114.  XVIII/141/2019 23.12.2019  r. zmian w budżecie miasta na rok 2019 Zrealizowana 
115.  XVIII/142/2019 23.12.2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na 

lata 2019 – 2030 
Zrealizowana 

116.  XVIII/143/2019 23.12.2019 r. ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2019 
Zrealizowana 

117.  XVIII/144/2019 23.12.2019 r. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Mszana Dolna na rok 2020 

W realizacji 

118.  XVIII/145/2019 23.12.2019 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia 

wysokości tej opłat, 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 

Zrealizowana 

119.  XVIII/146/2019 23.12.2019 r. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

120.  XVIII/147/2019 23.12.2019 r. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Mszana Dolna 

na rok szkolny 2019/2020 
W realizacji 

121.  XVIII/148/2019 23.12.2019 r. zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Mszana Dolna oraz ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony dla 

Miasta Mszana Dolna 

W realizacji 

122.  XVIII/149/2019 23.12.2019 r. programu wspierania uzdolnionych uczniów w Mieście Mszana 

Dolna 
W realizacji 

 

2.2)  Oświata – Centrum Usług Wspólnych 

Realizacja i sposób wykonywania uchwał Rady Miejskiej 

 

1. Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXVI/232/2016 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie likwidacji Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  Mszanie Dolnej i utworzenia Centrum Usług Wspólnych 

w Mszanie Dolnej oraz nadania statutu. 

 

2. Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 18 kwietnia 2019 r.  

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne 

składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród. 
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3. Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 18 kwietnia 2019 r.  

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok 

oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz 

placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest 

przyznawane. 

 

4. Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 18 kwietnia 2019 r.  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto 

Mszana Dolna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Miasto Mszana Dolna od dnia 1 września 2019 roku. 

 

5. Uchwała Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna. 

6. Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania  

i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mszana Dolna 

7. Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne 

składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród 

8. Uchwała Nr XVIII/147/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 23 grudnia 2019 r.  

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

2019/2020. 

Postanowienia uchwał są realizowane. 

2.3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Realizacja i sposób wykonywania uchwał Rady Miejskiej 

 

1.Uchwała XLI/380/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2018r.     w sprawie: 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia typu 

schronisko dla osób bezdomnych z terenu Miasta Mszana Dolna. MOPS w 2019 r. udzielił wsparcia 

w formie opłaty za pobyt w schronisku 1 osobie w wysokości 7 044,00 zł 

2.Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania. Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

3.Uchwała nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, 

zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc 

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
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Uchwały dotyczące dożywiania obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r. Dzięki wprowadzeniu 

osłonowego programu w zakresie dożywiania oraz podwyższeniu kryterium dochodowego do 

przyznania pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 164 

mieszkańców miasta skorzystało z tej formy pomocy. 

 

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 z zakresu 

gospodarki odpadami, podatków i opłat oraz dotyczących spraw ochrony środowiska. 

 

3.1) Informacja o zarządzeniach z wyszczególnieniem tych w zakresie samodzielnego 

zarządzania mieniem Miasta poprzez oddanie w użyczenie, dzierżawę, najem oraz 

sprzedaż 

 

W 2019 r. Burmistrz Miasta Mszana Dolna wydała 146 Zarządzeń w sprawach: 

- wykonania budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2019, 

- zwiększenia, zmniejszenia budżetu miasta na rok 2019 po stronie dochodów i wydatków, 

- zatwierdzenia sprawozdań finansowych, 

- podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz 

użyczenia, 

- podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, 

- oddania w nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna, 

- wysokości opłat za korzystanie z samorządowych obiektów sportowych, 

- powołania stałej komisji ustalania szkód i szacowania strat wskutek zdarzeń o charakterze klęsk 

żywiołowych na terenie Miasta Mszana Dolna, 

- powołana i ustalenia składu osobowego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

w Mieście Mszana Dolna, 

- ogłoszenia, odwołania stanu przeciwpowodziowego na terenie Miasta Mszana Dolna, 

- ogłoszenia konkursów na stanowiska urzędnicze, 

- organizacji otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań z zakresu zdrowia 

publicznego  

w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

- powoływania członków Komisji przetargowych, konkursowych, 

- uzgodnienia wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami i terenu wokół szkół, 

- podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz trybu rekrutacji do przedszkoli i szkół 

podstawowych, 

- wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Miasta Mszana Dolna dla organizacji 

pozarządowych z terenu Miasta Mszana Dolna na realizację na terenie Miasta zadań 

współfinansowania ze środków zewnętrznych, 

- wyznaczenia na obszarze Miasta Mszana Dolna miejsc przeznaczonych na bezpłatne 

umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, 

- upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do 
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prowadzenia postępowań w sprawie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

 

Zarządzenia dot. gospodarowaniem mieniem Miasta: 

Nr 1/2019 z 03.01.2019r – dot. sporządzenia  wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy – 

uchwała OOO/27/29018 z 28.12.2018r, 

Nr 2/2019 z 03.01.2019r – dot. nieodpłatnego użyczenia na rzecz ZGK działki 5853/11 – zbiornik 

wody na ul. Leśnej 

Nr 9/2019 z 01.02.2019r – dot. sporządzenia wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy – 

uchwała IV/37/2019 z 21.01.2019, 

Nr 17/2019 z 28.02.2019r – dot. sporządzenia wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży -

działki ul. Leśna, Ogrodowa, 

Nr 32/2019 z 03.04.2019r – dot. przeznaczenia do dzierżawy bezprzetargowej gruntu przy  

ul. Orkana – cz.dz.4904/2,4904/8 ( do.22.04.2022r), 

Nr 33/2019 z 03.04.2019r – dot. sporządzenia wykazu do gruntów jw., 

Nr 37/2019 z 24.04.2019r – dot. przeznaczenia do nieodpłatnego  użyczenia lokalu z budynku przy 

ul. Piłsudskiego 2 na rzecz Komendy Policji, 

Nr 38/2019 z 24.04.2019r – dot. przeznaczenia do dzierżawy bezprzetargowej cz.dz.4703/20  

o pow.150 m2 ul. Orkana (do 31.05.2022r), 

Nr 39/2019 z 24.04.2019r – dot. sporządzenia wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy  

i użyczenia, 

Nr 44/2019 z 29.04.2019r – dot. ogłoszenia przetargu na zbycie działki przy ul. Ogrodowej , 

Nr 45/2019 z 29.04.2019r – dot.  ogłoszenia o przetargu na zbycie działek ul. Leśna, 

Nr 61/2019 z 29.05.2019r – dot. sporządzenia wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy, 

Nr 74/2019 z 01.07.2019r – dot. sporządzenia wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy, 

Nr 79/2019 z 17.07.2019r – dot. ogłoszenia przetargu na zbycie działki – ul. Słomka 

Nr 83/2019 z 30.07.2019r – dot. sporządzenia wykazu gruntów przeznaczonych do zbycia  

ul. Leśna i ul. K. Wielkiego, 

Nr 102/2019 z 23.09.2019r – dot. ogłoszenia o przetargu o zbycie  działek jw., 

Nr 108/2019 z 30.09.2019r – dot. przekazania wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej, 

Nr 109/2019 z 30.09.2019r – dot. przekazania w nieodpłatne użyczenie cz. działki 10078/1 -  na 

rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej – działka pod PSZOK, 

Nr 111/2019 z 30.09.2019r – dot. sporządzenia wykazu gruntów przeznaczonych do oddania  

w nieodpłatne użyczenie dla ZGK, 

Nr 113/2019 z 08.10.2019r – dot. zatwierdzenia rokowań w sprawie ustalenia odszkodowania za 

grunty zajęte pod budowę ulicy Spadochroniarzy – art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
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Nr 120/2019 z 21.10.2019r – dot. zrzeczenia się odszkodowania za grunty przejęte pod budowę 

ronda przy ul. Orkana- dz.ew.4357/12 o pow.0,0529 ha i 4693/4 o pow.0,0395 ha, 

Nr 126/2019 z 08.11.2019r – dot. sporządzenia wykazu gruntów przeznaczonych do oddania  

w dzierżawę, 

Nr 131/2019 z 28.11.2019r – dot. przeznaczenia do dzierżawy bezprzetargowej gruntu na lodowisku 

– wypożyczalnia łyżew, 

Nr 135/2019 z 02.12.2019r 0- dot. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z samorządowych 

obiektów sportowych, 

Nr 136/2019 z 03.12.2019r dot. wykazu lokali przeznaczonych do najmu – TBS. 

 

3.2) Informacja o podmiotowych umorzeniach i zwolnieniach od podatków 

 

W 2019 r. łączna wartość umorzenia podatków wyniosła – 189,24 zł 

w tym: 

- podatek od nieruchomości – 177,24 zł 

- podatek rolny 12,00 zł  

W tym wartość przedmiotowych umorzeń podatkowych – 0,00 

 

3.3) Informacja o przeprowadzonych kontrolach z zakresu gospodarki odpadami 

 

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Myślenicach w 2019 r. dokonał 120 wyrywkowych 

kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości segregacji odpadów. 

W związku z przeprowadzonymi kontrolami były wystawiane pisemne upomnienia, a następnie 

ponownie przeprowadzone kontrole w tych miejscach w celu sprawdzenia poprawności 

prowadzonej segregacji. Nikt nie został ukarany mandatem. 

 

3.4)   Informacja o przeprowadzonych kontrolach z zakresu podatków i opłat 

 

W 2019 r. nie przeprowadzono kontroli w zakresie podatków i opłat. 

 

3.5)   Informacja o przeprowadzonych kontrolach z zakresu ochrony środowiska 

 

W roku 2019: 

- wysłano 230 wezwań do właścicieli nieruchomości posiadających zbiornik bezodpływowy  

w celu okazania umowy na odbiór nieczystości płynnych oraz dowodu uiszczenia opłat, 

- dokonano 63 kontroli w zakresie przestrzegania sposobu ogrzewania budynku. 

Straż Miejska wykonała  294 kontrole mieszkańców i podmiotów gospodarczych dotyczących 

odprowadzania nieczystości ciekłych i stałych, w tym kontroli palenisk w liczbie 63. Za naruszenie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mszana Dolna wystawiono 77 
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mandatów karnych na kwotę 8 200,00 zł. Udzielono 9 pouczeń. Kontrole palenisk wykazały 3 

nieprawidłowości (spalanie śmieci). Wystawiono 3 mandaty na 600,00 zł. Pozostałe kontrole 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 śmieciami w piecach. Zlikwidowano 2 nielegalne wysypiska 

śmieci. 

4. Funkcjonowanie miejskich jednostek organizacyjnych – dane, w tym finansowe  

o działających w Mieście jednostkach organizacyjnych i budżetowych 

 

4.1)  Oświata: Centrum Usług Wspólnych, Szkoła Podstawowa Nr 1, Zespół Placówek 

Oświatowych, Miejskie Przedszkole Nr 2 

 

Miasto Mszana Dolna w roku 2019, 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 roku 2019 

przeprowadzono remonty obiektów szkolnych oraz zrealizowano zadania inwestycyjne. Szkoły i 

placówki na bieżąco wyposażane były w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Zapewniana jest 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. 

W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 zadania oświatowe realizowane były przez jednostki 

organizacyjne: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1,  w skład której wchodzi: 

- szkoła podstawowa 

- klasy dotychczasowego gimnazjum – do 31.08.2019r. 

- oddział przedszkolny. 

2. Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzi: 

- szkoła podstawowa, 

- klasy dotychczasowego gimnazjum – do 31.08.2019r. 

- oddział przedszkolny, 

- przedszkole. 

3. Miejskie Przedszkole 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 2019 

r., zarejestrowane były 2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola publiczne, 8 placówek prowadzonych 

przez osoby fizyczne (5 przedszkoli niepublicznych, 3 żłobki niepubliczne), w tym dotowanych 

było 5 przedszkoli niepublicznych: 

 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Fr. Rodziny Maryi pw. Św. Z. Sz. Felińskiego 
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 Niepubliczne Przedszkole Językowe „ Happy Kids 

 Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwy Maluszek 

 Niepubliczne Przedszkole „Artystyczny Zakątek” Anna Głowa 

 Niepubliczne Przedszkole „Artystyczny Zakątek” Anna Głowa 

 Niepubliczny Żłobek "Ple-Ple" w Mszanie Dolnej 

 Żłobek "Mały Artysta" 

 Żłobek Centrum zabaw i kultury dzieci do lat 3 "Tuptusiowy świat" 

Do samorządowych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020, wg stanu na 30.09.2019r., 

uczęszczało 981 dzieci (w tym 808 uczniów szkół podstawowych, 68 uczniów oddziałów 

przedszkolnych i 105 dzieci w przedszkolach publicznych). Do przedszkoli prowadzonych przez 

inne organy uczęszczało, wg stanu na 30.09.2019r., 282 dzieci. Ogółem liczba dzieci wynosi  

1 263. 

 

Liczba szkół, oddziałów i 

uczniów w roku szkolnym 

2019/2020  

Typ szkoły  

Liczba 

placówek  

Liczba 

oddziałów  

Liczba uczniów  

Szkoły podstawowe 

samorządowe 

2 39 808 

Przedszkola samorządowe 2 5 105 

Przedszkola niesamorządowe 

niepubliczne 

 

5 

 

16 

 

282 

Oddziały przedszkolne przy 

samorządowych szkołach 

podstawowych 

 

2 

 

3 

 

68 

RAZEM:  11 63 1 263 

 

W roku szkolnym 2019/2020, wg stanu na 30.09.2019r., w szkołach i placówkach samorządowych 

nauczyciele zatrudnieni są na 90,03 etatu (100 osób). 

 

Placówka Etaty 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej  45,32 

Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej  40,50 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej  4,21 

Ogółem:  90,03 

 

Liczba nauczycieli w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego 

 

Placówka Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Mszanie Dolnej  

 

- 

 

5,21 

 

6 

 

34,11 

Zespół Placówek Oświatowych 

w Mszanie Dolnej  

 

0,55 

 

2 

 

3,11 

 

34,84 
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Miejskie Przedszkole Nr 2 w 

Mszanie Dolnej  

 

0,07 

 

- 

 

1 

 

3,14 

Ogółem:  0,62 7,21 10,11 72,09 

 

Liczba etatów niepedagogicznych – stan na 31.12.2019r. 

 

Placówka Etaty 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej  9,9 

Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej  10,5 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej  5 

Ogółem:  25,4 

 

Wydatki na prowadzenie i dotowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli 

i gimnazjów w roku 2019. 

 

Lp.  Szkoła 

Podstawowa Nr 1 

w Mszanie Dolnej 

Zespół Placówek 

Oświatowych w 

Mszanie Dolnej 

Miejskie 

Przedszkole Nr 2 

w Mszanie Dolnej 

1 Plan na 31.12.2019 4.784.377,08 4.408.346,31 689.293,57 

2 Wykonanie wydatków na 

31.12.2019 

4.731.400,10 4.384.564,20 686.599,58 

 W tym:    

 Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

12.956,02 9.884,17 1.244,00 

 Wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń 

3.931.572,09 3.779.255,55 564.344,25 

 Wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych 

636.871,99 513.621,18 121.011,33 

 Wydatki majątkowe 150.000,00 81.803,30 0,00 

Źródła finansowania wydatków w roku 2019. 

 

Lp. Źródło finansowania Kwota 

 

1 Subwencja oświatowa 6.236.348,00 

2 Dotacje 69.505,52 

3 Środki samorządowe 3.408.945,47 

4 Program POWERSE 87.764,89 

 Ogółem 9.802.563,88 

 

W roku 2019 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 
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1 Dochody z tytułu opłat za 

duplikaty świadectw 

 

18,00 

 

45,00 

 

0,00 

2 Dochody z tytułu opłat za 

pobyt w przedszkolach 

 

0,00 

 

15.277,00 

 

12.173,00 

3 Dochody z tytułu opłat za 

żywienie w przedszkolach 

 

0,00 

 

0,00 

 

50.712,00 

4 Dochody z tytułu najmu 30.052,01 23.435,30 1.844,00 

5 Dochody z tytułu odsetek od 

nieterminowych wpłat 

 

0,00 

 

0,08 

 

0,00 

6 Dochody z tytułu odsetek 

bankowych od środków 

zgromadzonych na 

rachunkach bankowych 

 

 

 

476,90 

 

 

 

423,97 

 

 

 

74,81 

7 Dochody z tytuły rozliczeń z 

lat ubiegłych 

 

152,46 

 

958,76 

 

0,00 

8 Dochody z tytułu 

odszkodowań od 

ubezpieczycieli 

 

 

0,00 

 

 

1.405,51 

 

 

2.179,57 

8 Dochody z tytułu 

wynagrodzenia płatnika z 

tytułu podatków i ZUS 

 

 

1.008,93 

 

 

865,80 

 

 

110,00 

 Ogółem 31.708,30 42.411,42 67.093,38 

 

W 2019 roku w formie jednostek organizacyjnych działały: 

- Zespół Placówek Oświatowych im. Mikołaja Reja (szkoła podstawowa i przedszkole), 

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, 

- Przedszkole Miejskie nr 2 im. Janiny Porazińskiej, 

- Centrum Usług Wspólnych. 

Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej jest "jednostką obsługującą", prowadzącą wspólną 

obsługę następujących gminnych jednostek organizacyjnych: 

1) Zespołu Placówek Oświatowych, 

2) Szkoły Podstawowej nr 1, 

3) Przedszkola Miejskiego Nr 2. 

Centrum kieruje Dyrektor Centrum, który reprezentuje go 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 wchodzą następujące stanowiska pracy: 

1) Dyrektor - 1 etat,   

2) Główny Księgowy - 1 etat, 

3) Inspektor  ds. księgowości  -  1 etat, 
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4) Inspektor ds. oświaty, organizacyjnych, kadr  i księgowości - 1 etat. 

 

W roku 2019 plan wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej wyniósł  

361.490,00 zł, z czego wydatkowano 360.950,10 zł, w tym na wynagrodzenia 325.249,80 zł. 

Wydatki bieżące tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów 

biurowych, papier ksero, tonery, opłata licencyjna T-Soft  2.549,04 zł, opłata licencyjna programu 

Vulcan 5.450,00 zł (płace, kadry, inwentarz), obsługa RODO- umowa zlecenie na kwotę  

5.535,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi informatyczne, prowizje bankowe,  

ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS – 31.451,22zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych  

19,08 zł, realizacja programu Wyprawka Szkolna 4.230,00 zł. 

 

4.2)  Biblioteka Miejska 

 

Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej jest biblioteką o bogatych tradycjach. Realizując swą misję 

pozyskiwania jak największej liczby czytelników (łączna liczba czytelników 3117), 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, 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. 

Biblioteka systematycznie poszerza ofertę edukacyjną. Do tej pory zorganizowano w bibliotece 

wiele konkursów tematycznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W roku szkolnym 

biblioteka promuje czytelnictwo zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych, poprzez czytanie literatury, 

prowadzenie kampanii promujących czytelnictwo (współpraca z Wydawnictwem  Znak, FRSI 

Paczka Literacka, Akcja Przerwa na wspólne czytanie- Kinder mleczna kanapka). Aktywizacja 

mieszkańców regionu odbywa się poprzez organizowanie kursów komputerowych,  konkursów i 

inicjatyw związanych z językiem polskim (Limanowskie dyktando, Narodowe czytanie) i imprez 

artystycznych. Jako instytucja kultury biblioteka stara się wypełnić życie młodzieży poprzez 

organizowanie dla nich różnych form wartościowego spędzania czasu  

(np. ferie zimowe z biblioteką). Biblioteka bierze czynny udział w życiu kulturalnym, oświatowym, 

społecznym oraz aktywnie włącza się w życie codzienne podejmując różne inicjatywy:  wystawy, 

przedstawienia teatralne (współpraca z teatrem Adalex z Krakowa, Teatrem lalek Art Cinema z 

Nowego Sącza, Teatrem Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa), spotkania autorskie 

(współpraca z Fundacją Zatrzymać czas z Warszawy), konferencje (współpraca  

z Instytutem Nauki o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), szkolenia, lekcje 

biblioteczne, inicjatywy profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania narkomanii  

i alkoholizmowi. Większość tych działań znalazła swoje odbicie w lokalnych środkach masowego 

przekazu.  
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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 (współpraca  

z Instytutem Książki w Krakowie w realizacji programu ,,Mała książka wielki człowiek”), 

młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów, osób pracujących i tych, którzy stanowią coraz większą 

grupę współczesnego społeczeństwa czyli seniorów. 

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 wzbogaconych  

o prezentacje multimedialne dorobku zawodowego twórców. Uczestnicy zajęć biorą udział  

w licznych konkursach plastycznych i fotograficznych, występują przed kamerą, piszą scenariusze, 

wiersze, spotykają się z ludźmi o często wyjątkowych zainteresowaniach, uczą się obsługiwać 

komputer i efektywnie korzystać z Internetu.  

Z drugiej strony mszańska biblioteka nie zaprzestaje tradycyjnej działalności, starając się by każdy 

został szybko i sprawnie obsłużony, aktywnie promując czytelnictwo poprzez m.in. udział  

w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, organizując lekcje biblioteczne i zajęcia 

biblioterapeutyczne. Istotnym elementem pracy mszańskich bibliotekarzy jest również 

kultywowanie rodzimej kultury, a to bardzo ważna sfera działań w zinformatyzowanym 

społeczeństwie XXI wieku. 

Praca z użytkownikiem w Bibliotece Miejskiej w Mszanie Dolnej przynosi pozytywne efekty. 

Mieszkańcy miasta i okolic często korzystają zarówno z bogatych bibliotecznych zbiorów 

książkowych (fundusze na zakup książek pochodzą z budżetu biblioteki jak również z dotacji  

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych), prasowych czy multimedialnych, jak i z proponowanej oferty programowej, 

chętnie uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Można śmiało powiedzieć, że 

mszańska książnica pełni rolę jednego z lokalnych centrów propagujących kulturę i informację. 

Biblioteka Miejska odgrywa ważną rolę w życiu kulturalnym Mszany Dolnej. Ochrona oraz 

popularyzacja dorobku i tradycji Zagórzan odbywa się we współpracy z mszańskim oddziałem 

Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (materiały przekazane przez PTL znalazły swoje miejsce 

w Kąciku regionalnym  i są udostępniane czytelnikom biblioteki).  

Wśród imprez jakie organizuje Biblioteka Miejska w Mszanie Dolnej są też takie, które mają na 

celu przybliżenie ogółowi społeczeństwa problemów osób niepełnosprawnych i ułatwienie im 

integracji ze środowiskiem (wystawy prac rękodzieła artystycznego mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej w Mszanie Dolnej, współpraca z Fundacją Larix, z Warszawy, dzięki której  

z czytaków mogą korzystać osoby niewidome i słabowidzące, współpraca z Fundacją Aktywizacją 

z Rzeszowa, Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Łodzi, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego z Warszawy przy organizacji webinariów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych). 

Od wielu lat z Biblioteką Miejską współpracują także harcerze z Gorczańskiego Hufca ZHP  

im. Władysława Orkana. W budynku biblioteki odbywają się zjazdy i spotkania programowe 

Komendy Hufca . 
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Dane statystyczne GUS za 2019 rok 

1) Łączna liczba czytelników 3117 w tym: 1888 aktywnych czytelników oraz 247 nowych 

czytelników. 

2) W roku 2019  zakupiono 2128 nowych książek za kwotę 22.778,29 zł ,natomiast w formie 

darowizny otrzymano książki o wartości 13.192,72 zł. 

3) Wypożyczenia i udostępnienia:  

- wypożyczenia na zewnątrz 26 503,  

- udostępnienia na miejscu 2 582.  

4) Łącznie w bibliotece zorganizowano w 2019 roku 75 imprez bibliotecznych. 

5) W minionym roku bibliotekę odwiedziło 20 921 osób. 

6) Zatrudnienie na 31.12.2019 r. 5,25 etatu: 3 etaty z wykształceniem bibliotekarskim, 2 etaty 

pomocy bibliotekarza i pracownika gospodarczego oraz 0,25 etatu głównego księgowego. 2 osoby 

zatrudnione na stażu ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej. 

7) Finanse Biblioteki: 

1. Przychody za rok 2019:  911.646,67 zł. w tym m.in.: 

- dotacja z Miasta Mszana Dolna 324.000,00 zł, 

- dotacja z Biblioteki Narodowej 9.060,00 zł, 

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 545.000,00 zł. 

2. Koszty za 2019 rok  910 834,16 zł. w tym m.in. koszty związane z realizacją 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 545.000,00 zł”.   

4.3)  Miejski Ośrodek Kultury 

 

W 2019 roku 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 Parafii 

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. 

Miejski Ośrodek Kultury 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 1995r. Uchwała nr XXVI/150/2000 Rady 

Miasta Mszana Dolna z dnia 26 czerwca 2000r. Uchwała Nr XVI/107/2004 Rady Miasta Mszana 

Dolna z dnia 26 kwietnia 2005r. Uchwała Nr VIII/45/2007 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 

kwietnia 2007r.) 

Miejski Ośrodek Kultury jest czynny 5 dni w tygodniu od wtorku do soboty.  
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Zatrudnienie w MOK wynosi 5,20 etatu średniorocznie (4,25 etatu cały rok, 1,5 etatu 8 miesięcy- 

palacze co) – umowy o pracę, 7 instruktorów (muzyki, tańca, śpiewu, teatru) – umowy zlecenia 

Finanse 

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, usługi promocyjne, reklamy, organizowanie imprez na 

zlecenie. 

- przychodów finansowych: odsetki od środków na rachunku bankowym 

- darowizn na cele kultury.  

Informacja dotycząca przychodów i kosztów prowadzonej działalności 

 Rok 2018 2019 

I Przychody 664.321,31 657.394,74 

- Przychody ze sprzedaży usług 271.785,00 233.820,00 

- Dotacja z budżetu Miasta 389.000,00 416.000,00 

- Przychody finansowe 251,76 312,74 

- Pozostałe przychody 3.284,5 7.262,00 

II Koszty 610.452,15 660.034,50 

- Amortyzacja 18.491,86 22.253,76 

- Zużycie materiałów i energii 84.080,32 88.678,27 

- Usługi obce 154.674,14 176.311,65 

- Wynagrodzenia 294.427,85 307.869,99 

- Świadczenia na rzecz pracowników 51.794,15 54.948,06 

- Pozostałe koszty 6.983,83 9.972,77 

 Wynik finansowy +zysk/ -strata +53.869,16 -2.639,76 

 

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury 

Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania statutowe w dziedzinie upowszechniania kultury, 

wychowania, edukacji, sportu i turystyki. 

Grupy artystyczne: 

W MOK Mszana Dolna działają dwie grupy teatralne (starsza – Grupa Projekt Teatr – ok. 16 osób, 

młodsza – Grupa Wizja – ok. 10 dzieci). Grupy podczas całego roku dają po kilka przedstawień, 

biorą udział w konkursach teatralnych gdzie zajmują wysokie miejsca  

(m.in. „Bajdurek” etap powiatowy i wojewódzki, itp.). 
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Chór Gospel działający od października 2014 roku, obecnie tworzy go 25 osób. Po raz pierwszy 

zadebiutował na Zagórzańskim Spotkaniu Chórów w 2015 roku. 

Chór uczestniczy w koncertach organizowanych przez MOK, w Misterium Eucharystii oraz                  

w koncercie podczas Festiwalu Młodych zorganizowanym w Mszanie Dolnej z okazji Światowych 

Dni Młodzieży 2016. Co roku, w okresie bożonarodzeniowym, kolęduje też przy żłóbku. Chór 

Gospel regularnie uczestniczy w warsztatach i koncertach gospel organizowanych  

w Sieprawiu oraz Krakowie, takich jak “Gospel na Skałce”, czy “7x Gospel”. We wrześniu 2019 

roku sami byli gospodarzami warsztatów i koncertu. Wystąpili z Chórem BELCANTO z Dobrej 

oraz Chórem Gaudium ze Skomielnej Białej, a warsztaty poprowadził Colin Williams. Wydarzenie 

to było współfinansowane przez Fundację Tesco. 

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: 

Zajęcia plastyczne, ceramika. Prowadzone w dwóch grupach, uczestniczy około 18 dzieci. 

Sekcja biegów górskich i ulicznych (15 członków). Zawodnicy startują w ok. 47 zawodach rocznie 

reprezentując Miasto Mszana Dolna na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, często zajmując 

miejsca na podium. 

Warsztaty muzyczne prowadzi pięciu instruktorów, a w zajęciach uczestniczy około 75 osób. 

Nauka prowadzona jest na akordeonie, pianinie, keyboardzie, skrzypcach, gitarze oraz odbywają 

się lekcje śpiewu. 

Zajęcia taneczne oraz kursy tańca towarzyskiego, prowadzone są w pięciu grupach przez dwóch 

instruktorów. Dwie grupy to formacje tańca nowoczesnego ok. 35 uczestników. Dwie kolejne to 

nauka rytmiki z elementami tańca towarzyskiego ok. 40 dzieci i ostatnia to grupa dorosłych 

uczestniczących w kursie tańca towarzyskiego ok. 12 osób. 

Organizowane imprezy kulturalne, rozrywkowe, rekreacyjne. 

1. Koncert kolęd (dzieci, młodzieży) – ok. 100 widzów. 

2. Animacje na lodowisku miejskim. 

3. Dwa przedstawienia teatralne (Grupa Wizja) – ok. 150 widzów 

4. Pokaz tańca (wszystkie grupy trenujące w MOK) – ok. 100 widzów 

5. „Misterium Męki Pańskiej” (60 aktorów, mieszkańcy miasta i gminy Mszana Dolna),  

w ubiegłym roku wystawione trzy razy obejrzało 450 osób, a od początku wystawiania 

spektakl obejrzało ponad 11 000 osób. 

6. Warsztaty Gospel zakończone koncertem (55 uczestników) – ok 150 widzów 

7. Konkurs Palm Wielkanocnych 

8. Mini Talent Show (15 uczestników) – ok. 150 widzów. 

9. Piknik Rodzinny „Dzień dziecka” organizowany w Parku Miejskim - ok 1500 uczestników. 

10. Koncert podsumowujący warsztaty muzyczne (75 występujących) – ok 150 widzów. 

11. „Dni Mszany Dolnej” - impreza plenerowa – ok. 8000 widzów 

12. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych (ok. 140 uczestników) – ok. 1500 widzów. 
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13. Konkurs poetycki „O autentyczną wiarę” (ok. 300 uczestników) – ok. 80 widzów. 

14. Zagórzańskie Spotkania Chórów „Laudate Dominum” (ok. 200 uczestników) – ok. 300 

widzów. 

15. Cykl spotkań biegowych w Parku Miejskim  (3 biegi) – ok. 100 uczestników. 

16. Obsługa techniczna i organizacyjna imprez i wydarzeń okolicznościowych, kościelnych  

i patriotycznych.   

Imprezy w liczbach:  

 festiwale i przeglądy artystyczne – 3 (w tym 1 plenerowy), 1900 widzów 

 koncerty – 5 (w tym plenerowe 2), 8250 widzów 

 imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne – 5, 1650 uczestników 

 konkursy – 3 (w tym plenerowe 2), 300 uczestników 

 pokazy teatralne – 2, 600 widzów 

 

4.4)   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) – to jednostka samorządu terytorialnego, 

powołana celem realizacji polityki społecznej państwa. Wchodzi w skład lokalnej administracji 

samorządowej, posiada status jednostki budżetowej i nie ma osobowości prawnej. 

MOPS realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez Małopolski Urząd Wojewódzki 

w ramach polityki społecznej. 

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 osobom pokrzywdzonym przemocą. Ponadto w jednostce realizowane są 

zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi, wychowawczymi (500+), programem „Dobry 

start” (300+) oraz obsługą wierzycieli i dłużników funduszu alimentacyjnego. 

Łączna powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń tj. pomieszczenia biurowe, korytarz oraz 

sanitariaty wynosi 160,37 m².  

W 2019 r. MOPS realizował zadania w zakresie: 

1) Pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

z uwzględnieniem podziału na: 

- zadania własne gminy, 

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

2) Udzielania pomocy w ramach świadczeń rodzinnych, będących zadaniami zleconymi 

z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych. 

3) Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. 
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o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

4) Udzielania pomocy w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i prowadzenia 

postępowań w sprawie dłużników alimentacyjnych, będących zadaniami zleconymi 

z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. 

5) Wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2012 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

6) Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia15 maja 2015 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

7) Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. 

8) Systemu oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. 

9) Prawa energetycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

10) Dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. 

11) Innych zadań – realizowane na podstawie innych ustaw i uchwał Rady Miasta Mszana Dolna 

oraz zawartych umów i porozumień. 

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 

umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna 

powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób  

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

POMOC SPOŁECZNA - Dane statystyczne dotyczące klientów systemu pomocy społecznej 

w mieście Mszana Dolna  

Liczba osób objętych oddziaływaniem systemu pomocy społecznej 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2019 203 355 
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Główne powody udzielania pomocy w roku 2019  

 

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 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 w pełnym wymiarze czasu pracy 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 2019 r. zatrudnionych w MOPS było 11 pracowników w ramach umowy o pracę, 

w tym: 1 etat – Kierownik, 1 etat - Główny księgowy, ½ etatu – księgowy, 3 etaty - pracownicy 

socjalni, 1 etat - asystent rodziny, 3 etaty - inspektorzy ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych 

i funduszu alimentacyjnego, ¼  etatu – osoba sprzątająca. 

Ponadto w ramach umów cywilno-prawnych realizowane były usługi:  

3 osoby świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze wobec 2 dzieci, 

Powód liczba rodzin liczba osób w rodzinach 

ubóstwo 40 110 

bezrobocie 31 91 

niepełnosprawność 39 83 

długotrwała choroba 64 141 

bezradność w sprawach op-wych. 31 150 

rodziny niepełne 12 35 

wielodzietność 19 115 

alkoholizm 8 17 

przemoc 11 37 

sytuacje kryzysowe 11 37 

bezdomność 1 1 

  



str. 156 

 

1 osoba – usługi informatyczne, 

1 osoba realizująca usługi opiekuńcze w środowisku wobec 10 podopiecznych, 

1 osoba - Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

Realizacja budżetu MOPS 

W 2019 r. MOPS dysponował budżetem w łącznej wysokości 8.651.741,77 zł, który został 

przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr IV/28/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. W ciągu roku plan budżetu 

ulegał zasadniczej zmianie w związku z: 

- cyklicznym zwiększaniem planu dotacji przez Wojewodę Małopolskiego w tym zmiana przepisów 

dotyczących wypłaty świadczenia wychowawczego na 1-wsze dziecko, 

- realizacją dodatków mieszkaniowych.  

Tym samym łącznie plan wydatków MOPS na 2019 r. wyniósł 12.091.290,21 zł. 

 Plan budżetu na realizację zadań własnych finansowanych w całości ze środków budżetu 

gminy, stanowił środki w wysokości 1.096.612,77 zł. Poniższa tabela przedstawia faktyczną 

wielkość poniesionych wydatków na realizację zadań własnych gminy w 2019 r. 

 

Wydatki poniesione na realizację zadań własnych ze środków gminy: 

Lp. Rozdział Wyszczególnienie Wydatki ogółem 

 

1 85202 Domy pomocy społecznej 358.232,52 

2 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki 

celowe, okresowe własne i pogrzeby) 

61.005,20 

3 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej 

0,00 

4 85215 Dodatki mieszkaniowe MOPS od VII 2019 5.810,40 

5 85216 Zasiłki stałe 0,00 

6 85219 Ośrodki pomocy społecznej 440.821,84 

7 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

19.016,30 

8 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 28.327,80 

9 85295 Pozostała działalność (PKPS) 1.800,00 
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10 85415 Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 5.952,00 

11 85504 Wspieranie rodziny (asystent rodziny) 35.823,94 

12 85508 Rodziny zastępcze 43.431,75 

13 85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0,0 

Razem 1.000.231,75 

 

Poniższa tabela  przedstawia wysokość dofinansowania z budżetu Wojewody Małopolskiego na 

realizację zadań własnych gminy, które łącznie w 2019 r. wyniosło 414.828,59 zł. 

Wydatki na realizację zadań własnych stanowiące dofinansowane z budżetu Wojewody  

Lp. Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wydatki ogółem 

 

1. 85213 2030 Składki na ubezpieczenia zdrowotne PS 10.819,95 

2. 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) 44.965,36 

3. 85216 2030 Zasiłki stałe 131.126,21 

4. 85219 2030 Ośrodek pomocy społecznej 63.444,74 

5. 85230 2030 Pomoc w zakresie dożywiania 112.903,20 

6. 85415 2030 Pomoc materialna dla uczniów 

(stypendia) 

23.808,00 

7. 85504 2030 Wspieranie rodziny (Asystent) 19.243,00 

Razem 406.310,46 

 

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych w 

całości ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego, MOPS w 2019 r. dysponował środkami 

w wysokości 10.579.848,85 zł. Poniższa tabela obrazuje faktyczne wydatki poniesione przez MOPS 

w 2019 r. na w/w zadania. 

 Wydatki poniesione na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  

 

Lp. Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wydatki ogółem 

 

1. 85195 2010 Pozostała działalność (decyzje na 

świadczeniobiorców innych niż 

ubezpieczeni) 

648,84 
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2. 85219 2010 Ośrodki pomocy społecznej 

(wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 

+ 1,5 % kosztów obsługi) 

38.984,76 

3. 85228 2010 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.495,00 

4. 85501 2060 Świadczenia wychowawcze  7.647.008,01 

5. 85502 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenie społeczne, za życiem 

2.496.835,84 

6. 85503 2010 Karta Dużej Rodziny 770,79 

7. 85504 2010 Wspieranie Rodziny (Dobry Start) 342.240,00 

8. 85513 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od 

świadczeń pielęgnacyjnych) 

10.448,91 

Razem 10.557.432,15 

 

Wykonanie budżetu w 2019 r. 

Środki finansowe ujęte w budżecie zarówno na realizację zadań zleconych, jak  

i własnych zabezpieczyły przedstawione w projekcie budżetu potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej miasta na 2019 r. Wykonanie budżetu zrealizowano w 98,95 %. Wydatkowana łącznie 

kwota wyniosła 11.963.974,36 zł.  

Procentowe wykonanie wydatkowanych środków 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki ogółem % wykonania 

 

1 Środki własne 

 

1.000.231,75 91,22 

2 Środki z dotacji budżetu Wojewody 

Małopolskiego  

10.963.742,61 99,72 

3 Inne dotacje  0,00 0,00 

Razem 11.963.974,36 98,95 

 

4.5)   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Organizacja i infrastruktura. 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, struktury i funkcjonowania  określa Statut SPZOZ 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  jest podmiotem leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą, nad którym  nadzór sprawuje Rada Miejska w Mszanie Dolnej i Burmistrz Miasta 
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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: 

1) poradnia lekarska POZ 

2) gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej 

3) gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej 

4) gabinet medycyny szkolnej 

5) punkt pobrań 

6) punkt szczepień 

7) gabinet diagnostyczno-zabiegowy 

8) gabinet diagnostyczno-zabiegowy ginekologiczno-położniczy 

9) poradnia ginekologiczno-położnicza 

10) poradnia kardiologiczna 

Usługi medyczne 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 –u poprzez : 

- zapewnienie odpowiedniej kadry medycznej posiadającej duże doświadczenie oraz szeroką 

wiedzę merytoryczną; 

- budowanie z pacjentem relacji opartych na zaufaniu; 

- wykonywanie prawidłowej diagnozy oraz obsługa pacjenta na możliwie najwyższym poziomie. 

Opis nieruchomości: 

Powierzchnia gruntu – 2452 m2, powierzchnia budynku – 675,15 m2 

Ilość gabinetów: lekarskie – 8, zabiegowe – 2, pozostałe – 7 

W przyziemiu: kotłownia, szatnia dla  personelu, archiwum , pozostałe 3 pomieszczenia. 

 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 
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7) Opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się 

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  

 

Finanse SPZOZ – realizacja budżetu za 2019 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. 

 

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  

SP ZOZ W MSZANIE DOLNEJ I O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,  

W TYM WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 r. 

 

I. Środki obrotowe – stan na początek roku 

Tytuł Plan  Wykonanie na 31.12.2019 r. 

      -    środki pieniężne                          1.176.000,00 zł                               1.176.084,86 zł  

      -    należności                             265.000,00 zł                                  265.132,19 zł  

      -    zapasy                                  4 500,00 zł                                       4.490,10 zł  

      -    inne                                  3.800,00 zł                                       3.831,31 zł  

      -    zobowiązania                             142.000,00 zł                                  141.433,19 zł  

Razem                        1.307.300,00 zł                               1.308.105,27 zł  

 
  

Źródło Przychodu Planowana kwota przychodu Wykonanie na 31.12.2019 r. 

NFZ                         3.050.000,00                                3.091.173,32  

Pozostała działalność medyczna                             20.000,00                                     23.665,37   

Przychody finansowe                             21.000,00                                     21.984,26   

Pozostałe przychody operacyjne                                7.000,00                                        7.471,28  

Razem planowane przychody                        3.098.000,00                                3.144.294,23   

      

III. Amortyzacja roczna 
 

 

   

Plan Wykonanie na 31.12.2019  r. 

15.000,00  13.977,44  

IV. Koszty działalności SP ZOZ w Mszanie Dolnej   
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Rodzaj kosztu Planowany koszt roczny Wykonanie na 31.12.2019R. 

1. Amortyzacja                             15.000,00                                    13.977,44  

2. Zużycie materiałów i energii                            122.000,00                                  117.692,16  

w tym:     

a ) leki                                6.000,00                                       4.606,91  

b) sprzęt jednorazowego użytku                                4.000,00                                       2.949,89  

c) odczynniki chemiczne                                          -                                                     -    

d) paliwo                             15.000,00                                     14.289,30  

e) inne                             90.000,00                                    89.932,03  

f) energia                                7.000,00                                       5.914,03  

3. Usługi obce                           701.000,00                                  671.165,17  

W tym:     

a) remontowe                             10.000,00                                                   -    

b) transportowe                                1.000,00                                                   -    

c) medyczne obce                           600.000,00                                  581.508,89  

d ) pozostałe usługi                             90.000,00                                     89.656,28  

4. Podatki i opłaty                             50.000,00                                    46.495,26  

5. Wynagrodzenia                        1.756.000,00                               1.753.762,69  
a) wynagrodzenie z tytułu umowy o 

pracę                        1.750.000,00                               1.747.762,69  

b) wynagrodz. z tyt. umowy zlecenia                                 6.000,00                                       6.000,00  

6. Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia                           340.600,00                                  337.029,03  

a) składki ZUS                           312.000,00                                  310.962,10  

b) odpis ZFŚS                             23.600,00                                    23.570,00  

c) świadczenia BHP                                5.000,00                                       2.496,93  

7. Pozostałe koszty                             35.000,00                                    33.025,73   

a) podróże służbowe                             25.000,00                                    24.725,10   

b) ubezpieczenia majątkowe, OC                             10.000,00                                       8.300,63  

Razem Planowane koszty                        3.019.600,00                                 2.973.147,48  

      

V. Pozostałe koszty operacyjne 
 

 

   

  Plan Wykonanie na 31.12.2019 r. 

  3.000,00 2.743,91 

VI. Wydatki majątkowe 
 

 

   

Plan Wykonanie na 31.12.2019 r. 

665.000,00 24.954,00 

VII. Wydatki z podziału zysku 
 

 

   

Plan Wykonanie na 31.12.2019 r. 

40.000,00 40.000,00 
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VIII. Środki obrotowe – stan na koniec 31.12.2019 r. 

 

Tytuł Plan Wykonanie na 31.12.2019 r. 

      -    środki pieniężne                             563.700,00                               1.171.219,68  

      -    należności                             250.000,00                                  305.709,29  

      -    zapasy                                 5.000,00                                      2.495,39  

      -    inne                                            -                                        3.943,31  

      -    zobowiązania                             126.000,00                                    57.836,12  

Razem            692.700,00              1.425.531,55 

IX. Wynik finansowy 
 

 

   

Planowany wynik finansowy Wykonanie na 31.12.2019 r. 

75.400,00 168.402,84 

   

Kwota należności ogółem  

                                                                              305.709,29  
 

w tym należności wymagalne  

                                                                                                -    
 

XI. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. 
 

   

1. Zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług  

                                                                                57.496,11  
 

2. Inne zobowiązania  

                                                                                      340,01  
 

w tym ZFŚS  

                                                                                      340,01  
 

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA  

                                                                                57.836,12 
 

w tym wymagalne  

                                                                                                -   
 

 

 

4.6)   Zakład Gospodarki Komunalnej 

Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką organizacyjną Miasta Mszana Dolna prowadzoną w 

formie samorządowego zakładu budżetowego. Został utworzony Uchwałą Rady Miasta nr 

XXV/166/96 z dn. 19.07.1996 r. 
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 Zakładem kieruje Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza 

Miasta Mszana Dolna. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Miasta, a w zakresie 

prawidłowości rozliczeń z budżetem miasta Skarbnik. 

 Zakład zarządza, administruje i korzysta z majątku przekazanego przez Miasto Mszana 

Dolna oraz nabytego z własnych środków. Wartość posiadanego majątku trwałego na koniec roku 

wynosi 19 202 902,21 zł w tym: Stacja Uzdatniania Wody Raba przy ul. Krakowskiej, kontenerowa 

Stacja Uzdatniania Wody (SUW Mszanka), Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), ujęcia wody, środki transportu, maszyny i urządzenia. 

 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. 

 Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2019 r. zatrudniał 12 osób (11 osób 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba zatrudniona na ½ etatu). Wśród 

zatrudnionych 3 osoby posiadają umowy okresowe, pozostali zatrudnieni są na czas nieokreślony.  

 W trakcie roku Zakład zatrudniał pracowników w ramach organizowanych robót 

publicznych, programu 50+ i prac interwencyjnych. Łącznie na ww. formy wsparcia dofinansowane 

przez Urząd Pracy Zakład otrzymał łączną refundację w kwocie 22.905,59 zł.  

W trakcie roku zawarto również jedną umowę-zlecenia. 

 Główna działalność Zakładu prowadzona jest w zakresie wodociągów i zaopatrzenia 

ludności w wodę. W mieście Mszana Dolna do miejskiej sieci wodociągowej przyłączonych jest 

805 budynków jedno i wielomieszkaniowych. W 2019 r. Zakład uzdatnił i sprzedał na rzecz 

mieszkańców 123 274 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 2019 

wymieniono ich 79. 

 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 2 061 m³ nieczystości płynnych. Szczegółowe 

dane o działalności zakładu znajdują się w sprawozdaniach kwartalnych, półrocznych i rocznych na 

bieżąco przekazywanych do Urzędu w obowiązujących terminach.  

 Od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody  

w kwocie 2.089.142,34 zł, w tym: 

- z opłat za wodę 1.174.066,74 zł, 
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- z pozostałych tytułów takich jak roboty drogowe, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni 

miejskiej 802.985,71 zł, 

- kultury fizycznej i sportu 112.089,89 zł. 

 Od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zakład poniósł koszty na działalność w kwocie 

2.108.722,89 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 615.667,87 zł. Stan środków 

obrotowych na koniec 2019 r. wynosi 44.720,91 zł. 

4.7)   Urząd Miasta w Mszanie Dolnej 

Organizację Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Mszana Dolna nadany 

Zarządzeniem Nr 128/2016 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 15 grudnia 2016r. 

Urząd jest jednostką budżetową Miasta, działa na podstawie: 

-  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 

- ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach 

szczególnych pomiędzy organy Miasta, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych 

ustaw, 

- ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów 

administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, 

- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, 

Urząd realizuje zadania: 

1) własne Miasta – określone ustawami, Statutem Miasta Mszana Dolna i uchwałami Rady, 

2) zlecone – z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono Miastu na mocy 

obowiązujących aktów normatywnych (wynikających z przepisów szczególnych), 

3) powierzone – na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej 

oraz jednostkami samorządu terytorialnego, 

4) zadania publiczne powierzone Miastu w drodze porozumienia międzygminnego, 

5) inne wynikające z przepisów szczególnych. 

Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Miasta w wykonywaniu ich zadań  

i kompetencji, a w szczególności: 

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania 

zarządzeń, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz 

podejmowania innych czynności prawnych przez organy Miasta, 

2) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień, czynności faktycznych 

wchodzących w zakres zadań Miasta, 

3) zapewnienie organom Miasta możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania 

skarg i wniosków, 

4) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu Miasta oraz innych aktów organów 

Miasta, 

5) realizowanie innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz 

uchwał i zarządzeń organów Miasta, 

6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń Komisji 

oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Miasta, 

7) prowadzenie zbiorów przepisów prawnych dostępnych do powszechnego wglądu  

w siedzibie Urzędu, 

8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, 



str. 165 

 

9) realizowanie obowiązków i uprawnień służących Urzędowi, jako pracodawcy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa pracy. 

Urząd funkcjonuje wg. zasad praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej, 

racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, jednoosobowego kierownictwa, planowania 

pracy, koordynacji i współdziałania. 

Struktura organizacyjna Urzędu: 

1) Burmistrz Miasta 

2) Sekretarz Miasta 

3) Skarbnik Miasta 

4) Kierownicy Referatów: Organizacyjnego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, 

Planowania, Budżetu i Podatków 

5) Urząd Stanu Cywilnego 

6) Straż Miejska 

7) Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 

8) Pełnomocnik bezpieczeństwa informacji 

9) Radca prawny 

10) Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 

11) Stanowiska obsługi 

Funkcję Burmistrza Miasta od dnia 22 listopada 2018r. pełni Anna Pękała. W Urzędzie Miasta 

Mszana Dolna nie ma stanowiska Zastępcy Burmistrza, podczas nieobecności Burmistrza 

Miasta obowiązki przejmuje Sekretarz Miasta. Funkcję Sekretarza Miasta pełni Antoni Róg (od 

dnia 1 września 2015r.). Skarbnikiem Miasta jest Bernadeta Ziemianin powołana na stanowisko 

Uchwałą Nr IX/48/2007 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia  

30 kwietnia 2007r. 

Realizacja budżetu Urzędu Miasta: 
 

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów   

 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

020  

02001 

Leśnictwo 

Gospodarka leśna 

Dochody bieżące 

400,00 

400,00 

400,00 

336,77 

336,77 

336,77 

84,2 

84,2 

84,2 

600 

 

 

60011 

Transport i łączność 

Drogi publiczne krajowe 

Dochody bieżące 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

100,0 

100,0 

100,0 

700 

 

 

70005 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

Dochody bieżące 

Dochody majątkowe 

1.267.984,00 

1.267.984,00 

232.984,00 

1.035.000,00 

1.363.956,18 

1.363.956,18 

279.101,90 

1.084.854,28 

107,6 

107,6 

119,8 

104,8 

750  

75011 

 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

Dochody bieżące 

41.600,00 

6.000,00 

6.000,00 

59.516,46 

6.035,55 

6.035,55 

143,1 

100,6 

100,6 
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75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 

Dochody bieżące 

 

35.600,00 

35.600,00 

 

53.480,91 

53.480,91 

 

150,2 

150,2 

754  

 

75416 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

Straż gminna (miejska) 

Dochody bieżące 

 

15.200,00 

15.200,00 

15.200,00 

 

21.031,04 

21.031,04 

21.031,04 

 

138,4 

138,4 

138,4 

756  

 

 

 

75615 

 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

Dochody bieżące 

 

 

 

3.749.698,51 

 

 

 

 

1.651.330,00 

1.651.330,00 

 

 

 

3.874.872,78 

 

 

 

 

1.674.567,66 

1.674.567,66 

 

 

 

103,3 

 

 

 

 

101,4 

101,4 

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 

 

 

 

 

1.576.000,00 

1.576.000,00 

 

 

 

 

1.661.246,27 

1.661.246,27 

 

 

 

 

105,4 

105,4 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 

Dochody bieżące 

 

 

522.368,51 

522.368,51 

 

 

539.058,85 

539.058,85 

 

 

103,2 

103,2 

801  

80103 

Oświata i wychowanie 

Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

Dochody bieżące 

162.600,00 

 

2.600,00 

2.600,00 

172.296,38 

 

3.647,20 

3.647,20 

106,0 

 

140,3 

140,3 

80104 Przedszkola 

Dochody bieżące 

160.000,00 

160.000,00 

168.649,18 

168.649,18 

105,4 

105,4 

900  

 

90002 

 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Dochody bieżące 

 

1.934.937,37 

1.402.955,00 

1.402.955,00 

 

1.366.874,58 

1.363.226,51 

1.363.226,51 

 

70,6 

97,2 

97,2 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu 

Dochody majątkowe 

 

520.982,37 

520.982,37 

 

- 

- 

 

- 

- 

90019 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

Dochody bieżące 

 

 

11.000,00 

11.000,00 

 

 

3.648,07 

3.648,07 

 

 

33,2 

33,2 

  Ogółem: 7.232.419,88 6.918.884,19 95,7 

 

wydatki wg działów i rozdziałów 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 



str. 167 

 

010  

01030 

Rolnictwo i łowiectwo 

Izby rolnicze 

Wydatki bieżące 

301.488,33 

500,00 

500,00 

272.185,89 

414,97 

414,97 

90,3 

83,0 

83,0 

01095 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

300.988,33 

300.988,33 

271.770,92 

271.770,92 

90,3 

90,3 

400  

 

40002 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

Dostarczanie wody 

Wydatki majątkowe 

 

240.000,00 

240.000,00 

240.000,00 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

600  

60011 

Transport i łączność 

Drogi publiczne krajowe 

Wydatki bieżące 

1.093.183,87 

95.000,00 

95.000,00 

1.019.974,64 

89.448,00 

89.448,00 

93,3 

94,2 

94,2 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 

Wydatki majątkowe 

120.552,63 

120.552,63 

120.552,63 

120.552,63 

100,0 

100,0 

60014 Drogi publiczne powiatowe 

Wydatki majątkowe 

353.840,00 

353.840,00 

353.840,00 

353.840,00 

100,0 

100,0 

60016 Drogi publiczne gminne 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

333.791,24 

40.000,00 

293.791,24 

280.537,75 

31.940,38 

248.597,37 

84,0 

79,9 

84,6 

60017 Drogi wewnętrzne 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

190.000,00 

20.000,00 

170.000,00 

175.596,26 

17.000,00 

158.596,26 

92,4 

85,0 

93,3 

700  

70005 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

261.000,00 

 

261.000,00 

191.000,00 

70.000,00 

106.535,29 

 

106.535,29 

93.535,29 

13.000,00 

40,8 

 

40,8 

49,0 

18,6 

750  

75011 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

Wydatki bieżące 

3.521.333,00 

279.986,00 

279.986,00 

3.320.008,83 

220.749,55 

220.749,55 

94,3 

78,8 

78,8 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 

Wydatki bieżące 

 

212.000,00 

212.000,00 

 

204.169,49 

204.169,49 

 

96,3 

96,3 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 

Wydatki bieżące 

 

2.890.047,00 

2.890.047,00 

 

2.781.483,89 

2.781.483,89 

 

96,2 

96,2 

75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

Wydatki bieżące 

 

116.300,00 

116.300,00 

 

92.380,93 

92.380,93 

 

79,4 

79,4 

75095 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

23.000,00 

23.000,00 

21.224,97 

21.224,97 

92,3 

92,3 

751  

 

 

75101 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

Wydatki bieżące 

 

 

50.244,00 

 

1.605,00 

1.605,00 

 

 

50.244,00 

 

1.605,00 

1.605,00 

 

 

100,0 

 

100,0 

100,0 

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 

Wydatki bieżące 

24.078,00 

24.078,00 

24.078,00 

24.078,00 

100,0 

100,0 
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75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie 

Wydatki bieżące 

 

 

 

 

1.000,00 

1.000,00 

 

 

 

 

1.000,00 

1.000,00 

 

 

 

 

100,0 

100,0 

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 

Wydatki bieżące 

23.561,00 

23.561,00 

23.561,00 

23.561,00 

100,0 

100,0 

752  

75212 

Obrona narodowa 

Pozostałe wydatki obronne 

Wydatki bieżące 

470,00 

470,00 

470,00 

470,00 

470,00 

470,00 

100,0 

100,0 

100,0 

754  

 

75412 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

Ochotnicze straże pożarne 

Wydatki bieżące 

 

282.959,00 

45.000,00 

45.000,00 

 

256.772,96 

42.252,13 

42.252,13 

 

90,7 

93,9 

93,9 

75414 Obrona cywilna 

Wydatki bieżące 

300,00 

300,00 

300,00 

300,00 

100,0 

100,0 

75415 Zadania ratownictwa górskiego i 

wodnego 

Wydatki bieżące 

 

2.200,00 

2.200,00 

 

2.200,00 

2.200,00 

 

100,0 

100,0 

75416 Straż gminna (miejska) 

Wydatki bieżące 

203.959,00 

203.959,00 

196.219,20 

196.219,20 

96,2 

96,2 

75421 Zarządzanie kryzysowe 

Wydatki bieżące 

6.000,00 

6.000,00 

801,63 

801,63 

13,4 

13,4 

75495 Pozostała działalność 

Wydatki majątkowe 

25.500,00 

25.500,00 

15.000,00 

15.000,00 

58,8 

58,8 

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 

160.250,00 

 

 

 

 

160.250,00 

 160.250,00 

112.759,65 

 

 

 

 

112.759,65 

112.759,65 

70,4 

 

 

 

 

70,4 

70,4 

758  

75818 

Różne rozliczenia 

Rezerwy ogólne i celowe 

Wydatki bieżące 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

801  

80103 

Oświata i wychowanie 

Oddziały przedszkolne w szkołach  

podstawowych 

Wydatki bieżące 

2.675.000,00 

 

15.000,00 

15.000,00 

2.639.999,31 

 

6.360,00 

6.360,00 

98,7 

 

42,4 

42,4 

80104 Przedszkola 

Wydatki bieżące 

2.650.000,00 

2.650.000,00 

2.630.637,93 

2.630.637,93 

99,3 

99,3 

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 

Wydatki bieżące 

10.000,00 

10.000,00 

3.001,38 

3.001,38 

30,0 

30,0 

851  

85153 

Ochrona zdrowia 

Zwalczanie narkomanii 

Wydatki bieżące 

480.250,58 

3.000,00 

3.000,00 

461.539,31 

2.300,00 

2.300,00 

96,1 

76,7 

76,7 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Wydatki bieżące 

475.250,58 

475.250,58 

457.239,31 

457.239,31 

96,2 

96,2 
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85158 Izby wytrzeźwień 

Wydatki bieżące 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

100,0 

100,0 

852  

85215 

Pomoc społeczna 

Dodatki mieszkaniowe 

Wydatki bieżące 

10.300,00 

5.300,00 

5.300,00 

4.587,63 

4.132,10 

4.132,10 

44,5 

78,0 

78,0 

85216 Zasiłki stałe 

Wydatki bieżące 

5.000,00 

5.000,00 

455,53 

455,53 

9,1 

9,1 

855  

85501 

Rodzina 

Świadczenie wychowawcze 

Wydatki bieżące 

24.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

6.567,04 

4.512,14 

4.512,14 

27,4 

37,6 

37,6 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

Wydatki bieżące 

 

 

 

12.000,00 

12.000,00 

 

 

 

2.054,90 

2.054,90 

 

 

 

17,1 

17,1 

900  

 

90001 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

 

5.338.904,93 

433.000,00 

3.000,00 

430.000,00 

 

3.127.316.81 

- 

- 

- 

 

58,6 

- 

- 

- 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 

Wydatki bieżące 

1.423.742,96 

1.423.742,96 

1.417.001,07 

1.417.001,07 

99,5 

99,5 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 

Wydatki bieżące 

491.000,00 

491.000,00 

377.692,62 

377.692,62 

76,9 

76,9 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach 

Wydatki bieżące 

 

102.000,00 

102.000,00 

 

95.555,54 

95.555,54 

 

93,7 

93,7 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

 

1.364.738,68 

10.000,00 

1.354.738,68 

 

143.393,21 

9.336,00 

134.057,21 

 

10,5 

93,4 

9,9 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Wydatki bieżące 

585.700,00 

585.700,00 

418.485,93 

418.485,93 

71,5 

71,5 

90026 Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

 

537.130,70 

116.862,52 

420.268,18 

 

455.660,79 

72.206,87 

383.453,92 

 

84,8 

61,8 

91,2 

90095 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

401.592,59 

401.592,59 

219.527,65 

219.527,65 

54,7 

54,7 

921  

 

92105 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 

Wydatki bieżące 

 

2.223.222,00 

21.000,00 

21.000,00 

 

2.024.934,14 

4.065,00 

4.065,00 

 

91,1 

19,4 

19,4 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 

Wydatki bieżące 

 

416.000,00 

416.000,00 

 

416.000,00 

416.000,00 

 

100,0 

100,0 

92116 Biblioteki 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

419.000,00 

399.000,00 

20.000,00 

324.000,00 

324.000,00 

- 

77,3 

81,2 

- 
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92195 Pozostała działalność 

Wydatki majątkowe 

1.367.222,00 

1.367.222,00 

1.280.869,14 

1.280.869,14 

93,7 

93,7 

926  

92601 

Kultura fizyczna  

Obiekty sportowe 

Wydatki bieżące 

2.577.621,83 

104.829,30 

104.829,30 

1.903.813,66 

65.431,87 

65.431,87 

73,9 

62,4 

62,4 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  

Wydatki bieżące 

23.000,00 

23.000,00 

7.281,00 

7.281,00 

31,7 

31,7 

92695 Pozostała działalność 

Wydatki majątkowe 

2.449.792,53 

2.449.792,53 

1.831.100,79 

1.831.100,79 

74,7 

74,7 

  Ogółem: 19.340.227,54 15.307.709,16 79,2 

 

*w rozdziale 60016 doliczono do wykonania tzw. wydatki niewygasające w kwocie – 

62.336,77 zł 

 

5. Administracja 

 

5.1)   Urząd Miasta 

Ogółem stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 33 osoby, w tym  

28 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Na stanowisku urzędniczym zatrudnionych było 28 osób, 

w tym 2 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. 5 osób to pracownicy obsługi 

(sprzątaczki, robotnik gospodarczy, poborcy opłat targowych i parkingowych) w tym  

3 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba zatrudniona  na czas określony tj. 

6 m-cy w ramach robót publicznych (obsługa plaży miejskiej), 1 osoba zatrudniona na podstawie 

umowy o staż z Powiatowym Urzędem Pracy przez okres 6 miesięcy. 

W 2019 r. na dziennik podawczy Urzędu Miasta wpłynęło 6725 spraw (pism z różnych instytucji, 

podań, wniosków).  

Poszczególne Referaty rozpatrywały sprawy: 

W Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wydano w różnych sprawach : 

- 201 decyzji, 

- 20 postanowień, 

- 58 zaświadczeń, 

- 131 upomnień, 

- 30 tytułów wykonawczych, 

- 11 zaświadczeń dot. zgodności inwestycji z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, 

- 215 wypisów i wypisów z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- 20 postanowień opiniujących projekt podziału nieruchomości 

- sporządzono 248 innych dokumentów (informacje z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, pisma do stron, uzgodnienia projektów sieci) 

Referat Planowania, Budżetu i Podatków w 2019 roku wykonywał min. następujące zadania, 

w zakresie: 

a) decyzje i pisma dla mieszkańców – sporządzono: 

  3.496 szt. decyzji wymiarowych (nakazy płatnicze), 
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  51 szt. decyzji zmieniających i przyznających ulgi, 

  358 szt. upomnień, 

  94 szt. ponagleń, 

  60 szt. tytułów wykonawczych (egzekucyjnych), 

  13 szt. zawiadomień, 

  16 szt. wniosków i postanowień, 

  200 szt. zaświadczeń i pism, 

  15 szt. wezwań do zapłaty. 

b) prowadzenia rachunkowości Urzędu Miasta – jako jednostki budżetowej – wykonano min.: 

 rejestracji  32.328 operacji gospodarczych w księgach rachunkowych , 

 1.144 szt. raportów kasowych, 

 12.140 szt. kwitów KP, 

 500 szt. bankowych dowodów wpłaty. 

c) sprawozdawczość budżetowa, finansowa i inna – sporządzono: 

 72 jednostkowe sprawozdania budżetowe, 

 50 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, 

 137 szt. informacji PIT (PIT-4R, PIT-R, PIT-11), 

 12 zestawów dokumentów rozliczeniowych VAT, 

 12 zestawów JPK, 

 40 projektów Zarządzeń Burmistrza Miasta, 

 27 projektów Uchwał Rady Miejskiej (wstępnych), 

 344 faktur, dotyczące najmów, dzierżaw, sprzedaży itp., 

 24 szt. rejestrów zakupu i sprzedaży, 

 127 szt. rozliczeń bloczków opłaty targowej, 

 139 szt. not księgowych, 

 3.668 szt. przelewów, 

 235 szt. list płac, 

 136 szt. kartotek wynagrodzeń (zasiłków), 

 13 szt. deklaracji PFRON, 

 202 weryfikacje złożonych informacji i deklaracji podatkowych, 

 662 weryfikacje zawiadomień o zmianach w danych ewidencyjnych z Wydziału 

Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Limanowej, 

 21 weryfikacji zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu z Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Limanowej, 

 12 weryfikacji informacji podatkowej z Wydziału Komunikacji i Transportu 

Starostwa Powiatowego w Limanowej, 

 inne dokumenty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania. 
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W Referacie Organizacyjnym: 

- wydano 100 decyzji  (57 w I półroczu 2019 r. i 43 w II półroczu 2019 r.) w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

-  nadano 88 numerów PESEL, 

- udostępniono 48 razy dane z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców, 

Rejestru Dowodów Osobistych i Kopert dowodowych, 

 

- wydano 492 zaświadczenia z ewidencji ludności,  

- udostępniono 4 razy dane z Rejestru PESEL, 

 

- przyjęto 866 wniosków o wydanie dowodu osobistego,  

 

- przyjęto 88 zgłoszeń utraty dowodu osobistego, 

- prowadzono obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

- zarejestrowano 6725  pism, wniosków, podań wpływających do Urzędu Miasta. 

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, 

- umów zlecenia bez składki ZUS, 

- zarządzeń Burmistrza Miasta Mszana Dolna, 

- skarg i wniosków, 

- petycji, 

- uchwał Rady Miejskiej, 

- aktów prawa miejscowego przekazywanych do ogłoszenia, 

- aktów przekazywanych do publicznej wiadomości, zawiadomień i informacji od innych 

organów. 

Urząd Stanu Cywilnego: 

- sporządzono 44 akty urodzenia, 

- sporządzono 148 aktów małżeństwa, 

- sporządzono 121 aktów zgonu, 

- wydano 2292 odpisy z aktów stanu cywilnego, 

- wydano 128 zaświadczeń, 

- przeniesiono 1862 akty stanu cywilnego do ogólnopolskiego Systemu Rejestrów Państwowych, 

-  wydano 4 decyzje administracyjne w sprawie zmiany imion i nazwisk, 

- wykonano 58 czynności materialno-technicznych (sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu 

cywilnego), 
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- dokonano 203 wzmianki dodatkowe w aktach stanu cywilnego, 

- dokonano 1236 przypisków w aktach stanu cywilnego,  

- usunięto 323 niezgodności w ogólnopolskiej bazie PESEL. 

Straż Miejska 

 prowadzono 420 spraw - wszystkie zakończono, 

 przeprowadzono 294 kontrole,  

 wystawiono 159 mandatów karnych na kwotę 20 100,00 zł, 

 skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Limanowej,  

 przeprowadzono 12 akcji prewencyjnych ,16 prelekcji edukacyjnych oraz 3 akcje 

szkoleniowe. 

Skargi, Wnioski, Petycje 

W 2019 r. wpłynęły trzy skargi:  

1) skarga na Burmistrza Miasta dot. Raportu o stanie Miasta Mszana Dolna za 2018 r. uznana przez 

Radę Miejską za bezzasadną (Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/139/2019 z dnia 2 grudnia 2019 

r.),  

2) skarga na Dyrektora jednostki organizacyjnej Miasta w sprawach kadrowych pracownika, która 

po uzyskaniu wyjaśnień Dyrektora jednostki została uznana za bezzasadną,  

3) skarga na pracownika Urzędu Miasta oraz Straż Miejską dot. naruszenia stosunków wodnych, po 

przeprowadzonej wizji w terenie została uznana za bezzasadną. 

W 2019 r. wpłynęło 10  petycji – wszystkie zamieszczono w BIP Urzędu Miasta. 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna w roku 

2019 

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 

1. Przystąpienie miasta do konkursu w ramach 

programu ”Podwórko Talentów NIVEA – edycja 2019” 

negatywnie 

2. Opracowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych programu (harmonogramu) 

wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych  

o charakterze edukacyjnym 

wyjaśniająco 

3. Dokonanie analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie 

procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb 

Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych 

wyjaśniająco 

4. Budowa skateparku wyjaśniająco 

5. Umieszczenie przy wejściu do Urzędu Gminy tablicy 

poświęconej wymordowaniu 881 Żydów przez Niemców 

wyjaśniająco 
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Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Mszanie Dolnej w roku 2019 

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 

1. Remont drogi wewnętrznej nr 8197 pozytywnie 

2. Zmiana przepisów prawa miejscowego w przedmiocie 

utworzenia nieodpłatnych parkingów 

wyjaśniająco 

3. Zmiana przepisów prawa miejscowego w przedmiocie 

utworzenia nieodpłatnych parkingów oraz Intronizacji 

Jezusa Chrystusa na Króla Polski 

wyjaśniająco 

 

Do Urzędu Miasta nie wpłynął żaden wniosek w rozumieniu art.241 kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

 

5.2)  Miejski Ośrodek Kultury 

Miejski Ośrodek Kultury jest czynny 5 dni w tygodniu od wtorku do soboty.  

Zatrudnienie w MOK wynosi 5,25 etatu średniorocznie:  

- pracownicy na podstawie umowy o pracę (4,25 etatu cały rok, 1,5 etatu 8 miesięcy- palacze co), 

- 7 instruktorów na podstawie umowy zlecenia (muzyki, tańca, śpiewu, teatru).  

5.3)  Biblioteka Miejska 

Biblioteka czynna jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

Zatrudnienie na 31.12.2019 r. wynosiło 5,25 etatu:  

- 3 etaty bibliotekarza,  

- 2 etaty pomocy bibliotekarza i pracownika gospodarczego,  

- 0,25 etatu głównego księgowego.  

Zatrudniono również 2 osoby na staż ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej. 

 

5.4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Zatrudnienie w SP ZOZ w Mszanie Dolnej - stan na 31.12.2019 r.:  

- lekarze – 13 (w tym na podstawie umowy o pracę 4),  

- pielęgniarki  - 10,  

- położna – 1,  

- rejestratorki medyczne – 2,  

- pozostały personel  - 4.  

5.5)  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Funkcjonowanie MOPS opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania 

służbowego, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie 
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powierzonych zadań. Wszelkie uregulowania w tym zakresie zawarte są w Statucie i Regulaminie 

organizacyjnym MOPS.  

Zadania realizowane były w trzech działach: 

Dział Świadczeń Rodzinnych 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 w pełnym wymiarze czasu pracy 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 2019 r. zatrudnionych w MOPS było 11 pracowników w ramach umowy o pracę, 

w tym: 1 etat – Kierownik, 1 etat - Główny księgowy, ½ etatu – księgowy, 3 etaty - pracownicy 

socjalni, 1 etat - asystent rodziny, 3 etaty - inspektorzy ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych 

i funduszu alimentacyjnego, ¼  etatu – osoba sprzątająca. 

Ponadto w ramach umów cywilno-prawnych realizowane były usługi:  

3 osoby świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze wobec 2 dzieci, 

1 osoba – usługi informatyczne, 

1 osoba realizująca usługi opiekuńcze w środowisku wobec 10 podopiecznych, 

1 osoba - Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja o skargach, wnioskach i petycjach j.g.o. 

Do Miejskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, 

Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespołu Placówek Oświatowych, 

Przedszkola Miejskiego Nr 2- nie wpłynęły skargi, wnioski bądź petycje. 

6. 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 bezkosztowego 

poprzez organizowanie szkoleń, spotkań oraz konsultacji przy projekcie rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. W roku 2019 przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie miasta mocno 

zaangażowali się w konsultacje związane z przygotowaniem Strategii Miasta Mszana Dolna na lata 

2020-2030 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji. 

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 Otwartego Konkursu Ofert, w roku 2019 przewidziana 
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na ten cel była kwota 123 000,00 zł. Szczegółowe omówienie podziału środków w Rozdziale 1 

Strefa społeczna punkt 4 - informacje dotyczące MPPRPAiPN 

 

Poza Otwartym Konkursem Ofert wsparcie finansowe otrzymał Gorczański Hufiec ZHP im. 

Władysława Orkana na działania promocyjne w czasie obozu letniego w wysokości 5 000,00 zł oraz 

klub sportowy TURBACZ na działania statutowe w wysokości 5 781,00 zł. 

Stowarzyszenia i organizacje działające na terenie Miasta:  

o Cech Rzemiosł Różnych,  

o Klub Wolontariatu,  

o Klub Sportowy Turbacz,  

o Koło Łowieckie "Grunwald",  

o Koło Pszczelarzy, Koło PZW nr 25 „Mszanka”,  

o Ochotnicza Straż Pożarna,  

o Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,  

o Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Koło Terenowe Mszana Dolna,  

o Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Stowarzyszenie “Lama”,  

o Koło Łowieckie "Grunwald",  

o Stowarzyszenie FORUM GMIN BESKIDU WYSPOWEGO,  

o Towarzystwo Ziemi Mszańskiej Zagórzański,  

o Uniwersytet Trzeciego Wieku,  

o Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą  

w Mszanie Dolnej,  

o Hufiec Gorczański ZHP im. Władysława Orkana,  

o Związek Kombatantów RP i Więźniów Politycznych,  

o Miejsko-Gminny Klub Siatkarski "Mszanka",  

o Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Mszanie Dolnej,  

o Lokalna Grupa Działania „Piękna Ziemia Gorczańska”,  

o UKS Beskid,  

o UKS KORYO,  

o Akademia Bonito,  

 

7. Promocja Miasta, współpraca krajowa i międzynarodowa – informacja o działaniach 

promocyjnych, również finansowa w zakresie nakładów, statystyka budżetowa w tym 

zakresie, informacja o prowadzonych tytułach prasowych, informacja o współpracy 

międzynarodowej Miasta 

 

7.1) Wymiana międzynarodowa 

Od roku 2008 współpracujemy ze słowacką gminą Niżna. Do tej pory wspólnie zrealizowaliśmy 

dofinasowane ze środków UE dwa projekty „Zagórzańsko-Orawskie Spotkanie Kultur” oraz 

„Poznajmy się bliżej”. Dzięki tym doświadczeniom udało nam się zorganizować wydarzenia 

kulturalne po polskiej i słowackiej stronie. Wydaliśmy wspólne albumy i mapy, w naszym mieście 

powstała sieć tablic informacyjno-turystycznych. 

W 2019 roku spotykaliśmy się przy okazji różnych wydarzeń: opłatek strażacki, wyjazdy wakacyjne 

na Niżniański Kotlik i Plytnicki Den (Dzień Flisaka), Dni Mszany Dolnej. Wspólne spotkania 
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wzmocniły wzajemne kontakty, szczególnie w grupie seniorów, którzy chętnie korzystali z 

możliwości wymiany doświadczeń związanych z kulturą i obyczajami obu krajów. 

W 2018 roku odnowiliśmy współpracę z węgierskim miastem Biri. W 2019 roku niestety nie było 

okazji by spotkać się ponownie. Utrzymujemy jednak kontakty i planujemy w latach następnych 

współpracę dotyczącą głównie dzieci i młodzieży.  

7.2)  Promocja Miasta 

Głównym celem podejmowanych działań promocyjnych jest dbanie o wizerunek naszego Miasta. 

Ważnym elementem jest właściwe oznakowanie inicjatyw i przedsięwzięć miejskich. System 

identyfikacji wizualnej opiera się na logo i „herbie” Miasta, które stosowane są w oznakowaniu 

działań własnych, jak i współfinansowanych przez Miasto lub realizowanych pod patronatem 

Burmistrza. 

Działania promocyjne Miasta w 2019 roku 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 

mszańskiego kwartalnika „Pod Lubogoszczą”,  

3) publikacjach w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, współpracy z gazetami lokalnymi: Gazetą 

Krakowską, Dziennikiem Polskim (akcja: „Odkryj Beskid Wyspowy”), Głosem 

Limanowskim, Tygodnikiem Podhalańskim oraz lokalnymi portalami informacyjnymi: 

limanowa.in, gorce24, tv28, 

4) uzupełnieniu gadżetów miejskich – zakup długopisów, smyczy, kubków, krówek z logo 

miasta, 

5) zrealizowaniu odcinka programu telewizyjnego promującego nasz region pt. „Wypad  

w plener”, który był emitowany na antenie lokalnej (TVP3), jak i ogólnopolskiej (TVP) oraz 

w Internecie,  

6) współfinansowaniu i organizacji promocji książki o dr. Sebastianie Flizaku – 

zorganizowanie spotkania z autorem oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy,  

7) pozyskaniu środków ze Starostwa Powiatowego na realizację imprez kulturalnych: 

Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych – 3.000,00 zł oraz Zagórzańskiego Spotkania 

Chórów „Laudate Dominum” – 2.000,00 zł,  

8) współorganizowaniu poprzez m.in. dofinansowanie (wymieniamy najważniejsze): Zimowej 

Spartakiady KSM, Biegu Katyńskiego, Zagórzańskiego Czytania, Dni Mszany Dolnej, 

Konkursu Literackiego i Poetyckiego im. Ks. Jamroza, obchodów Odzyskania 

Niepodległości, Światowych Obchodów Dnia Inwalidy, Jubileuszu 100 urodzin s. Ludwiki 

oraz wielu innych, 

9) zorganizowaniu w ramach Akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” spotkania dla turystów na 

górze Lubogoszcz (oprawa muzyczna, nagrody oraz posiłek dla uczestników), 

10) organizacji współpracy międzynarodowej z partnerską gminą oraz gminą Biri na Węgrzech 

11) współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury przy organizacji stałych imprez  

i uroczystości miejskich, 

12) kupnie różnego rodzaju materiałów promujących Miasto: odblaski, smycze, kubki, torby, 

krówki z logo Miasta, medale, puchary, statuetki itp., 

13) wydruku spersonalizowanych kart świątecznych, zaproszeń, dyplomów, plakatów itp.,  

14) dekoracji Miasta (świąteczne oświetlenie, banery itp.). 

http://www.mszana-dolna.eu/
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8. Konsultacje społeczne – dane o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w okresie 

sprawozdawczym 

W 2019 r. nie przeprowadzono konsultacji społecznych. 

9. Biuletyn Informacji Publicznej – informacja o publikacjach w BIP danych w związku  

z wnioskami obywateli o udostępnienie informacji publicznej 

Zgodnie z obowiązującym prawem każda gmina ma obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji 

Publicznej, w którym zamieszczane są informacje ma temat działalności organów 

uchwałodawczych i wykonawczych gminy. Urząd Miasta w Mszanie Dolnej prowadzi i na bieżąco 

aktualizuje stronę BIP. Na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, która znajduje się w 

Biuletynie przypisanym Miastu, udzielana jest odpowiedź ze wskazaniem linku do właściwej 

strony. 

 W 2019 r. do Urzędu Miasta wpłynęły 43  wnioski o udzielenie informacji publicznej (głównie 

pocztą elektroniczną), pochodzące od kancelarii prawnych, stowarzyszeń, osób prywatnych, 

inicjatyw społecznych, prywatnych firm. Na wszystkie wnioski została udzielona odpowiedź  

w ustawowym terminie. 

10.  Nagrody i wyróżnienia – informacja o ustanowionych i obowiązujących w Mieście 

nagrodach i wyróżnieniach, również o wyróżnieniach okolicznościowych przyznawanych 

przez Miasto 

W 2019 przygotowano nagrody pieniężne dla uzdolnionych uczniów wytypowanych ze szkół 

miejskich. Nagrody te zostały wręczone podczas XI sesji Rady Miasta w dniu 25 czerwca 2019 

roku. Nagrody przyznano za szczególne osiągnięcia: wzorową naukę, zajęcie wysokiego miejsca w 

olimpiadach przedmiotowych i wybitne wyniki sportowe. Dyrektorzy obu miejskich szkół 

wytypowali po pięcioro uczniów. Kwota, która została przeznaczona na ten cel to  

3.000,00 zł.  

Wyróżnienia okolicznościowe wręczane były m.in. za długoletnią pracę na rzecz samorządu 

miejskiego, z okazji setnej rocznicy urodzin, awansu zawodowego itp.  

Pod koniec 2019 roku Rada Miejska (23 grudnia) uchwaliła zasady przyznawania nagród 

uzdolnionym uczniom Uchwała nr XVIII/149/2019 w sprawie programu wspierania uzdolnionych 

uczniów w Mieście Mszana Dolna oraz Uchwałę nr XVIII/148/2019 w sprawie zasad i trybu 

nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Mszana Dolna oraz ustanowienia wyróżnienia 

„Zasłużony dla Miasta Mszana Dolna”. 

11. Strategia Rozwoju Miasta 

Miasto Mszana Dolna w dniu 10 maja 2019r. podpisało umowę z Fundacją Rozwoju Demokracji 

Lokalnej z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Panią Dyrektor Annę Łyżwa na 

opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Mszana Dolna na lata 2020 – 2030”. 

Umowa była realizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut 

Samorządu Terytorialnego i Administracji z siedzibą w Krakowie. W 2019 roku odbyły się liczne 

spotkania, konsultacje i warsztaty poświęcone pisaniu Strategii, by ostatecznie w styczniu 2020 

roku Rada Miejska mogła ją uchwalić.  
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Strategia Rozwoju Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2030 jest podstawowym i najważniejszym 

dokumentem samorządu lokalnego, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki 

rozwoju, prowadzonej w przestrzeni miasta. Strategia diagnozuje sytuację społeczną  

i ekonomiczną miasta, wskazując jej mocne i słabe strony, tworzy wizję rozwoju, określając 

obszary, spójne cele rozwoju wspólnoty samorządowej, kierunki interwencji polityki prowadzonej 

w przestrzeni gminy.  

Jest jednocześnie ważnym instrumentem koordynującym i wspierającym pozyskiwanie  

i wykorzystanie funduszy zewnętrznych na rozwój. Określa zasady wdrażania, ze szczególnym 

uwzględnieniem procesów współpracy. 


