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I Wstęp 

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

Radzie Miejskiej w Mszanie Dolnej „Raport o stanie Miasta Mszana Dolna za rok 2020”. 

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 XXXIV/294/2020 z 16 marca 2021 r. w sprawie 

określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Miasta Mszana Dolna”. 

 

Wykonując Uchwałę Rady Miejskiej przedstawiam „Raport o stanie Miasta Mszana Dolna za rok 2020” 

wg. szczegółowych wytycznych określonych w załączniku do wyżej wymienionej uchwały. 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/294/2021 

Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 

z dnia 16 marca 2021 r. 

I. Wstęp. 

II. Część główna opisująca stan faktyczny, działania i efekty w poszczególnych obszarach zadań samorządu (w 

tej części opis podjętych działań oraz ich rezultatów ma się przeplatać ze wskaźnikami). 

1. Sfera społeczna: 

1) ogólna charakterystyka Miasta, położenie, walory turystyczno-rekreacyjne, 

2) demografia – dane statystyczne dotyczące ogólnej liczby mieszkańców jak również z podziałem na kategorie 

wiekowe; informacja na temat migracji, narodzin i zgonów, 

3) bezpieczeństwo publiczne – informacja o podjętych interwencjach, działaniach i akcjach przez Straż Miejską 

oraz Ochotniczą Straż Pożarną, 

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

a) szczegółowa informacja na temat działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w tym realizacja programów zdrowotnych, informacja o realizacji budżetu, zatrudnieniu, 

b) szczegółowa informacja o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

5) pomoc społeczna - szczegółowa informacja na temat działalności MOPS w Mszanie Dolnej w tym realizacja 

programów społecznych, informacja o realizacji budżetu, zatrudnieniu, informacja o polityce senioralnej 

i na rzecz osób niepełnosprawnych, ogólna informacja o działających na terenie miasta domach pomocy 

społecznej i placówkach wychowawczych, 

6) edukacja - dane dotyczące ilości placówek oświatowych działających na terenie Miasta, informacja na temat 

działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto w tym udział w programach oświatowych, 

osiągnięciach uczniów, realizacja budżetu, zatrudnienie oraz informacja na temat działalności CUW 

w Mszanie Dolnej w tym realizacja budżetu, zatrudnienie. 

7) kultura – informacja o działalności MOK i Biblioteki Miejskiej w Mszanie Dolnej w tym: realizacja zadań, 

udział w projektach, programach, realizacja budżetu, zatrudnienie, 
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8) sport i rekreacja - informacja o działających w Mieście klubach i organizacjach sportowych 

i turystycznych ich finansowaniu z budżetu Miasta, ważniejszych osiągnięciach oraz organizowanych 

wydarzeniach. 

2. Sfera gospodarcza: 

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

2) gospodarka komunalna i mieszkaniowa – informacja o działalności ZGK w tym: realizacja zadań zleconych, 

realizacja budżetu, zatrudnienie, dane o zasobach mieszkaniowych Miasta, usieciowienie - woda, 

kanalizacja sanitarna (informacja o nowych przyłączach), gaz, 

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

dziedzinie, ich finansowania oraz efektów, 

4) ochrona środowiska naturalnego – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony powietrza, 

gospodarki odpadami, ochrony zwierząt – realizacja programów, dane liczbowe, informacja 

o przeprowadzonych kontrolach, 

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

parkingowych, 

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

i zakończonych inwestycjach. 

7) przedsiębiorcy i rynek pracy – dane o przedsiębiorczości w mieście z podziałem na formę prowadzenia 

działalności gospodarczej, dane o stopie bezrobocia, 

3. Sfera finansowa: 

1) majątek Miasta - informacje o majątku i jego stanie, w tym finansowe, stan środków na rachunkach 

bankowych Miasta na początek i na koniec roku, stan zadłużenia Miasta na początek i koniec roku, 

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

informacja o przedmiotowych umorzeniach podatków, 

3) pozyskane środki zewnętrzne - szczegółowa informacja o pozyskanych w okresie sprawozdawczym 

środkach zewnętrznych do budżetu Miasta, 

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

i opłat, 

4. Sfera samorządowego zarządzania miastem: 

1) Rada Miejska - informacja o składzie Rady i Komisjach oraz działalności Rady, 

2) realizacja i sposób wykonywania uchwał Rady Miejskiej, 

3) Burmistrz Miasta – informacja o zarządzeniach z wyszczególnieniem tych w zakresie samodzielnego 

zarządzania mieniem Miasta, informacja o podmiotowych umorzeniach i zwolnieniach od podatków, 

informacja o przeprowadzonych kontrolach i egzekucjach, 

4) administracja - dane o zatrudnieniu w Urzędzie Miasta, statystyki z zakresu spraw i wniosków obywateli, 

funkcjonowania urzędu, informacja o skargach, wnioskach i petycjach wnoszonych do urzędu i jednostek 

podległych, 

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

tym finansowa o konkursach i dotacjach, 
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6) promocja Miasta - współpraca krajowa i międzynarodowa, informacja o działaniach promocyjnych, również 

finansowa w zakresie nakładów, informacja o prowadzonych tytułach prasowych, 

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

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

i wyróżnieniach, również o wyróżnieniach okolicznościowych przyznawanych przez Miasto, 

9) Strategia Rozwoju Miasta – realizacja. 

 

II Cześć główna opisująca stan faktyczny, działania i efekty w poszczególnych obszarach zadań 

samorządu (w tej część opis podjętych działań oraz ich rezultatów ma się przeplatać ze wskaźnikami) 

1. SFERA SPOŁECZNA: 

 

1) Ogólna charakterystyka Miasta, położenie, walory turystyczno–rekreacyjne 

Mszana Dolna - to miasto w województwie małopolskim, położone w powiecie limanowskim wśród 

Beskidów i Gorców. Stanowi stolicę Zagórzan - etnicznej grupy góralskiej, która stworzyła swój własny, 

niepowtarzalny folklor, do dzisiaj zresztą kultywowany przez mieszkańców.  

Leży w zachodniej części Beskidu Wyspowego w zlewisku rzeki Raby, 50 km na południe od Krakowa, 50 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 %. 
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Położenie Miasta 

Mszana Dolna leży na wysokości 400 m n.p.m. w malowniczej kotlinie górskiej Beskidu Wyspowego, 

utworzonej przez rzekę Rabę i uchodzącą do niej w tym miejscu Mszankę. Kotlina sąsiaduje na południu  

z Gorcami, a od północy do samego miasta dochodzi południowa odnoga góry Lubogoszcz (968 m), od 

wschodu - grzbiet Czarnego Działu (673 m), rozwidlony przy mieście w niższą górę Grunwald (624 m)  

i Wsołową (650 m), od południa - grzbiet biegnący od Kudłonia przez Koninę, wzdłuż wsi Mszana Górna - 

Witów (650 m), od zachodu - grzbiet biegnący z Lubonia Wielkiego (1022 m),  oraz jeden z grzbietów 

Szczebla (977 m).  

Położenie Mszany Dolnej czyni z niej doskonałą bazę wypadową zarówno dla turystów pieszych, 

rowerowych, jak i zmotoryzowanych. W promieniu 50 km od miasta znajdują się: Zakopane, Tatry, Kraków, 

Wieliczka, Dobczyce, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Szczawnica, Czorsztyn, Pieniny i przejścia 

graniczne na Słowację. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta ciągną się dwa atrakcyjne i bardzo od siebie 

różne pasma górskie: Gorce (najwyższy szczyt - Turbacz 1310 m n.p.m.) i Beskid Wyspowy z Mogielicą - 1170 

m n.p.m. Wiele ze szczytów tych gór sięga ponad 1000 m n.p.m., a na ich obszarze przygotowano 

kilkadziesiąt kilometrów oznakowanych szlaków pieszych i rowerowych. Nad bezpieczeństwem turystów 

czuwa Grupa Podhalańska GOPR w Rabce Zdroju. Dodatkową atrakcją są trzy Parki Narodowe: Tatrzański, 

Pieniński i graniczący z gminą Mszana Dolna Gorczański Park Narodowy. Zimą w odległościach 

nieprzekraczających 25 km pracują wyciągi narciarskie z trasami zarówno dla początkujących, jak  

i wytrawnych narciarzy. Większość z nich posiada sztuczne śnieżenie, stoki oświetlone i codziennie 

przygotowywane przez ratraki, z parkingami i zapleczem gastronomicznym - najbliższe to: Lubomierz SKI, 

Kasina SKI, Koninki. Położenie podgórskie stwarza korzystne warunki klimatyczno-uzdrowiskowe. Walory 

turystyczne poprawia położenie miasta w otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego. W mieście i okolicy 

funkcjonują hotele, ośrodki wypoczynkowe oraz prywatne pensjonaty. Można korzystać z krytego basenu, 

rehabilitacji, odnowy biologicznej, nowoczesnych kortów tenisowych, stadionu sportowego oraz kąpielisk 

na rzece Mszance. Latem odbywają się ciekawe imprezy plenerowe, a co sobotę targi staroci. 

Walory turystyczno-rekreacyjne i przyrodnicze. 

Wokół miasta Mszana Dolna na wszystkich górach wytyczone są szlaki turystyczne o różnej skali trudności 

- Góra Lubogoszcz, Śnieżnica, Ćwilin, Czarny Dział, Wsołowa, góra Adamczykowa, Potaczkowa, Luboń 

Wielki, Szczebel. Poza szlakami pieszymi na terenie Beskidu Wyspowego i Gorców wytyczone są szlaki 

konne, rowerowe oraz ścieżki edukacyjne na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Ze ścieżek 

edukacyjnych korzysta najczęściej młodzież szkolna. Do każdej ścieżki edukacyjnej wydany jest odpowiedni 

przewodnik tematyczny opisujący walory przyrodnicze każdego z przystanków na ścieżce.  

Tematyczne szlaki turystyczne – szlak im. Juliana Tolińskiego i Elfrydy Trybowskiej prowadzący z Mszany 

Dolnej do Rabki Zdroju. Szlak papieski – poprowadzony zazwyczaj tą samą trasą, co szlak pieszy natomiast 

z innym oznakowaniem – symbol kapliczki wraz z oddzielnymi tablicami tematycznymi. 

Główny Szlak Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” – w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy za 

przejście całego szlaku można zdobyć specjalne odznaki - złote, srebrne i brązowe rysie - będące również 

logiem akcji. 

Bliskość Gorczańskiego Parku Narodowego to walor turystyczny, który jest alternatywą dla Beskidu 

Wyspowego. Zupełnie inne w swej specyficznej formie wzniesienia Gorców, z częstymi polanami przy 

szczytach, z liczną siecią ścieżek edukacyjnych oraz atrakcjami przy siedzibie parku (wystawa interaktywna, 

odrestaurowany park Wodzickich, tężnia solankowa) są urozmaiceniem lokalnej oferty turystycznej. 
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Miejsca rekreacji: 

 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.  

2) demografia – dane statystyczne dotyczące ogólnej liczby mieszkańców jak również z podziałem na 

kategorie wiekowe; informacja na temat migracji, narodzin i zgonów 

Liczba mieszkańców Miasta Mszana Dolna na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 7 827 osób (w tym   4 098 

kobiet i 3 729 mężczyzn). 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat):  774 kobiet,  807 mężczyzn 

Liczba osób w wieku produkcyjnym:  kobiety (18 lat - 59 lat) 2 283, mężczyźni (18 lat – 64 lata) 2 409, 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym: kobiety (ponad 60 lat)  1 041,  mężczyźni (ponad 65 lat) 513,  

W 2020 roku w Mieście Mszana Dolna urodziło się 79 dzieci:  (40 dziewczynek i 39 chłopców), a zmarły 74 

osoby (34 kobiet i 40 mężczyzn).  
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Zameldowano na pobyt stały: 115 osób, wymeldowano z pobytu stałego 123 osoby, 

Zameldowano na pobyt czasowy: 130 osób, 

Zameldowano na pobyt stały cudzoziemców: 3 osoby, 

Zameldowano na pobyt czasowy cudzoziemców: 35 osób, 

Tabela – zestawienie: liczba mieszkańców lata 2018 - 2020 

 Liczba 

Mieszkańców 

 

2018 r. 

 

2019 r. 

 

2020 r. 

Ogółem 7899 7825 7827 

Kobiety 4135 4102 4098 

Mężczyźni 3742 3723 3729 

   

Tabela – zestawienie: liczba narodzin i liczba zgonów lata 2018 - 2020 

 

 

 

2018 r. 

 

2019 r. 

 

2020 r. 

Liczba narodzin 81 76 79 

Liczba zgonów 63 79 74 

 

Tabela – zestawienie: liczba osób zameldowanych na pobyt stały i liczba osób wymeldowanych z pobytu 

stałego lata 2018 - 2020 

 

 

 

2018 r. 

 

2019 r. 

 

2020 r. 

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały 126 136 115 

Liczba osób wymeldowanych z pobytu stałego 106 185 123 

 

3)  bezpieczeństwo publiczne – informacja o podjętych interwencjach, działaniach i akcjach przez Straż 

Miejską oraz Ochotniczą Straż Pożarną 

Działalność Straży Miejskiej 

W roku 2020 roku liczba etatów nie uległa zmianie. Na pełny etat zatrudnionych jest 2 strażników: 

Komendant, Starszy strażnik. Wszystkie osoby posiadają wyższe wykształcenie. 

Funkcjonariusze przeprowadzili 220 interwencji, z czego 132 były zgłoszeniami od mieszkańców miasta. 

Najczęstszymi powodami interwencji było: naruszenie uchwały antysmogowej, palenie śmieci, bezpańskie 

psy, spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych, nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, 

nieszczelne szamba, dzikie wysypiska, zimowe utrzymanie dróg, palenie wyrobów tytoniowych w miejscach 

objętych zakazem, zakłócanie porządku i spokoju w miejscach publicznych. 

Strażnicy wystawili łącznie 70 mandatów karnych na kwotę 10 550,00 zł, skierowano 2 wnioski o ukaranie 

do Sądu Rejonowego w Limanowej, gdzie oba wnioski zostały zakończone wyrokami skazującymi sprawców 

wykroczeń. Doprowadzono do miejsca zamieszkania 5 osób, ujęto i przekazano policji łącznie 2 osoby. 

Funkcjonariusze 3 razy ochraniali obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej oraz 3 razy 

zabezpieczano miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego 

takim zdarzeniem (wypadki drogowe). 
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Wykryto 4 przestępstwa, sprawy prowadzi Komisariat Policji Mszana Dolna. 

Funkcjonariusze 60 razy konwojowali dokumenty, przedmioty wartościowe lub wartości pieniężnych, 

materiały dla radnych na sesję Rady Miejskiej na potrzeby gminy. Wraz z pracownikami Urzędu Miasta 

przeprowadzono 96 wizji w terenie. 

Wykonano 183 kontrole mieszkańców i podmiotów gospodarczych odnośnie odprowadzania nieczystości 

ciekłych i stałych, w tym kontrola palenisk w liczbie 100. Za naruszenie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie miasta Mszana Dolna wystawiono 25 mandatów karnych, udzielono 5 pouczeń. 

Kontrole palenisk wykazały 2 nieprawidłowości. Firmy, co do których istniało podejrzenie spalania 

odpadów, zostały zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.  

Po przeprowadzeniu kontroli WIOŚ ukarał 2 podmioty gospodarcze, pozostali otrzymali zalecenia. 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. 

Wspólnie z policjantami z KP Mszana Dolna przeprowadzono 25 bezpłatnych patroli na terenie miasta. Były 

to patrole piesze i zmotoryzowane, w których głównym zadaniem było dbanie o bezpieczeństwo publiczne 

oraz kształtujący się w warunkach spokoju ład społeczny. 

Wykonano akcje prewencyjne: zabezpieczanie WOŚP, zabezpieczenie procesji Bożego Ciała przez miasto, 

zabezpieczenie ulic przy cmentarzu - Akcja ,,ZNICZ” 1 Listopada. 

Od 31 marca 2020r. zgodnie z Poleceniem Wojewody Małopolskiego Nr 19/2020 funkcjonariusze Straży 

Miejskiej realizują zadania w zakresie prowadzenia działań związanych z weryfikacją wykonywania 

nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, 

związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej Covid-19. Funkcjonariusze Straży 

Miejskiej pozostają do dyspozycji Komendanta Policji w Mszanie Dolnej i w związku z powyższym 

przeprowadzono 150 kontroli przestrzegania kwarantanny (skontrolowano blisko 6500 osób). 

Pozaustawowa działalność Straży Miejskiej to: 

- nadzorowanie zimowego utrzymania dróg miejskich, 

- raz w tygodniu przeprowadzany AUDYT stanu ulic i czystości na terenie miasta (raport przekazywany jest 

Burmistrzowi Miasta oraz Dyrektorowi ZGK), 

- Funkcjonariusze Straży Miejskiej są inkasentami na placu targowym, 

- roznoszenie nakazów płatniczych, 

-uczestniczenie w wizjach lokalnych z pracownikami Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referatu   

Organizacyjnego, 

- dostarczanie materiałów dla Radnych Miasta związanych z sesją i komisjami, 

- roznoszenie ankiet dotyczących zmian w polityce śmieciowej, 

- kontrola oznakowania na drogach miejskich, 

- kontrola oświetlenia ulicznego na terenie miasta. 

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej w 2020 roku brała udział w 59 zdarzeniach na terenie Miasta 

Mszana Dolna w tym: w 17 akcjach gaśniczych (pożary), w 40 miejscowych zagrożeniach, w 1 alarmie 

fałszywym oraz w 1 zabezpieczeniu rejonu. W działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 29 druhów, 

którzy przepracowali w nich 438 godzin, ponadto przepracowano ponad 150 godzin przy pracach 

porządkowych po akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ponad 400 godzin w tzw. dniach gospodarczych 

(konserwacja sprzętu, sprzątanie remizy itp.). W dodatku braliśmy udział w 4 transportach środków do 

dezynfekcji, w 1 dezynfekcji miejsc publicznych na terenie miasta oraz w akcjach informacyjnych                           

o zagrożeniu COVID – 19. 
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4) ochrona zdrowia – dane dotyczące ilości podmiotów leczniczych na terenie Miasta, 

Na terenie Miasta Mszana Dolna w 2020 r. działały następujące podmioty lecznicze (wg. wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej):  

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.  

a) szczegółowa informacja na temat działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w tym realizacja programów zdrowotnych, informacja o realizacji budżetu, zatrudnieniu 

Organizacja i infrastruktura 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, struktury i funkcjonowania  określa Statut Samodzielnego 

Podstawowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej. SPZOZ jest podmiotem leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą, nad którym  nadzór sprawuje Rada Miejska Mszana Dolna 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 głównie 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; 
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 budowanie z pacjentem relacji opartych na zaufaniu; 

 prawidłowa diagnoza oraz obsługa pacjenta na możliwie najwyższym poziomie. 

Opis nieruchomości; powierzchnia budynku, ilość gabinetów, powierzchnia gruntu 

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 

Opis wyposażenia:  

1. echokardiograf + głowica+videoprinter  

2. aparat USG z głowicami do jamy brzusznej, tarczycy, badania gin-poł i urologicz., funkcja kolorowego 

dopplera 

3. bieżnia cardio test do prób wysiłkowych 

4. holtery EKG 4 szt.     

5. aparaty EKG – 2 szt. stacjonarne , 1 szt. – przenośny 

6. defibrylator kardiologiczny 

7. defibrylator AED  

8. Holtery ciśnieniowe 3 szt.  

9. kardiotokograf do ciąży bliźniaczej  2 szt.  

10. detektory tętna płodu 2 szt. 

11. fotel ginekologiczny  

12. aparat kriochirurgiczny  

13. pulsoksymetr prof. 2 szt.  

14. lampa szczelinowa 

15. tonometr aplanacyjny 

16. perymetr komputerowy 

17. butla z  podtlenkiem azotu  

18. butla tlenowa  2 szt. 

19. spirometr  

20. zestaw komputerowy ( laptop lub komputer stacjonarny z monitorem + drukarka )  15szt 

21. serwer    

22. klimatyzatory  7 szt.         

23. urządzenie wielofunkcyjne  4 szt.  

24. agregat prądotwórczy 

25. chłodziarka farmaceutyczna + rejestrator TEERMO Alarm 

26. Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – 7 kamer cyfrowych z rejestratorem  

27. Cyfrowa centrala telefoniczna 

28. UPS 5 szt.   

29. Niszczarka 3 szt.          

Realizowane zadania. 

Celem statutowym SPZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, realizowanie zadań  



11 

 

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  

 

Realizowane programy zdrowotne 

Programy zdrowotne zaplanowane na 2020 rok: 

 Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia; 

 Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy; 

 Profilaktyka Gruźlicy; 

 Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi 

 zostały wstrzymane ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem. 

Dane statystyczne 

1. liczba osób zadeklarowanych do lekarzy POZ ( stan na 31.12.2020r.): 7 731 

2. liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarek POZ: 7 433 

3. liczba osób zadeklarowanych do położnej POZ: 2 794 

4.liczba osób objętych opieką pielęgniarki szkolnej: 2 759 

5.liczba dzieci objętych grupową profilaktyką fluorkową: 657 

6. liczba udzielonych porad: 

Lp. Wyszczególnienie Porady ogółem w 2020r. W tym wizyty domowe 

1. Poradnia POZ 28120 197 

2. Poradnia Kardiologiczna    3286  

3. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza   1654  
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Zatrudnienie (stan na 31.12.2020 r.)  

1) lekarze -14 (w tym na umowę o pracę – 2), 

2) pielęgniarki  - 10 

3) położna - 1 

4) rejestratorki medyczne - 2 

5) pozostały personel  - 4  

Finanse SPZOZ – realizacja budżetu za 2020 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 Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W MSZANIE DOLNEJ I O STANIE 

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH NA DZIEŃ  31.12.2020 r. 

I. Środki obrotowe – stan na początek roku  
    

Tytuł Plan 
Wykonanie na 

31.12.2020 r. 
 

      -    środki pieniężne                1 170 000,00 zł               1 171 219,68 zł   
      -    należności                        300 000,00 zł                  316 645,13 zł   
      -    zapasy                               2 000,00 zł                       2 495,39 zł   
      -    inne                               3 800,00 zł                       3 943,31 zł   
      -    zobowiązania                             55 000,00 zł                     58 119,04 zł   

Razem            1 420 800,00 zł        1 436 184,47 zł   

    
II. Przychody 

 

Źródło Przychodu 
Planowana kwota 

przychodu 

Wykonanie na 

31.12.2020R. 

Wskaźnik 

% 

Narodowy Fundusz Zdrowia           3 150 000,00 zł        3 229 829,35 zł  102,5% 

Pozostała działalność medyczna                   15 000,00 zł               18 586,25 zł  123,9% 

Przychody finansowe                    15 000,00 zł               17 976,34 zł  119,8% 

Pozostałe przychody operacyjne                        5 000,00 zł                 5 024,26 zł  100,5% 

Dotacje                        7 800,00 zł                 7 875,94 zł  101,0% 

Razem planowane przychody            3 192 800,00 zł        3 279 292,14 zł  102,7% 

Plan 
Wykonanie na 

31.12.2020 r. 

Wskaźnik 

% 

                                                                   26 000,00 zł             25 245,87 zł  97,1% 
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IV. Koszty działalności SP ZOZ w Mszanie Dolnej 

    

Rodzaj kosztu 
Planowany koszt 

roczny 

Wykonanie na 

31.12.2020 r. 

Wskaźnik 

% 

1. Amortyzacja                           26 000,00 zł                     25 245,87 zł  97,1% 

2. Zużycie materiałów i energii                         140 000,00 zł                  137 486,82 zł  98,2% 

w tym:       

a ) leki                             4 000,00 zł                       3 702,80 zł  92,6% 

b) sprzęt jednorazowego 

użytku                             2 000,00 zł                       1 536,21 zł  76,8% 

c) odczynniki chemiczne                                        0   zł                                  0   zł    

d) paliwo                           16 000,00 zł                     15 093,08 zł  94,3% 

e) inne                         111 000,00 zł                   110 730,53 zł  99,8% 

f) energia                             7 000,00 zł                       6 424,20 zł  91,8% 

3. Usługi obce                     1 200 500,00 zł               1 052 858,66 zł  87,7% 

w tym:       

     a ) remontowe                             1 000,00 zł  0   zł  0,0% 

b) transportowe                             1 000,00 zł                                  0   zł  0,0% 

c) medyczne obce                      1 103 500,00 zł                   963 230,70 zł  87,3% 

d ) pozostałe usługi                           95 000,00 zł                     89 627,96 zł  94,3% 

4. Podatki i opłaty                           45 000,00 zł                     43 333,13 zł  96,3% 

4. Wynagrodzenia                     1 466 000,00 zł               1 464 947,95 zł  99,9% 

a) wynagrodzenie z tytułu 

umowy o pracę                      1 460 000,00 zł               1 458 947,95 zł  99,9% 

b) wynagrodzenie. z tyt. 

umowy zlecenia                              6 000,00 zł                       6 000,00 zł  100,0% 

5. Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia                        237 500,00 zł                   228 182,46 zł  96,1% 

a) składki ZUS                         202 900,00 zł                   194 276,33 zł  95,7% 

b) odpis ZFŚS                           26 600,00 zł                     26 600,00 zł  100,0% 

c) świadczenia BHP                             8 000,00 zł                       7 306,13 zł  91,3% 

7. Pozostałe koszty                           30 000,00 zł                     27 028,12 zł  90,1% 

a) podróże służbowe                           21 000,00 zł                     18 416,59 zł  87,7% 

b) ubezpieczenia majątkowe, OC                             9 000,00 zł                       8 611,53 zł  95,7% 

Razem Planowane koszty            3 145 000,00 zł        2 979 083,01 zł  94,7% 

 

V. Pozostałe koszty operacyjne   

  Plan 

Wykonanie na 

31.12.2020 r. 

Wskaźnik 

% 

                                 0 zł                            0   zł  0,0% 

    
VI. Wydatki majątkowe    

Plan 
Wykonanie na 

31.12.2020 r. 

Wskaźnik 

% 

                                                                 800 000,00 zł           123 425,00 zł  15,4% 
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VII. Wydatki z podziału zysku   

Plan 
Wykonanie na 

31.12.2020 r. 

Wskaźnik 

% 

                                                                   40 000,00 zł  40 000,00 zł 100,0% 

    
VIII. Środki obrotowe – stan na koniec 31.12.2020 r.  

Tytuł Plan 
Wykonanie na 

31.12.2020 r. 
 

      -    środki pieniężne                      495 600,00 zł          1 434 583,56 zł   
      -    należności                      270 000,00 zł             268 750,68 zł   
      -    zapasy                          5 000,00 zł                 4 418,04 zł   
      -    inne   4 000,00 zł                4 050,11 zł   
      -    zobowiązania                      120 000,00 zł             113 587,92 zł   

Razem               654 600,00 zł        1 598 214,47 zł   

    
IX. Wynik finansowy    

Planowany wynik finansowy 
Wykonanie na 

31.12.2020 r. 
 

          47 800,00 zł           300 209,13 zł   
 

 X. Należności na dzień 31.12.2020 r.       
Kwota należności ogółem   

                                                                 268 750,68 zł    
w tym należności wymagalne   

                                                                                 0   zł    

    
XI. Zobowiązania na dzień 31.12.2020R.   
1. Zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług   

                                                                 113 430,12 zł    
2. Inne zobowiązania    
w tym ZFŚS                                                                    157,80 zł   
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA   

                                                                 113 587,92 zł    
w tym wymagalne   

                                                                                  0   zł    
 

Najważniejsze osiągnięcia jednostki w 2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej 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, 
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ambulatoryjne leczenie specjalistyczne: poradnia ginekologiczno- położnicza, poradnia kardiologiczna; w 

2020r. SPZOZ przeszedł pozytywnie ponowną certyfikację ISO. 

W celu poprawy warunków, bezpieczeństwa i jakości pracy pracowników oraz bezpieczeństwa pacjentów 

wykonano szereg działań:  

- adaptacja pomieszczenia przyziemia na pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz przeniesienie 

Punktu Pobrań na I piętro, aby zwolnić gabinety na parterze, aktualnie wykorzystywane dla przyjmowania 

pacjentów Covid, celem zwiększenia bezpieczeństwa i zachowania reżimu sanitarnego; 

- sukcesywne doposażanie gabinetów lekarskich; 

- bieżące prace remontowo-malarskie (między innymi: wymiana drzwi wewnętrznych w przyziemiu i na 

parterze) 

Wychodząc naprzeciwko nowościom w dziedzinie medycyny, SPZOZ chcąc świadczyć usługi w sposób 

profesjonalny i przyjazny dla pacjenta dokonuje systematycznej informatyzacji poprzez wdrażanie  

i usprawnianie nowoczesnych e-technologii i zakup stosownego sprzętu i oprogramowania (e-rejestracja, 

e-zwolnienie, e-recepta, Internetowe Konto Pacjenta, e-skierowanie (między innymi: zakup scanera 

umożliwiającego bezpośrednie skanowanie dokumentów do systemu medycznego mMedica, zakup 

cyfrowej centrali telefonicznej, zakup zdalnego pulpitu TS Plus, dzięki czemu lekarze mogą udzielać porad 

lekarskich zdalnie). 

W celu podniesienia jakości świadczonych usług placówka doposażyła poradnie POZ oraz poradnie 

specjalistyczne w nowoczesny sprzęt, w tym w szczególności zakupiła: 

-aparat USG Samsung HS40 wyposażony w 3 głowice: głowica convex do badań brzusznych i ginekologiczno-

położniczych, głowica liniowa do badań małych narządów naczyniowych, głowica endo do badań 

ginekologiczno – położniczych i urologicznych. Aparat posiada również funkcję kolorowego dopplera, dzięki 

czemu poszerzyliśmy ofertę o usg tętnic i żył, aparat do kriochirurgii CRYO-S classic z sondami, monitor 

diagnostyczny do odczytywania zdjęć rtg. 

Ponadto, wszelkie siły i działania SPZOZ w 2020 roku w głównej mierze zostały zmodyfikowane i skierowane 

pod kątem walki z koronawirusem. W związku z trwającym stanem epidemii opracowywano instrukcje, 

procedury dotyczące zaleceń dla pracowników i pacjentów, sukcesywnie je modyfikując w ślad stosowania 

się do dynamicznie rozwijającej się sytuacji oraz komunikatów GIS, MZ i innych uprawnionych służb  

(m.in. ciągły zakup środków ochrony, dezynfekcji, w tym zamgławiacza służącego do dezynfekcji 

pomieszczeń). 

b) szczegółowa informacja o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki alkoholizmowi oraz minimalizacji szkód społecznych  

i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu. Program przedstawia zadania własne gminy 

wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które dostosowane są 

do lokalnych potrzeb i celów.  

Zadania związane są przede wszystkim z posiadanymi zasobami finansowymi, a także z możliwościami 

prowadzenia okresowych działań w oparciu o lokalne zasoby instytucjonalne i osobowe oraz 

zaangażowanie ze strony podmiotów zewnętrznych. Program ma również charakter powtarzalny – wybrane 

działania są realizowanie wspólnie z innymi podmiotami przez wiele lat. Kluczową rolę działań 

podejmowanych  
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w ramach Programu odgrywa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która 

współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem Rejonowym, jednostkami 

oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z wirusem COVID-19, zmieniła się realizacja programu, w 

miarę możliwości z upływem czasu i wycofaniem niektórych obostrzeń podjęto następujące działania: 

ZADANIE PIERWSZE  

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu  

i narkomanii: 

W 2020 roku nie odbyły się żadne szkolenia wyjazdowe członków MKRPA, natomiast członkowie podnosili 

swoje kwalifikacje uczestnicząc w webinariach i konferencjach tematycznych organizowanych online m.in. 

„Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd” w dniach 22-26.06.2020 r. 

Dofinansowano publikacje prasowe na temat zagrożeń wynikających z uzależnień – zadanie realizował 

Miejski Ośrodek Kultury przygotowując odpowiednie publikacje. 

Zabezpieczono organizację pracy MKRPA i wynagrodzenia dla członków Komisji za udział                                                 

w posiedzeniach Komisji i działających w ramach Komisji zespołów interwencyjnych oraz udział w Zespole 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 

MKRPA w 2020 roku odbyła 13 spotkań. Komisja prowadziła 37 spraw dotyczących leczenia odwykowego – 

z czego 9 spraw zakończono, 6 przekazano do sądu a 8 spraw zostało skierowanych do biegłych sądowych. 

Działania w pozostałych sprawach będą kontynuowane w roku 2021. 

Przewodniczący MKRPA brał udział w 5 spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 

Przemocy. 

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  

a) wynagrodzenie dla pedagoga i psychologa w tym składki ZUS i Fundusz Pracy 

Zatrudniono na umowę zlecenie Panią Beatę Wietrzyk - specjalistę psychoterapii uzależnień i zarazem 

psychologa. Na podstawie rozliczeń w 2020 roku psycholog dyżurował 212 godzin, w tym czasie z porad 

skorzystały 83 osoby. Należy zaznaczyć, że w roku 2020, już w miesiącu lutym dyżury odbywają się w 

dwóch miejscach: w środę w Urzędzie Miasta, w piątki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Nowa 

lokalizacja wspomaga działania MOPS-u. Można również wskazać, że punkt jest częściej odwiedzany, z 

uwagi na lokalizację i dostępność. Dodatkowo w ramach swojej pracy pani psycholog przeprowadziła w 

lutym zajęcia psycho-edukacyjne pn. „Profilaktyka depresji” w Zespole Placówek Oświatowych w Mszanie 

Dolnej. 

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

problemy alkoholowe:  
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a) finansowanie lub dofinansowanie na kolonie, półkolonie, obozy, wycieczki, zielone szkoły, oazy  

i zimowiska. Dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym a także pochodzących z rodzin zagrożonych 

patologią.  

Zadanie to z uwagi na epidemię nie było realizowane, pomimo zabezpieczenia środków dla obu szkół - 

zaplanowane były warsztaty profilaktyczne i spektakl profilaktyczny.  

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 realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Mszanie Dolnej  

w kwocie 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, Zakład 

Gospodarki Komunalnej szkoły miejskie: Szkołę Podstawową nr 1 i Zespół Placówek Oświatowych – w miarę 

możliwości związanej z aktualnymi przepisami związanymi z epidemią COVID-19. 

Finansowanie kół szachowych, jako współdziałania w grupie – działania podjęte w obu szkołach, 

profilaktyka przez sport i zabawę, dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych, rozwijanie 

zainteresowań uczniów poprzez muzykę, dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w Bibliotece Miejskiej w 

ramach ferii zimowych. Odbywały się zajęcia profilaktyczne na lodowisku pn. „Lodowisko i mam wszystko” 

realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej.  

Wspomaganie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych działających przy Zespołach Szkół Miejskich  

w trosce o kształtowanie i rozwój pozytywnych nawyków organizacji czasu wolnego przez dzieci i młodzież: 

finansowanie zakupu medali i dyplomów dla uczestników zajęć przez „Profilaktykę przez sport i zabawę”, 

imprezy profilaktyczno-sportowe na terenie powiatu. 

ZADANIE CZWARTE 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, klubów abstynenckich i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii: 

Współpraca w realizacji MPPiRPA z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Miejską Biblioteką: dofinansowanie 

programu imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych promujący trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania 

wolnego czasu przez młodzież. Zagospodarowanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań uczniów MOK. 

Realizacja warsztatów Gospel MOK oraz Jesiennego Konkursu Recytatorskiego w Zespole Placówek 

Oświatowych. 

Finansowanie corocznych imprez – nie odbyły się zaplanowane zawody szachowe w Szkole Podstawowej  

nr 1, XXV Mistrzostwa Podhala i Mikołajkowy Turniej Szachowy zostały odwołane. 
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W ramach realizacji widowisk i większych wydarzeń w czasie pandemii zrealizowano zamiennie koncerty 

online w Miejskim Ośrodku Kultury, które finalizowały przeprowadzone warsztaty GOSPEL w Miejskim 

Ośrodku Kultury. Alternatywą dla masowych imprez okazały się bezpieczne seanse Kina Samochodowego, 

które zorganizowano w sierpniu i wrześniu. Również siódmą edycję MINI TALENT SHOW zrealizowano  

w przestrzeni internetowej.  

ZADANIE PIĄTE 

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

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Działalność Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów: 

Podpisano umowy z biegłymi sądowymi – niestety z uwagi na czas epidemii nie było możliwości skierowania 

osób na badanie.  

ZADANIE SZÓSTE 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej: 

Nie zabezpieczono środków w tym zadaniu – brak realizacji 

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 28 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 r., które mogły być 

realizowane poprzez działania z zakresu kultury fizycznej i sportu, 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 pilę środków. Na poszczególne zadania przyznano 

odpowiednio: 

1) Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży do lat 18, jako formy 

przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zdrowego stylu życia – 50 000,00 zł 

2) Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, zajęć rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia – 

24 000,00 zł 

3) Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień 

oraz profilaktyki zdrowotnej – 10 000,00 zł  

4) Propagowanie zdrowego stylu życia, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  

i medycznej i zorganizowanie tzw. „białej niedzieli” – 6 000,00 zł 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych 90 000,00 zł  

Liczba podmiotów przystępujących do konkursu: 9 

Liczba złożonych ofert: 12 

Liczba odrzuconych ze względów formalnych: 2 

Liczba zawartych umów dotacyjnych: 7 

Łączna kwota przydzielonej dotacji: 84 000,00 zł 

Łączna kwota wykorzystanej dotacji: 79 900,00 zł 

Liczba osób, które zaangażowane były w realizacje zadań publicznych: ok. 30 osób. 
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Liczba osób, które były adresatami zadań publicznych zrealizowanych w ramach konkursu ofert:  

ok. 400 osób. 

Dotacje przyznano następującym podmiotom:  

1. UKS Beskid „Pływamy i w piłkę gramy – dzięki temu zdrowie mamy” – 10 000,00 zł. 

2. KS TURBACZ „ Piłka nożna i sport jako alternatywy na spędzanie czasu wolnego przez dzieci  

i młodzież, wybór piłki nożnej zamiast używek” – 40 000,00 zł. 

3. Klub Sportowy Manufaktura Tańca „MANU FEST – Międzynarodowy Turniej Tańca o Puchar Burmistrza 

Miasta Mszana Dolna” – 1 300,00 zł. 

4. Towarzystwo Ziemi Mszańskiej „Turystyka dla seniorów z Miasta Mszana Dolna 2020” –   

6 000,00 zł. 

5. Stowarzyszenie LAMA „Kino Letnie 2020” – 6 000,00 zł. 

6. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów „Odkrywamy najpiękniejsze zakątki Ojczyzny” – 

7 000,00 zł. 

7. TKKF Lubogoszcz „XVI Turniej Siatkówki Plażowej” – 800,00 zł. 

8. TKKF Lubogoszcz „XXI Turniej Tenisa Ziemnego” – 2 100,00 zł. 

9. TKKF Lubogoszcz „XVI Turniej Tenisa Stołowego” – 800,00 zł. 

10. UKS Beskid „Półkolonia sportowa 2020” – 10 000,00 zł. 

Do zadania nr 4 Konkursu Ofert pn.: Propagowanie zdrowego stylu życia, zasad udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej i medycznej i zorganizowanie tzw. „białej niedzieli” w pierwszej edycji nie było chętnych 

oferentów, zaplanowano drugi konkurs na to zadanie, ale z uwagi na stan epidemii zrezygnowano z realizacji 

zadania. 

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 

W ramach programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 zaplanowano zadanie pod nazwą: „Biegam, 

nie biorę” organizacja biegu w parku miejskim przez Miejski Ośrodek Kultury – nie zrealizowano zadania  

z uwagi na sytuację epidemiczną. 

FINANSOWANIE ZADAŃ 

Kwoty planowane na poszczególne zadania: 

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pierwszego, piątego   

-  28 000,00 zł; 

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania drugiego i szóstego  

-  15 000,00 zł; 

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania trzeciego – 95 360,00 zł; 

4. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania czwartego – 152 640,00 zł; 

5. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania ósmego – 135 000,00 zł; 

6. Rezerwa w kwocie 17 998,80 zł; 

7. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Miasta w dziale 851 - ochrona zdrowia: 

a) dział 851 Rozdział 85154 Zapobieganie alkoholizmowi – 443 998,80 zł, 

b) dział 851 Rozdział 85153 Zapobieganie narkomanii - 3 000,00 zł. 

Niewykorzystane środki z roku 2020 zostaną wprowadzone do budżetu na rok 2021. 

POZA PROGRAMEM w ramach dotacji  

Podpisano umowę z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej na kwotę 2 000,00 zł. W okresie 

obowiązywania porozumienia tj. od 01.01.2020 - 31.12.2020 roku przyjęto 31 osób. 
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5) Pomoc społeczna - szczegółowa informacja na temat działalności MOPS w Mszanie Dolnej w tym 

realizacja programów społecznych, informacja o realizacji budżetu, zatrudnieniu, informacja o polityce 

senioralnej i na rzecz osób niepełnosprawnych, ogólna informacja 

Zakres działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej 

wchodzi w skład systemu polityki społecznej Miasta Mszana Dolna. MOPS działalność prowadzi w oparciu 

o statut oraz regulamin organizacyjny. Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej 

mszański MOPS realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, takimi jak dodatki 

mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne, pomoc materialna 

o charakterze socjalnym dla uczniów, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych, osób starszych, 

niepełnosprawnych. 

MOPS podlega zadaniowo Burmistrzowi Miasta w Mszanie Dolnej oraz w wykonywaniu niektórych zadań 

zleconych Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie.  

Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Funkcjonowanie MOPS opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania 

służbowego, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych 

zadań. Wszelkie uregulowania w tym zakresie zawarte są w Statucie i Regulaminie organizacyjnym MOPS.  

Zadania realizowane były w trzech działach: 

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Fundusz Alimentacyjny realizowało łącznie  

3 pracowników w wymiarze 3 etatów.  

 Dział Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny realizowało  4 pracowników w tym: 3 pracowników 

socjalnych i 1 asystent rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Dział Finansowo – Księgowy zadania realizowane były przez 2 pracowników 1 etat - Główny księgowy          

oraz  ½ etatu – księgowy. 

Reasumując, w 2020 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 Informatyk – usługi informatyczne 

 1 osoba realizująca usługi opiekuńcze w środowisku  

 1 osoba - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Ilość zatrudnionych pracowników socjalnych reguluje art. 110 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, który 

mówi, że: „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby 

ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 

mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą 
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socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej 

niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”. 

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 Bus. MOPS wynajmuje od Zakładu Gospodarki 

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

rodzinie oraz ofiarom przemocy. Łączna powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń tj. pomieszczenia 

biurowe, korytarz oraz sanitariaty wynosi 160,37 m².  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w roku 2020 świadczył pomoc na rzecz 

mieszkańców miasta w oparciu o następujące przepisy prawne:  

1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.), 

2) Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

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

(M. P. 2018r. poz. 1057), 

3) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2133), 

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych  

(t. j. Dz. U. 2001r., Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.), 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.  

w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz 

oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także 

wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589), 

6) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 755 z późn. zm.), 

7) Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2017r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego 

obowiązującej od dnia 1 maja 2019r. do dnia 30 kwietnia 2020r. (M. P. z 2019 poz. 402), 

8) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 111), 

9) Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 

670 z późn. zm.), 

10) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r. poz. 2407 z 

późn. zm.) 

11) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1481 z późn. zm.), 

12) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 

1111 z późn. zm.), 

13) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  

i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1182 z późn. zm.), 

14) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późn. zm.), 

15) Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 300 

z późn. zm.), 

16) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. z 2018r. Dz. U. poz. 1878  

z późn. zm.), 

17) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.), 

18) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1390), 
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19) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.), 

20) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.), 

21) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), 

22) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. 

zm.), 

23) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1440 z późn. zm.), 

24) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781); 

25) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

26) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z 

późn. zm.), 

27) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.), 

28) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie 

organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. 2017 poz. 2447), 

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

opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.), 

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

wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209 poz. 1245 z późn. zm.), 

31) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011r. w sprawie procedury 

postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie  

(Dz. U. Nr 81 poz. 448), 

32) Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r. (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2086 z późn. zm.), 

33) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  

(t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 969), 

34) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(t. j. Dz. U z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.), 

35) Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r. poz. 2407  

z późn. zm.), 

36) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 

1438 z późn. zm.), 

37) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061 z późn. zm.). 

 

POMOC SPOŁECZNA - Dane statystyczne dotyczące klientów systemu pomocy społecznej w mieście 

Mszana Dolna 

Podstawową przesłanką udzielenia osobom i rodzinom wsparcia, w ramach pomocy społecznej jest 

trudna sytuacja życiowa, której nie można przezwyciężyć mimo uprzedniego wykorzystania wszystkich 

własnych środków, możliwości i uprawnień.  

 Trudna sytuacja życiowa to, w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności wymienionych  

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej przy uwzględnieniu kryterium dochodowego z art. 8 ustawy, który 
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mówi, że dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528,00 zł netto na osobę w rodzinie, natomiast 

u osoby samotnej 701,00 zł netto. 

 Liczba osób objętych oddziaływaniem systemu pomocy społecznej 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2020 170 444 

Zjawisko ubóstwa, spowodowane jest wieloma czynnikami. W naszym mieście do najważniejszych  

z nich należą: bezrobocie, niski poziom wykształcenia, duża liczba dzieci w rodzinie, obecność w rodzinie 

osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci, utrzymywanie się z tzw. innych niezarobkowych źródeł 

utrzymania. 

Klienci świadczeń pomocy społecznej to osoby, które z różnych przyczyn znajdują się w trudnej sytuacji,  

a ich rozwiązanie lub zniwelowanie skutków trudności wymaga różnorodnych form wsparcia, od świadczeń 

pieniężnych poprzez pomoc usługową, umieszczenie w ośrodkach wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, 

pogłębioną pracę socjalną czy też wsparcie asystenta rodziny. Głównym narzędziem w pracy pracowników 

socjalnych jest wywiad środowiskowy, który służy zgłębieniu przyczyn trudnych sytuacji życiowych.  

Poniższy wykres obrazuje skalę i rodzaj dominujących problemów w środowiskach. 

Skala i rodzaj dominujących problemów w środowiskach w 2020 roku. 

 

Powody korzystania z systemu pomocy społecznej w roku  2020. 

0 10 20 30 40 50 60 70

ubóstwo

bezrobocie

niepełnosprawność
długotrwała choroba

bezradność w sprawach op-wych.

rodziny niepełne
wielodzietność

alkoholizm
przemoc

Klęska żywiołowa

bezdomność
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Powody przyznania pomocy

liczba rodzin 2020 liczba rodzin 2019

Powód liczba rodzin liczba osób w rodzinach 

ubóstwo 48 118 

bezrobocie 32 86 

niepełnosprawność 39 88 

długotrwała choroba 64 155 

bezradność w sprawach op-wych. 36 167 
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(Powyżej zamieszczone zostały szczegółowe dane dotyczące liczby osób i rodzin w poszczególnych grupach. 

Wymienione w ustawie dysfunkcje, z powodu których przyznana była pomoc, mogły współwystępować ze 

sobą i z tego względu liczby osób i rodzin nie sumuje się). 

Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej 

Pomoc w formie: 

 zasiłku stałego  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Koszt 

świadczeń 

Zasiłki stałe - ogółem 22 235 123 537,70 

 

 Zasiłku okresowego 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie. Ustawa o pomocy społecznej szczegółowo określa wysokość zasiłków okresowych. Kwota 

zasiłku okresowego stanowi różnicę między kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem, z tym że 

zasiłek nie może być niższy od 50% tej różnicy, jednak nie mniejszy niż 20,00 zł.   

Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń       

(w zł.) 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób                   

w rodzinach 

Zasiłki okresowe 

ogółem: 
16 96 44 992,48 16 34 

w tym przyznane z 

powodu: 
 

bezrobocia 7 18  7 9 

długotrwałej choroby 9 51  9 25 

niepełnosprawności 1 3  1 1 

inne niż wymienione 

w wierszach powyżej 
4 18  4 16 

 

rodziny niepełne 13 40 

wielodzietność 23 127 

alkoholizm 10 22 

przemoc 13 33 

Klęska żywiołowa 16 39 

bezdomność 2 2 

pandemia 2 3 
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 zasiłku celowego i zasiłku celowego specjalnego  

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Może on być 

przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu opału, żywności, leków i leczenia, 

odzieży i obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, a także kosztów pogrzebu. Do otrzymania 

zasiłku celowego uprawnione są również osoby lub rodziny, które poniosły straty w wyniku zdarzenia 

losowego, bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tego rodzaju przypadkach świadczenie to może być 

przyznane niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Jeśli osoba lub rodzina marnotrawi 

przyznane świadczenia, celowo je niszczy lub korzysta w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź 

marnotrawi własne zasoby finansowe, może nastąpić ograniczenie świadczeń lub odmowa ich przyznania.  

Specjalny zasiłek celowy jest bezzwrotnym świadczeniem przyznawanym w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających określone w ustawie 

kryterium.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Koszt świadczeń* 

Rok 2020 60 43 400,00 

 

(* na koszt świadczeń składa się: zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny, zasiłek wypłacany w ramach 

wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ) 

 Zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego 

W ubiegłym roku w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi zostały przyznane zasiłki 

celowe dla rodzin które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego (podtopienia w związku z dużymi 

opadami deszczu oraz wichury oraz wyładowanie atmosferyczne).  Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 

19 rodzin, którym wypłacono zasiłki w kwocie 27.900,00 zł (dla 3 rodzin na kwotę 1.300,00 zł ze środków 

samorządowych oraz dla 16 rodzin na kwotę 26.600,00 zł ze środków rządowych). 

 Udzielenie schronienia 

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego 

w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Dla 

osób z terenu miasta Mszana Dolna pomoc osobom bezdomnym świadczona była przez Nowosądeckie 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu w zakresie udzielenia schronienia w Schronisku 

dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul Szwedzkiej 18.  W 2020 r. opłatę za pobyt w schronisku dokonano  

za 1 bezdomnego na kwotę 13.908,00 zł.  

 Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane jest przez sąd 

właściwy ze względu zamieszkania osoby podlegającej opiece, a w przypadku braku miejsca jej zamieszkania 

– sąd miejsca jej pobytu. Przyznawanie wynagrodzenia przez sąd wynika stąd, że wykonuje on stały nadzór 

nad sprawowaniem opieki i w związku z tym dysponuje wiedzą o dochodach i majątku podopiecznego.  

W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej wypłacił 12 opiekunom przyznane 

postanowieniem Sądu wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz  

1 osobie wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. 
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Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd w roku 2020. 

Rok 
Liczba 

opiekunów 

Liczba osób 

objętych 

opieką 

Kwota 

2020 12 13 52 540,32 zł 

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

Liczba 

opiekunów 

Liczba osób 

objętych opieką 
Kwota 

1 1 5 200,00 zł 

 

 Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej wydaje decyzje na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

do wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 

 Z potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. ustawy na okres 90 dni 

mogą korzystać:  

 osoby nieubezpieczone,  

 osoby posiadające obywatelstwo polskie,  

 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP,  

 osoby, które spełniają kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej, co do których nie 

stwierdzono dysproporcji pomiędzy dochodem a rzeczywistą sytuacją majątkową.  

W 2020 r. w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydano 5 decyzji 

administracyjnych.  

 opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

Rok Z pomocy społecznej Ze świadczeń rodzinnych Ogólna kwota 

wydatkowana  

 

Osoby pobierające 

świadczenia z pomocy 

społecznej 

Kwota 

wydatkowana  

w złotych 

Osoby 

pobierające 

świadczenia 

rodzinne 

Kwota 

wydatkowana  

 

2020 18 10.040,12 14 11 054,70 21 094,82 

 

 Pobyt w Domach Pomocy Społecznej 

 

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie osób do domu pomocy 

społecznej o profilu odpowiednim do rodzaju choroby lub zaburzeń osoby. Osobie wymagającej 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 
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opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę kieruje się do domu 

pomocy społecznej odpowiedniego typu, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego 

albo zgody sądu na umieszczenie w domu pomocy społecznej.  

W 2020r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 2 wnioski o umieszczenie w domu pomocy 

społecznej. W wyniku przeprowadzonych postępowań wszystkie te osoby zostały skierowane do domu 

pomocy społecznej. Ogółem w DPS w 2020 roku przebywało 13 osób.  

Koszt odpłatności za pobyt osób w DPS wyniósł łącznie 331.099,03 zł i w stosunku do 2019 r. był niższy  

o 27.133,97 zł, mniejsza odpłatność za pobyt w DPS w roku 2020, związana była ze wzrostem dochodu, 

który wynikł z przyznania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

Zestawienie wydatków poniesionych za pobyt w domach pomocy społecznej w roku 2020.  

Rok 
Osoby przebywające 

w DPS 

Koszt pobytu płatny 

przez miasto 

Koszt osób zobowiązanych 

(rodzina) 

2020 13 331 099,03 8 377,42 

 

W Mieście Mszana Dolna obserwuje się wzrost liczby osób starszych, samotnych, o niskich dochodach, 

które nie mogą liczyć na pomoc najbliższej rodziny lub w ogóle jej nie mają. W związku z tym 

zapotrzebowanie na tego typu świadczenia z roku na rok wzrasta z uwagi na starzenie się społeczeństwa  

i migrację ludzi młodych.  

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

Wśród specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na szczególną uwagę 

zasługiwały usługi na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi w tym chorych na autyzm. Wykonawcą 

świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym autyzmem 

z terenu miasta Mszana Dolna , były firmy, wybrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

– zapytanie ofertowe, oraz terapeuci zatrudnieni na umowę zlecenie. W minionym roku wykonano 646 

godzin na rzecz 2 dzieci. Na ten cel przekazano realizatorom środki w wysokości 29 589,40 zł. 

Realizacja zadań w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2020 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania dla osób  z 

zaburzeniami psychicznymi 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

(godzin) 

Koszt 

ogółem  

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób  w  

rodzinach 

Rok 2020 2 646     29 589,40 2 9 

 

Dochód z tytułu 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano w kwocie 38,08 zł, a dochód 

z tytułu 95% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 723,52 zł został przekazany do 

budżetu państwa. 

 Usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub 

innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Podstawą świadczenia wszystkich 
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rodzajów usług jest decyzja administracyjna określająca: miejsce i okres świadczenia usług, rodzaje 

czynności wykonywanych w ramach usług, łączny czas wykonywania usług oraz wysokość i termin 

wnoszenia odpłatności. Liczba godzin dziennie oraz liczba dni w tygodniu, w których świadczone są usługi 

jest określona indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb danej osoby/rodziny. 

Odpłatność za usługi opiekuńcze określała tabela odpłatności zawarta w Uchwale Rady Miasta  Mszana 

Dolna Nr XXXIV/324/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. Koszt jednej roboczogodziny  

ww. usług w 2020 roku wynosił 15,00 zł. 

 W 2020 r. wydatki związane ze świadczeniem przez opiekunkę MOPS usług opiekuńczych, wyniosły 

19.705,77 zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 689,47 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były 

przez 1 opiekunkę domową zatrudnioną w ramach umowy zlecenie. 

 Z usług opiekuńczych korzystało ogółem 12 osób, na rzecz, których świadczone były usługi w ilości 

1.028 godzin. Spośród osób korzystających z usług opiekuńczych w 2020 r. zmarła 1 osoba, 5 osób 

zrezygnowało ze świadczenia usług (zmiana miejsca zamieszkania, zaostrzenie choroby). 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

porządkowanie pomieszczeń, robienie zakupów, pomoc przy zażywaniu leków, pranie, przygotowywanie 

posiłków, wsparcie oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

 Dochód z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano w kwocie 4.081,00 zł, tj. więcej niż  

w roku poprzednim o 358,00 zł. 

Zabezpieczając pomoc w formie usług opiekuńczych zauważamy, że wzrasta liczba podopiecznych 

z ciężkimi stanami chorobowymi, wymagających opieki w formie pielęgnacji chorego w łóżku wraz z toaletą 

przeciwodleżynową, karmieniem, bądź asystowaniem przy spożywaniu posiłków, rehabilitacją  

i usprawnieniem zaburzonych funkcji organizmu. Są to osoby ze znacznymi niedowładami po udarach 

mózgu, wylewach, stanach po złamaniach zwłaszcza kości szyjki udowej i innymi schorzeniami w tym 

ciężkimi stanami onkologicznymi, neurologicznymi, powodującymi znaczną niepełnosprawność i trudności 

w codziennym  funkcjonowaniu, zwłaszcza w ostatnim etapie życia.  

 Praca socjalna 

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Mszanie Dolnej w roku 2020 r. zatrudniona była wykwalifikowana kadra. Pracę socjalną 

realizowało 3 pracowników socjalnych.  

 Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest szczegółowe rozeznanie sytuacji osoby i rodziny 

zwracającej się o pomoc oraz na podstawie wywiadu środowiskowego stworzenie holistycznej diagnozy. 

Opracowana diagnoza jest punktem wyjściowym do skonstruowania długofalowego planu pracy z 

osobą/rodziną.  

Wskaźnik obrazujący pracę pracowników socjalnych w 2020 roku. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1 
Liczba wniosków o przyznanie pomocy (finansowej, usługowej, 

rzeczowej) 
246 

2 Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 294 
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3 Liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych 7 

4 
Liczba przeprowadzonych wywiadów na potrzeby dodatków 

mieszkaniowych 
0 

5 

Liczba przeprowadzonych postępowań i wywiadów na potrzeby Działu 

Świadczeń Rodzinnych tut. MOPS i innych (dot. specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia 

pielęgnacyjnego) 

15 

5 

Opiniowanie na potrzeby instytucji zewnętrznych realizujących zadanie 

z pomocy społecznej w tym przeprowadzenie wywiadów oraz 

sporządzanie analiz i opinii 

47 

6 
Liczba wydanych skierowań w ramach realizacji Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. 
62 

 

 Pracownicy socjalni mszańskiego Ośrodka na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 

roku o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. z 2018r. Dz. U. poz. 1878 z późn. zm.) kierowali do Sądów 

wnioski. 

W 2020 roku pracownicy socjalni tut. Ośrodka skierowali do Sądu 1 wniosek dotyczący wydawania 

postanowienia o potrzebie umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej bez jej zgody. W przypadku, 

gdy osoba wymagająca skierowania do domu pomocy społecznej, ze względu na swój stan zdrowia, nie była 

zdolna do świadomego wyrażenia na to zgody lub w przypadku, gdy na skutek choroby psychicznej nie 

wyraziła zgody na skierowanie do placówki, a brak opieki zagrażał jej życiu – MOPS występował do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o skierowanie do domu pomocy społecznej bez zgody strony. W ubiegłym roku 

sąd wyraził zgodę na umieszczenie 1 osoby na wniosek MOPS w domu pomocy społecznej.  

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni wraz z asystentem rodziny MOPS realizują również 

zadania polegające na występowaniu do sądów z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinno - wychowawczą 

i o zajęcie stanowiska wobec opieki nad małoletnim dzieckiem.  

W 2020 roku MOPS wystąpił 1 raz do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny oraz małoletnich 

dzieci.  

Pracownicy socjalni MOPS realizując zadania z zakresu pomocy społecznej w celu udzielenia 

efektywnego wsparcia w 2020 roku: 

 wzorem lat ubiegłych wytypowali grupę dzieci, z rodzin objętych wsparciem Ośrodka  do skorzystała z 

letniego wypoczynku,  

 włączyli się w organizację „Szlachetnej paczki” w mieście Mszana Dolna. Z grona podopiecznych MOPS do 

Szlachetnej Paczki zostało wytypowanych 5 rodzin i osób wymagających pomocy, które z przyczyn 

niezależnych od siebie znalazły się w trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej. Rzetelne rozeznanie w 

sytuacji materialnej i życiowej naszych podopiecznych oparte o wywiad środowiskowy pozwoliło na 

wytypowanie do Szlachetnej Paczki ludzi najbardziej potrzebujących tej pomocy, 

 pracownicy świadczący pogłębioną pracę socjalną na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych  

i bezdomnych koordynowali i wraz z wolontariuszami dostarczali żywność długoterminową  

(m.in.: mąka, cukier, konserwy mięsne i rybne) osobom najbardziej potrzebującym, 

 w okresie jesienno - zimowym pracownicy socjalni zabezpieczali osoby samotne i starsze w opał, zapewniali 

gorący posiłek, 

 koordynowali proces rekrutacji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w projekcie „Małopolski Tele 

– Anioł”, 
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 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”). 

Typowaniem rodzin do wszystkich „akcji” zajmują się pracownicy socjalni oraz asystent rodziny, gdyż 

mają najlepsze rozeznanie w rzeczywistej sytuacji materialnej mszańskich rodzin. 

 Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje zadania nałożone ustawą o dodatkach 

mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym 

na celu umożliwienie osobom o niskich dochodach pokrycie części kosztów utrzymania mieszkania. 

Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2020 r. przyjęto 10 wniosków  

o dodatek mieszkaniowy. Ośrodek w 2020 roku na pomoc w formie dofinansowania do czynszu wydał 

łącznie 16 904,01 zł.  

Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania 

należności za lokal mieszkalny, w którym mieszka wnioskodawca. W roku 2020 nie wpłynął żaden wniosek 

o dodatek energetyczny.  

 Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole 

i w domu na lata 2019 - 2023”  

Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin 

o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia oraz osób dorosłych: samotnych, w podeszłym 

wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. 

Pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego przyznana była 

bezpłatnie osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 792,00 zł (528 zł kryterium 

dochodowe dla osoby w rodzinie x 150%), a dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł (701 zł 

kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej x 150%). 

Program jest elementem polityki społecznej  państwa w zakresie:  

1. wsparcia finansowego gmin w wypełnieniu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,  

2. poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,  

3. poprawy poziomu życia dzieci i młodzieży,  

4. kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 

 

W ramach programu wsparcia udziela się w szczególności: 

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub 

niepełnosprawnym. 
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 Realizacja programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w roku  2020. 

RODZAJ POMOCY Środki własne  Dotacja rządowa 

Koszt Programu Ogółem 
122.839,00 

24 567,80 98 271,20 

Pomoc w formie posiłku 20 171,80 80 687,20 

Pomoc w formie zasiłku 

celowego i świadczeń 

rzeczowych 

4 396,00 17 584,00 

 

Pomoc w formie dożywiania przyznawano na podstawie przeprowadzonego wywiadu 

środowiskowego, tj. na zasadach określonych w Uchwale Rady Ministrów o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w ustawie o pomocy społecznej. W 2020 roku 

w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto pomocą w formie gorącego posiłku 96 osób, które 

otrzymały pomoc o łącznej kwocie 100.859,00zł (z tego środki własne 20.171,80 zł, dotacja 80.687,20 zł).  

Dożywianie prowadzone było łącznie w 7 placówkach na terenie miasta Mszanie Dolnej, w tym: 

 5 przedszkolach, 

 2 szkołach, 

Posiłek zapewniany jest w formie pełnego obiadu w przedszkolach i szkołach. Pomimo panującej  

w 2020 r. pandemii posiłki wydawane były na zewnątrz z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku było 

nieuzasadnione ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

przyznawał finansową pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. 

Pomoc w tej formie otrzymało 27 osób.  Średni koszt jednego świadczenia pieniężnego w 2020 roku 

wyniósł 140,00 zł. Rzeczywista liczba osób objętych programem w latach 2019 – 2020. 

 

 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 

 

Stypendia szkolne  

W 2020 r. na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały nr XXXV/337/2017 Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy 

84
93

37

71

ROK 2020 ROK 2019

liczba osób objętych programem w latach 
2019 - 2020

dzieci dorośli
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materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizował zadania polegające na przyznawaniu uczniom 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioski w sprawie stypendiów szkolnych dla uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych przyjmowano od dnia 1 do dnia 16 września 2020 r. Miesięczna 

wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie 

mogła być wyższa niż 528,00 zł.  

W roku szkolnym 2019/2020 rozpatrzono 61 wniosków. Na ich podstawie w okresie od stycznia do czerwca 

2020 r. z pomocy w formie stypendium szkolnego skorzystało 59 uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 

rozpatrzono 81 wniosków. W okresie od września do grudnia 2020 r. z pomocy w formie stypendium 

szkolnego skorzystało 81 uczniów. Na wypłatę stypendiów szkolnych w 2020 r. przeznaczono kwotę  

25 030,00 zł, w tym 2 565,00 zł ze środków własnych Miasta Mszana Dolna. 

Zasiłek szkolny  

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego, niezależnego od 

wnioskodawcy, które wywoła przynajmniej przejściową trudną sytuację materialną rodziny ucznia. O zasiłek 

szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego 

uzasadniającego przyznanie świadczenia. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia 

pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej 

o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.  

W 2020 r. do MOPS w Mszanie Dolnej wpłynął 1 wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla 1 ucznia.  

Na wypłatę zasiłków szkolnych w 2020 r. przeznaczono kwotę 620,00 zł, w tym 62,00 zł ze środków własnych 

Miasta Mszana Dolna. 

 Realizacja Programu Karta Dużej Rodziny (KDR) 

 Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. 

Wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta przysługuje samotnemu rodzicowi, rodzicom 

(także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymują nie tylko 

obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały w Polsce. Rodzice mogą korzystać 

z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia  

25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.  

Co ważne, rodzice nie muszą być małżeństwem – o kartę mogą się starać także osoby pozostające 

w związkach partnerskich i rozwodnicy.  

 Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania 

z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować 

nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują 

prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.  

Z dniem 1 stycznia 2019r. na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny  

(Dz. U. z 2019. Poz.1390) zmianie uległa treść art. 4 ust 1 nin. ustawy i „ Prawo do posiadania Karty 

przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę w której rodzic ( rodzice)  lub 

małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek”. 
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Zestawienie wydanych kart za lata 2019 – 2020. 

Wyszczególnie

nie 

Rok 2019 Rok 2020 

Ilość kart 
Ilość 

rodzin 

Ilość kart 
Ilość 

rodzin Karta 

tradycyjna 

Karta 

elektroniczna 

Karta 

tradycyjna 

Karta 

elektroniczna 

Ogólnopolska 

Karta Dużej 

Rodziny 

236 197 103 42 38 39 

 

Realizacja programu KDR finansowana jest z budżetu państwa. MOPS w 2020 r. na realizację zadania 

otrzymał od Wojewody Małopolskiego dotację w wysokości 320,50 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 2020 r. kontynuowane były następujące działania: 

Gminny Program Wspierania Rodziny  

Uchwałą Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 21 stycznia 2019 r. przyjęty został 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021. 

Asystent rodziny 

Wzorem lat ubiegłych, w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudniony był - asystent rodziny 

w ramach umowy o pracę. Celem głównym pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę takiego 

poziomu stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwala jej, o ile to możliwe, na 

samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w 2020 roku zatrudniał jednego asystenta 

rodziny na umowę o pracę na pełny etat.  

W 2020 roku asystent rodziny pracował z 10 rodzinami (16 osób dorosłych i 23 dzieci) w tym 2 rodziny nowo 

objęte oraz 8 rodzin, z którymi nie zakończono jeszcze pracy bezpośredniej z ubiegłych lat. Zgodnie z ustawą 

z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z art. 15 ust. 1 pkt 16, w tym 

monitoringiem zostały objęte 2 rodziny, z którymi asystent pracował w roku ubiegłym.  

W roku sprawozdawczym do Ośrodka kierowane były prośby o przydzielenie asystenta rodziny: na 

podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Limanowej Wydział III Rodzinny i Nieletnich (0 rodzin), na 

wniosek pracownika socjalnego (2 rodziny).  

System pieczy zastępczej 

Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zobowiązany jest do ponoszenia części 

wydatków ze względu na umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy  zastępczej albo w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej . 
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W 2020 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej wpłynęła 1 nowa decyzja 

o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej jak również noty obciążeniowe dotyczące pokrycia części kosztów 

związanych z utrzymaniem dziecka w pieczy zastępczej. Decyzje dot. pobytu dzieci w pieczy zastępczej to  

3 dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej, 4 dzieci w rodzinie spokrewnionej oraz 2 dzieci w zawodowej 

rodzinie zastępczej).  

 3 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – pierwszy rok pobytu:  

(10% odpłatność ponoszona przez gminę)  

 0 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – drugi rok pobytu:  

(30% ponoszona przez gminę)  

 6 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej od trzeciego rok pobytu i do końca: 

(50% ponoszona przez gminę)  

Łączny koszt pobytu 9 dzieci w pieczy zastępczej za rok 2020 wyniósł 47 972,66 zł. 

Wsparcie rodzin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

W roku 2020 działaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie objętych było 18 rodzin. Wszystkie te rodziny zostały objęte 

procedurą „Niebieskiej Karty”. 

Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania – 2020 r. 

Liczba rodzin, w 

których występuje 

zjawisko przemocy w 

rodzinie 

Częstotliwość zdarzeń dot. przemocy w ww. rodzinach 

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

18 16 2 0 

 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Ogółem 

osoby 

dotknięte 

przemocą 

w rodzinie 

kobiety mężczyźni dzieci 

Ogółem 

z tego: 

Ogółem 

z tego: 

Ogółem 

z tego: 

osoby 

starsze* 

osoby 

niepełno-

sprawne 

osoby 

starsze

* 

osoby 

niepełno-

sprawne 

do 

13 

r.ż. 

od 14 

do 18 

lat 

niepełno

-sprawne 

** 

18 14 3 3 4 2 1 2 0 2 0 

* Kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia,  **dzieci od 0 do 18 roku życia. 

Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 

Ogółem Kobiety Mężczyźni Małoletni* 

20 5 15 0 
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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 2020 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, któremu przewodniczył Starszy pracownik 

socjalny w MOPS.  

 W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego podejmowana była praca Grup Roboczych w sprawach 

dotyczących rodzin dotkniętych przemocą. W 2020 r. odbyły się 32 posiedzenia Grup Roboczych, w skład 

których wchodzili specjaliści (policjanci dzielnicowi, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, asystent rodziny, 

pedagodzy, pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej, przedstawiciel MKRPA.). Celem ich działań było 

spotkanie zarówno z osobą dotkniętą przemocą jak i osobą stosującą przemoc i dokonywanie rozeznania 

sytuacji rodziny oraz podejmowanie stosownych działań naprawczych w związku z prowadzonymi  

18 procedurami Niebieskich Kart.  

 Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie 

 

W ramach pracy Punktu w 2020 r. odbywało się doradztwo specjalistyczne skierowane do 

mieszkańców miasta. Poradnictwo specjalistyczne prowadzone było dla rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej, rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, przemocą, uzależnieniami oraz dla 

młodzieży realizowane było przez psychologa. Obejmowało ono diagnozowanie problemów osób/rodzin, 

ich zasobów i barier oraz udzielanie specjalistycznego wsparcia. Z tej formy pomocy w minionym roku 

skorzystało 81 osób, które uczestniczyły w 35 spotkaniach stacjonarnych w Punkcie Wsparcia i Pomocy 

Rodzinie. Ponadto w okresie od 20 marca 2020r. do maja w związku ze zwiększeniem zachorowań na COVID-

19 zawieszono wizyty bezpośrednie a uruchomiono e-porady. 

Dyżury pełnione przez pracowników socjalnych odbywały się 2 razy w tygodniu (wtorek i czwartek) 

w godzinach pracy Ośrodka.  

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego. 

 Świadczenia rodzinne  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje zadania w zakresie świadczeń 

rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, rządowego programu „Dobry start”, 

jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 



36 

 

dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem", świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jako zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Na świadczenia rodzinne ogółem wydatkowano 2.502.107,85 zł.  

Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku przedstawiała się 

następująco: 

 Liczba osób 

uprawnionych 

Wypłacona 

kwota                     
Wysokość świadczenia  

Zasiłek rodzinny 534 737 078,00 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. wysokość 

zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 

• 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 

5 roku życia, 

• 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 

5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 

• 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 

18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 

Jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia dziecka 
50 50 000,00 1 000,00 zł 

Urodzenie dziecka 40 30 023,00 1 000,00 zł jednorazowo 

Opieki nad dzieckiem w 

okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

17 81 256,00 400,00 zł 

Samotnego wychowywania 

dziecka 
15 31 574,00 

193,00 zł na dziecko, plus 80,00 zł dla dziecka 

z orzeczoną niepełnosprawnością lub 

znacznym stopniem niepełnosprawności, nie 

więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci 

Wychowanie dziecka 

w rodzinie wielodzietnej 
42 100 121,00 95,00 zł na trzecie i następne dzieci  

Kształcenia i rehabilitacji 

dziecka 

niepełnosprawnego 

26 32 007,00 
• 90,00 zł dla dziecka do 5 roku życia, 

• 110,00 zł dla dziecka powyżej 5 roku życia 

Rozpoczęcie roku 

szkolnego 
617 35 735,00 100,00 zł 

Podjęcie przez dziecko 

nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 

0 33 622,00 

• 113,00 zł z tytułu podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

• 69,00 zł w przypadku zamieszkiwania w 

miejscowości , w której znajduje się szkoła 

Koszty obsługi świadczeń 

rodzinnych 
x 65 027,40 
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Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe o d 

świadczenia 

pielęgnacyjnego 

15 89 400,00 

 

Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe od 

specjalnego zasiłku 

opiekuńczego 

8 12 613,00 

 

 

Świadczenia opiekuńcze w tym: 

 
Liczba osób 

uprawnionych 

Wypłacona 

kwota                     
Wysokość świadczenia  

Zasiłek pielęgnacyjny 115 291 906,56 

184,42 zł w okresie od 1.01.do 

31.10.2020, a w okresie od 

1.11.2020.do 31.12.2020 - 

215,84 zł 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 
23 506 023,00 1.830,00 zł 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
10 71 194,00 620,00zł 

 

 
Liczba osób 

uprawnionych 

Wypłacona 

kwota                     
Wysokość świadczenia  

Świadczenie 

rodzicielskie 
13 131 540,10 1 000,00 zł 

Koszty obsługi od 

świadczeń 

rodzicielskich 

x 510,00 

 

 

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych 

 Od maja 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie, jakim jest przyznawanie  

i wypłata zasiłków dla opiekunów, czyli dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego  

z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do tego 

świadczenia. 

 

 

 

 



38 

 

Realizacja zasiłków dla opiekunów w 2020 roku przedstawiała się następująco: 

 

Liczba osób 

uprawnionych 

Wypłacona 

kwota                 

Wysokość 

świadczenia  

Zasiłek dla opiekuna 7 45 792,60 620,00zł 

Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe o d ZDO 
7 12 431,25 

 

Koszty obsługi świadczeń 

rodzinnych 
x 1 800,74 

 

 

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł – „Za życiem” 

 Od 1 stycznia 2017r., z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo 

nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 

4 000,00 zł, przyznane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za 

życiem" (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 473). Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane 

dochody.  

W 2020r. nie złożono wniosku i nie wypłacono takich świadczeń. 

Fundusz alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na 

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się 

bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia albo  

w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo  

w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, 

jednakże nie wyżej niż 500,00 zł. 

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku przedstawia się następująco: 

 

Liczba osób 

uprawnionych 

Wypłacona 

kwota                 
Średnie świadczenie  

Fundusz 

alimentacyjny 
30 138 179,61  438,67 zł 

Koszty obsługi 

świadczeń rodzinnych 
x 4 273,59 

 

Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje zadania w zakresie postępowania 

wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane były  

działania  zgodnie z ustawą. 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20160001860&type=2
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W stosunku do części dłużników trwa postępowanie mające na celu ustalenie organu właściwego dłużnika 

lub stwierdzono, iż nie istnieje organ właściwy do przeprowadzenia postępowania wobec dłużnika 

alimentacyjnego, ponieważ przebywa on w areszcie śledczym, zakładzie karnym lub poza granicami RP.  

 W celu zwiększenia skuteczności egzekucji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej 

współpracuje m.in. z Biurami Informacji Gospodarczej. Dłużnicy, których zaległość przekracza 6 miesięcy 

wpisywani byli do Krajowego Rejestru Długów. 

 W wyniku prowadzonego postępowania w 2020 roku od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano 

kwotę 11 045,49 zł, w tym na zaliczkę alimentacyjną 0,00 zł oraz na świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego 11 045,49 zł.  

Świadczenie wychowawcze 

 Od 1 kwietnia 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci. W ramach realizacji ustawy przyznawane jest świadczenie wychowawcze, które 

wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. W stosunku do drugiego i kolejnych dzieci w rodzinie, świadczenie 

wychowawcze nie było związane z kryterium dochodowym. W stosunku do pierwszego dziecka w okresie 

od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. w rodzinie przyznanie świadczenia związane było z kryterium 

dochodowym, które wynosiło 800,00 zł na osobę  w rodzinie lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest 

dziecko niepełnosprawne. Natomiast od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie 

od dochodu na dzieci w wieku do ukończenia 18 lat życia.  

Na świadczenia wychowawcze ogółem wydatkowano 9 259 538,97 zł,  tego na świadczenia  

9 180 832,89 zł pozostała kwota 78.706,08 zł to koszty obsługi. 

Realizacja świadczeń wychowawczych w roku 2020 roku przedstawiała się następująco: 

 

Liczba dzieci Wypłacona kwota  
Wysokość 

świadczenia  

Świadczenie wychowawcze 1643 9 180.832,89 500,00 zł 

Koszty obsługi świadczeń 

wychowawczych 
x 78 706,08 

 

 

Świadczenie „Dobry start” 

Od 1 lipca 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 

2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (obecnie 

obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” - Dz. U z 2019 r. poz. 1343) 

realizujemy nowe zadanie. Świadczenie „Dobry start” przysługuje bez względu na dochód raz w roku  

w wysokości 300,00 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, do ukończenia przez dziecko 20 roku  życia 

lub do ukończenia 24 roku życia   w przypadku, kiedy dziecko  jest niepełnosprawne.  

Na świadczenia „Dobry start” ogółem wydatkowano 332.320,00 zł. Realizacja świadczeń „Dobry Start”   

w  2020 roku przedstawiała się następująco: 
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Liczba osób 

uprawnionych 

Wypłacona kwota   z 

kosztami obsługi              

Wysokość 

świadczenia 

„Dobry start” 1072 321 600,00 300,00 zł 

Koszty obsługi „Dobry 

Start” 
x 10 720,00 

 

 

Realizacja Uchwał 

1) Uchwała nr XIX/157/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu 

sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.  

W roku 2020 Miasto nie organizowało i nie finansowało kosztów pogrzebu. 

2) Uchwała nr XIX/156/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Dotkniętych Przemocą w 

Mieście Mszana Dolna na lata 2020 – 2025. 

Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odnosi się bezpośrednio do opisanych powyżej 

działań Ośrodka w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

3) Uchwała nr XX/175/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. 

Miejski Ośrodek wykonuje założenia ujęte w Statucie jednostki w tym na bieżąco realizuje zadania własne 

Miasta oraz zadania zlecone w zakresie administracji rządowej nałożone ustawami. 

Realizacja budżetu MOPS 

W 2020 roku w wydatkach ogółem najwyższą pozycje stanowiły wydatki na wypłatę świadczenia 

wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” – 9.259.538,97 zł tj. 67,9%, a następnie świadczenia 

rodzinne – 1.944.864,47zł  tj. 14,26%. 

Na wsparcie przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej wydano 376.331,20 zł. tj. 2,76% 

kwoty na świadczenia.  

Świadczenia z zakresu zadań własnych gminy 

 Koszt świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych gminy przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 2020 roku wynosił ogółem 1.055.047,00 zł. Wydatki zostały poniesione na 

Zestawienie świadczeń MOPS za rok 2020 - środki samorządowe. 

Nazwa zadania 
Wyszczególnienie 

wydatków 

Plan na 

2020r. 

Wykonanie 

2020r. 

Wsk. 

% 

Domy Pomocy 

Społecznej 

Odpłatność za pobyt w 

Domach Pomocy 

Społecznej 

391 330,00 331 099,03 84,61 

Rodziny zastępcze 

Odpłatność za dzieci z 

terenu Miasta Mszana 

Dolna umieszczone w 

rodzinach zastępczych 

53 098,00 47 972,66 90,35 
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Zasiłki i pomoc w 

naturze 

świadczenia dla 

podopiecznych MOPS  
63 010,00 59 308,00 90,95 

Dodatki 

mieszkaniowe 

Wypłata dodatków 

mieszkaniowych 
18 339,00 16 904,01 92,18 

Dożywianie  

dożywianie dzieci i 

młodzieży oraz dorosłych w 

ramach programu 

rządowego "Posiłek w 

domu i szkole" (20 % 

wkładu Gminy do realizacji 

zadania)) 

36 643,00 24 567,80 67,05 

Pozostała działalność 

Odpłatność za pobyt i 

wyżywienie w schronisku 

dla bezdomnych, koszt 

dowozu żywności 

9 894,50 4 567,08 
  

46,16 

Pomoc materialna 

dla uczniów 

Wypłata zasiłków i 

stypendiów szkolnych (20% 

wkładu Gminy do realizacji 

zadania) 

3 476,00 2 565,00 73,79 

Wspieranie rodziny  Asystent rodziny 56 298,20 54 020,73 95,95 

Usługi opiekuńcze 

Pomoc świadczona przez 

opiekunkę domową w 

miejscu zamieszkania 

23 910,00 19 705,77 82,41 

Ośrodki Pomocy 

Społecznej 

Utrzymanie Ośrodka i 

pracowników MOPS 
506 105,77 496 336,92 98,07 

  RAZEM: 1.164917,47 1.055.047,00 90,57 

 Świadczenia MOPS - środki rządowe oraz dofinansowanie do zadań własnych gminy 

 Koszt świadczeń realizowanych w ramach zadań zleconych gminie lub zadań własnych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku wynosił ogółem 12.583.730,09 zł. Wydatki zostały poniesione na: 

Zestawienie świadczeń dla podopiecznych MOPS w 2020 roku  - środki rządowe oraz dofinansowanie do 

zadań własnych gminy. 

Nazwa zadania Wyszczególnienie wydatków 
Plan na 

2020r. 

Wykonanie 

2020r. 
Wsk. % 

Świadczenia 

wychowawcze 

świadczenia wychowawcze 

(500+) 

9 286 

810,00 

9 259 

538,97 
99,71 
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Świadczenia 

rodzinne i 

Fundusz 

alimentacyjny 

świadczenia rodzinne 
1 955 

696,76 

1 944 

864,47  
99 

"becikowe" 50 000,00 50 000,00 100 

zasiłek dla opiekunów 60 024,59 60 024,59 100 

specjalny zasiłek opiekuńczy 71 194,00 71 194,00 100 

świadczenia rodzicielskie 132 050,10 132 050,10 100 

fundusz alimentacyjny 142 453,20 142 453,20 100 

Ustawa „Za życiem” 0 0 0 

składki na ubezpieczenie 

społeczne od świadczeń 

rodzinnych 

101 521,49 101 521,49 100 

  Razem Rozdz. 85502 
2 512 

940,14 

2 502 

107,85 
99,57 

Świadczenie 

„Dobry start” 
Świadczenie „Dobry start” 349 060,00 332 320,00 95,21 

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne od zasiłków stałych 

i świadczeń pielęgnacyjnych 

21 489,47 21 094,82 99 

Zasiłki i pomoc 

w naturze 

świadczenia dla 

podopiecznych MOPS 

(zas.okresowe)  

44 992,48 44 992,48 100 

Dodatek 

energetyczny 

świadczenia dla 

podopiecznych MOPS  
0 0 0 

Zasiłki stałe Wypłata zasiłków stałych                            124 182,70 123 537,70 99,48 

Ośrodki 

Pomocy 

Społecznej 

wynagrodzenie opiekuna 

prawnego 
54 152,60 53 340,42 98,50 

Ośrodki 

Pomocy 

Społecznej 

Utrzymanie  

 
65 878,00 65 789,80 99,87 

Specjalistyczne 

Usługi 

Opiekuńcze 

Pomoc specjalistów wobec 

dzieci z 

niepełnosprawnościami 

29 589,40 29 589,40 100 
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Pomoc w 

zakresie 

dożywiania 

dożywianie dzieci i młodzieży 

oraz dorosłych w ramach 

programu rządowego "Posiłek 

w domu i szkole" 

108 138,40 98 271,20 90,88 

Usuwanie 

skutków o 

znamionach  

klęsk 

żywiołowych 

zasiłki celowe do 6 tys. zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

na pomoc doraźną dla 

osób/rodzin poszkodowanych 

w wyniku zdarzeń noszących 

znamiona klęski żywiołowej 

26 600,00 26 600,00 100 

Wsparcie 

finansowe 

programów z 

zakresu 

pomocy 

społecznej  

(COVID – 19) 

„Wspieraj Seniora” 20 070,00 0 0 

Kooperacje 3D 

pomoc 

finansowa na 

rzecz osób i 

rodzin. 

Wsparcie z EFS 

(COVID-19) 

Zakup środków ochrony 

osobistej, środków do 

dezynfekcji oraz sprzętu 

służącego do dezynfekcji 

2 855,00 2 693,00 94,30 

Pomoc 

materialna dla 

uczniów 

Wypłata zasiłków i 

stypendiów szkolnych  
23 085,00 23 085,00 100 

Karta Dużej 

Rodziny 
Koszty wydania karty 387,05 320,50 82,80 

Świadczenie 

inne niż 

ubezpieczenie 

Świadczenie opieki 

zdrowotnej dla osób 

nieobjętych ubezpieczeniem 

zdrowotnym 

699,00 448,95 64,20 

  RAZEM: 12 671 559,24 12 583 730,09 99,32 

 

W roku 2020 do MOPS nie wpłynęły żadne skargi, wnioski ani petycje. 

W roku 2020 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 2 wnioski o udzielenie informacji 

publicznej, wnioski te zostały rozpatrzone w ustawowym terminie. 

6) edukacja - dane dotyczące ilości placówek oświatowych działających na terenie Miasta, informacja na 

temat działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto w tym udział w programach 
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oświatowych, osiągnięciach uczniów, realizacja budżetu, zatrudnienie oraz informacja na temat 

działalności CUW w Mszanie Dolnej w tym realizacja budżetu, zatrudnienie. 

 

Placówki Oświatowe działającej na terenie Miasta Mszana Dolna: 

Na terenie miasta działają dwie szkoły średnie: Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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 Ponadpodstawowych w ofercie edukacyjnej daje możliwość kształcenia się w kierunkach: 

technik ekonomista, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Szkoła oferuje także możliwość poszerzenia swoich umiejętności i zdobycia dodatkowych kwalifikacji 

poprzez udział w następujących kursach: kurs barmański, kurs kelnerski, kurs carvingu, kurs języka obcego 

zawodowego, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs obsługi programów finansowo-księgowych. Szkoła realizuje 

różnego rodzaju projekty edukacyjne takie jak: Erasmus, Małopolska Chmura Edukacyjna czy też Rozwój CK 

2 w powiecie Limanowskim. 

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych jest szkołą oferującą kierunki kształcenia zgodne  

z lokalnymi potrzebami na rynku zawodowym. Aktualnie w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych 

blisko 700 uczniów pobiera naukę w 21 oddziałach następujących typów szkół: 

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

budownictwa, technik organizacji reklamy, technik spawalnictwa. 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – w zawodach: monter konstrukcji budowlanych, mechanik - monter maszyn 

i urządzeń. 

 

Młodzież ma możliwość rozwijania swoich pasji dzięki ofercie zajęć pozalekcyjnych, takich jak Klub 

Komputerowy „Instal”, klub sportowy, czy w zespole muzycznym „Instal Band”. Od 2012 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. 

Szkoła Muzyczna 

Na terenie Miasta Mszana Dolna w budynku przy ulicy Matejki 11a  swoją filię posiada Państwowa Szkoła 

Muzyczna Im Oskara Kolberga w Czasławiu, która w swoich klasach prowadzi zajęcia z gry na saksofonie, 

klarnecie, trąbce, akordeonie, flecie, skrzypcach, fortepianie a także z emisji głosu, teorii oraz chóru. 

Uczniowie tej szkoły biorą udział w wielu ogólnopolskich konkursach, rozwijają swoje pasje, umiejętności  
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a także dają liczne koncerty min. W akcjach charytatywnych czy też z okazji świąt państwowych oraz Bożego 

Narodzenia. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej istnieje od 1956 r. jest placówką resocjalizacyjną  

świadczącą opiekę  całodobową  przeznaczoną  dla  młodzieży  niedostosowanej  społecznie  (chłopcy)  

w  normie  intelektualnej  w  wieku  13 –18  lat. Zadaniem ośrodka jest eliminowanie  przyczyn  

 i  przejawów  niedostosowania społecznego,  przygotowanie  wychowanków  do  samodzielnego  życia  

zgodnego  z  normami  prawnymi  i  społecznymi oraz  samodzielności  zawodowej. MOW funkcjonuje 

przez  cały  rok,  we  wszystkie  dni  tygodnia. Na terenie ośrodka istnieje Gimnazjum Specjalne  

(z  przysposobieniem  do  zawodu) oraz  Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa  Specjalna  -  kierunek  kształcenia  

budowlany.   

Ośrodek zatrudnia 26 pracowników pedagogicznych oraz 10 pracowników administracji i obsługi.  

W ofercie ośrodka znajdują się  różnorodne  formy  zajęć  i  oddziaływań  wychowawczo-

resocjalizacyjnych: zajęcia  terapeutyczne  i  socjoterapeutyczne, profilaktyka  uzależnień, zajęcia  

turystyczno-krajoznawcze  wykorzystujące  położenie  ośrodka  w  atrakcyjnym  terenie  górskim, zajęcia  

sportowe na  bazie  własnej  oraz  wyjazdowe  (udział  w  turniejach,  konkursach), zajęcia  związane   

z  korektą  systemu  wartości  i  rozwojem  duchowym  wychowanków:   m. in. rekolekcje  

przedświąteczne,  współpraca  z  woluntariuszami  ze  Stowarzyszenia  „Sursum  Corda”  

W roku 2019 oddano do użytku nowy trzy kondygnacyjny budynek z pomieszczeniami internatu, 

pomieszczeniami administracyjnymi, kuchnią, stołówką, salą teatralną, biblioteką, salą konferencyjną oraz 

halą sportową. Budynek spełnia najwyższe standardy, jest nowoczesny, poszerza warsztat pracy 

wychowawczej i daje możliwość, aby praca resocjalizacyjna z wychowankiem była jeszcze efektywniejsza. 

Informacja na temat działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto w tym udział 

w programach oświatowych, osiągnięciach uczniów, realizacja budżetu, zatrudnienie oraz informacja na 

temat działalności CUW w Mszanie Dolnej w tym realizacja budżetu, zatrudnienie. 

 

Miasto Mszana Dolna w roku 2020, realizując zadania w zakresie oświaty, prowadziło 2 szkoły 

podstawowe i 2 przedszkola działające w 3 jednostkach organizacyjnych, zapewniając bezpieczne  

i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. W ramach 

ustawowych zadań wykonane zostały remonty obiektów szkolnych oraz realizowano zadania inwestycyjne. 

Szkoły i placówki na bieżąco doposażone 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. 

 

Realizując zadania gminy Miasto Mszana Dolna w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 prowadzi: 

2 przedszkola (w tym 1 wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej): 

 Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszanie Dolnej, 

 Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej 

2 szkoły podstawowe:  

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej, 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mszanie Dolnej 
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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 2020 r., zarejestrowane były  

2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola publiczne, 8 placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 

inne niż Miasto Mszana Dolna (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 „Skrzaty” 

 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 2020/2021, wg stanu na 30.09.2020r., uczęszczało 

970 dzieci (w tym 800 uczniów szkół podstawowych, 79 uczniów oddziałów przedszkolnych i 91 dzieci  

w przedszkolach publicznych). Do przedszkoli prowadzonych przez inne organy uczęszczało, wg stanu na 

30.09.2020r., 287 dzieci. W sumie to 1 257 dzieci. 

 

Liczba szkół, oddziałów i 

uczniów w roku szkolnym 

2020/2021  

Typ szkoły  

Liczba 

placówek  

Liczba 

oddziałów  

Liczba uczniów  

Szkoły podstawowe 

samorządowe 

2 36 800 

Przedszkola samorządowe 2 4 91 

Przedszkola niepubliczne                5               16              287 

Oddziały przedszkolne przy 

samorządowych szkołach 

podstawowych 

 

2 

 

3 

 

79 

RAZEM:  11 59 1 257 

 

W roku szkolnym 2020/2021, wg stanu na 30.09.2020 r., w szkołach i placówkach samorządowych 

nauczyciele zatrudnieni są na 87,97 etatach (99 osób). 

 

Placówka Etaty 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej  41,40 

Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej  41,17 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej  5,40 

Ogółem:  87,97 

 

 

 

 



47 

 

 

 

Liczba nauczycieli w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego 

 

Placówka Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Mszanie Dolnej  

 

- 

 

3,74 

 

6,72 

 

30,94 

Zespół Placówek Oświatowych w 

Mszanie Dolnej  

 

- 

 

2,90 

 

4,11 

 

34,16 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w 

Mszanie Dolnej  

 

- 

 

1 

 

1,28 

 

3,12 

Ogółem:  - 7,64 12,11 68,22 

 

Liczba etatów niepedagogicznych – stan na 31.12.2020 r. 

 

Placówka Etaty 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej  9,07 

Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej  9,5 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej  5 

Ogółem:  23,57 

 

 

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

w roku 2020 

 

Lp.  Szkoła 

Podstawowa Nr 1 

w Mszanie Dolnej 

Zespół Placówek 

Oświatowych w 

Mszanie Dolnej 

Miejskie 

Przedszkole Nr 2 

w Mszanie Dolnej 

1. Plan na 31.12.2020 5 009 641,72 4 674 780,67 711 184,00 

2. Wykonanie wydatków na 

31.12.2020 

4 574 922,02 4 524 135,95 685 573,47 

 W tym:    

 Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

31 366,95 25 310,98 1 238,00 

 Wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń 

3 906 961,92 3 878 436,26 581 235,77 

 Wydatki bieżące 581 593,15 620 388,71 103 099,70 

 Wydatki majątkowe 55 000,00 0,00 0,00 

 

Źródła finansowania wydatków w roku 2020 

 

Lp. Źródło finansowania Kwota 

1 Subwencja oświatowa 6 533 881,00 

2 Dotacje 176 053,39 

3 Środki samorządowe 3 438 813,58 

 Ogółem 10 148 747,97 
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Otrzymane w 2020 roku dotacje: 

 

1. Dotacja celowa Ministra Edukacji i Nauki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych  – 91 043,39 zł. 

2. Rządowy program Ministra Edukacji i Nauki pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r. – 

5 010,00 zł. 

3. Wieloletni rządowy program Ministra Edukacji i Nauki „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania 

w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków                              

- 80 000,00 zł. 

 

W roku 2020 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 

 

26,00 

 

52,00 

 

0,00 

2 Dochody z tytułu opłat za 

duplikaty legitymacji 

 

45,00 

 

0,00 

 

0,00 

3 Dochody z tytułu opłat za 

pobyt w przedszkolach 

 

0,00 

 

6 462,00 

 

7 665,00 

4 Dochody z tytułu opłat za 

żywienie w przedszkolach 

 

0,00 

 

0,00 

 

32 514,00 

5 Dochody z tytułu najmu 19 312,00 11 659,42 2 340,00 

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

7 Dochody z tytułu odsetek 

bankowych od środków 

zgromadzonych na 

rachunkach bankowych 

 

 

 

114,31 

 

 

 

124,60 

 

 

 

21,57 

8 Dochody z tytułu 

odszkodowań od 

ubezpieczycieli 

 

 

0,00 

 

 

66 388,87 

 

 

3 416,82 

9 Dochody z tytułu 

wynagrodzenia płatnika z 

tytułu podatków i ZUS 

 

 

872,44 

 

 

815,35 

 

 

104,00 

 Ogółem 20 369,75 85 502,24 47 061,39 

 

 

Działalność inwestycyjna 

W 2020 roku w placówkach oświatowych wydatkowano środki na: 

1. remonty ( wydatki bieżące): 
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- Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej – 162 347,47 zł. - środki wydatkowano na remonty sal 

lekcyjnych w szkole oraz przedszkolu, korytarza podziemia w budynku szkoły, balkonów, balustrad i 

fragmentu elewacji w budynku przedszkola, pomieszczeń administracyjnych szkoły oraz cyklinowanie 

parkietów w budynku szkoły. 

2. inwestycje (wydatki majątkowe): 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej 55 000,00 – środki wydatkowano na modernizację korytarzy i 

pomieszczeń szkolnych 

 

Realizacja i sposób wykonywania uchwał Rady Miejskiej 

 

1. Uchwała Nr XXVIII/254/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie: 

upoważnienia Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej, 

2.Uchwała Nr XXV/223/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Mszana Dolna na rok szkolny 2020/2021, 

3. Uchwała Nr XIX/152/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia nauczycieli 

oraz form i specjalności kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Postanowienia uchwał są realizowane. 

Funkcjonowanie miejskich jednostek organizacyjnych 

W roku 2020 w formie jednostek organizacyjnych działały 4 jednostki: 

1) Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej, 

2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej, 

3) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mszanie Dolnej, 

4) Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej. 

 

Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej jest "jednostką obsługującą", prowadzącą wspólną obsługę 

następujących gminnych jednostek organizacyjnych: 

 

1) Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej, 

2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej, 

3) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mszanie Dolnej. 

 

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 CUW. 

 

W skład  Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej wchodzą następujące stanowiska pracy: 

1) Dyrektor -  1 etat,   

2) Główny Księgowy - 1 etat, 

3) Inspektor  ds. księgowości - 1 etat, 

4) Inspektor ds. oświaty, organizacyjnych, kadr  i księgowości - 1 etat. 
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W roku 2020 plan wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej wyniósł 387 850,00 zł. z czego 

wydatkowano 364 116,53 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 313 553,32 zł., wydatki 

bieżące tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych min. zakup materiałów biurowych, papier ksero, 

tonery, opłata licencyjna T-Soft, opłata licencyjna programu Vulcan ( płace, kadry, inwentarz), obsługa 

RODO, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi informatyczne, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, 

odpis na ZFŚS – 32 831,73 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 371,48 zł. realizacja programu Wyprawka 

Szkolna 5 010,00 zł., dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych 12 

350,00 zł. 

Informacja o działalności Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej 

Szkoła Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza jest placówką samorządową, prowadzoną przez 

Miasto Mszana Dolna. W roku szkolnym 2020/2021, wg stanu na 30.09.2020r., zatrudnionych jest   

44 nauczycieli. W szkole pobierają naukę uczniowie klas I-VIII i dzieci realizujące obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne  w oddziałach przedszkolnych. W danym roku, obowiązek szkolny spełnia 475 

uczniów w 21 oddziałach. Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych odbywa się w 20 salach 

lekcyjnych, w małej sali gimnastycznej i w Hali Sportowej. Zadania opiekuńcze realizowane są  w świetlicy 

szkolnej, w gabinecie pedagoga szkolnego. W szkole znajduje się gabinet medycyny szkolnej, w którym 

dyżury pełni pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia, działa  dobrze wyposażona biblioteka szkolna.  

      

W skład infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 wchodzą: budynek główny z małą salą gimnastyczną                 

i wielofunkcyjnym zewnętrznym boiskiem sportowym oraz pełnowymiarową Halą Sportową z widownią, 

zapleczem  sanitarnym i sportowym, dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie 

szkoły znajduje się kuchnia ze stołówką. Szkoła posiada podjazd, zaplecze sanitarne i wydzielone miejsca 

parkingowe dla niepełnosprawnych. Całość infrastruktury szkoły i hali otoczona jest bezpiecznym 

ogrodzeniem z bramami wjazdowymi. Wewnątrz znajdują się tereny zielone służące organizacji zajęć 

rekreacyjnych na świeżym powietrzu, ogród przed budynkiem szkoły i wyłożone kostką ciągi komunikacyjne 

i chodniki. 

 

Organizacja szkoły i realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych w okresie pandemii 

 

Od 15 marca 2020 r., w związku z pandemią i ograniczonym funkcjonowaniem szkoły, zostały przygotowane 

procedury wdrążania nauczania zdalnego na danym etapie edukacyjnym. Szkoła wprowadziła dziennik 

elektroniczny Librus i platformę Teams. Na bieżąco informowaliśmy uczniów i rodziców o aktualnych 

przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu, dotyczących przedłużenia 

terminu nauczania zdalnego, terminu egzaminów klas ósmych itp. Informacje były umieszczane w dzienniku 

elektronicznym, na stronie internetowej, facebooku szkoły poprzez pocztę elektroniczną do nauczycieli   

i rodziców oraz kontakt telefoniczny.  Grono pedagogiczne doskonaliło umiejętności pracy zdalnej, poprzez 

udział w szkoleniach i systematycznie współpracując w zespołach nauczycielskich oraz z rodzicami  

i uczniami. Nauczyciele na bieżąco monitorowali efektywność stosowania tej formy nauki, udzielali uczniom 

i rodzicom pomoc i wsparcia psychologicznego. Podczas pracy zdalnej korzystali z materiałów edukacyjnych 

polecanych przez MEN, z portali CKE i OKE, platformy E-podręczniki oraz dostępnych komunikatorów. 

Stosowano zróżnicowane metody prezentacji lekcji tj: nagrywanie filmików prezentujący dany temat, 

prezentacje, łączyli się z klasą na platformie, zadawali uczniom materiały powtórzeniowe, poprawiali 

przesłane przez uczniów prace, przekazywali im informację zwrotną, oceniali zgodnie z zasadami oceniania 

w okresie nauczania zdalnego, prezentowali wytwory prac dzieci na Facebooku i stronie internetowej 

szkoły.  
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Wychowawcy klas, na początku wdrażania nauczania zdalnego, zrobili rozpoznanie dotyczące posiadania 

przez uczniów w domu sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu. Na podstawie tej wiedzy 

sporządzono listę uczniów, którzy mają problemy wynikające z braku komputera w domu (tylko telefon) lub 

z racji rodziny wielodzietnej, z jednego komputera korzysta rodzeństwo na zmianę.  Zdiagnozowane 

potrzeby w tym zakresie posłużyły do złożenia wniosków przez Burmistrza Miasta o zakup komputerów dla 

uczniów finansowanych przez Rząd RP. Dyrektor nadzorował nauczanie zdalne prowadzone przez 

nauczycieli poprzez kontrole dziennika elektronicznego, indywidualny kontakt telefoniczny i mailingowy  

z nauczycielami, rozmowy z rodzicami i uczniami.   

Nauczyciele byli inicjatorami szeregu ciekawych inicjatyw wspomagających nauczanie zdalne. Ogłoszono 

szkolny konkurs plastyczny„ Wiosna wokół nas”. Wykonanie prezentacji ,,Jak dzieci z klas I-III i oddziałów 

przedszkolnych powitały wiosnę?''. W tym roku dzieci powitały wiosnę w nieco inny sposób niż  

w poprzednich latach, a mianowicie obserwując pierwsze zwiastuny wiosny w swoim ogródku, przez okno, 

na krótkim spacerze z rodzicami lub czytając ciekawostki i nowinki przyrodnicze o aktualnej porze roku 

Zainspirowani swoimi obserwacjami oraz zachęceni przez swoich wychowawców zamienili swoje pokoje na 

pracownie plastyczne, w których powstało mnóstwo pięknych i twórczych wiosennych prac, wykonanych 

różnymi technikami prezentowanych na facebooku. 

Biblioteka szkolna zachęcała uczniów do czytania książek i lektur szkolnych, zachęcała do skorzystania  

z serwisów takich jak: www.lektury.gov.pl, www.wolnelektury.pl. gdzie wybrane utwory można tam 

przeczytać lub ich wysłuchać.  Dla podtrzymania więzi między uczniami, stwarzania warunków do 

kontaktów i dyskusji między młodzieżą zespół wychowawców klas 4-8 zaproponował w ramach lekcji 

wychowawczych wirtualną wycieczkę do kina "Domowe zacisze" na film pt. "Wicher." Uczniowie klas 4-8 

wraz z wychowawcami w tym samym czasie uczestniczyli w seansie filmowym a następnie za pomocą 

środków telekomunikacyjnych dzielili się wrażeniami.  

Nauczyciele wychowania fizycznego systematycznie korzystali z platformy, na której prezentowali ciekawe 

codzienne ćwiczenia gimnastyczne dla uczniów, zachęcali uczniów do nagrywania swoich ciekawych 

aktywności fizycznych, prezentowali ich prace w mediach i nagradzali ich wysiłek w formie ocen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wszystkie osoby, które czuły niepokój, lęk, obawę o siebie lub 

swoich bliskich, także osoby które przeżywają kryzys psychiczny, zmagają się z inną sytuacją losową i pilnie 

potrzebują pomocy, mogli skorzystać z telefonicznego wsparcia psychologicznego psychologa i terapeuty,    

taka informacja była zamieszczona w mediach lokalnych i przekazana rodzicom poprzez dziennik 

elektroniczny.   

W czasie nauczania zdalnego zaplanowano stałe dyżury dyrekcji szkoły i administracji.                              

Nauczyciele pracując zdalnie, byli w gotowości i  w stałym kontakcie z dyrekcją szkoły. Ogłoszenia o pracy 

szkoły podane były systematycznie na stronie internetowej szkoły, facebooku i powieszone na drzwiach 

budynku.    Na bieżąco załatwiane były wszystkie sprawy związane z obsługą klienta, kadrowe i budżetowe. 

Pracownicy obsługowi dbali o czystość w budynku szkoły i hali oraz w ich otoczeniu. Zgodnie z terminem  

i obowiązującymi przepisami prawa zostały przygotowane i przekazane do CUW dokumenty związane  

z organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021. Systematycznie realizowano budżet szkoły ,składano 

wnioski o dotacje zewnętrzne. Uczniowie uczestniczyli w konkursach organizowanych przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty, w zawodach sportowych i innych konkursach szkolnych i ogólnopolskich. W miarę 

możliwości organizacyjnych związanych z pandemią, organizowane były występy uczniów i przygotowane 

gazetki okolicznościowe, dekoracja szkoły - wynikające z realizacji szkolnego kalendarza działań 

dydaktycznych i wychowawczych w roku 2020/21. Utrzymana była stała współpraca z Radą Rodziców  

i Samorządem Uczniowskim. Rok 2020 zakończony został wykonaniem w szkole remontu  

w pomieszczeniach części parteru szkoły i doposażeniem pomieszczeń w niezbędne meble. Z uwagi na 
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oszczędności w budżecie i sprawy kadrowe, zaplanowana kwota Budżetu na 2020 r. nie została zrealizowana 

w 100%.         

Realizacja programów  

1. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 

2020 r.  

2. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020. 

3. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2019 – 2023 

organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - otrzymana dotacja 80 

000,00 zł.( 20 000,00 zł. wkładu własnego). 

4. Dotacja MEN z tytułu 0,04% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – otrzymana kwota 10 000,00 

zł  na realizację kryterium VI. 

5. Program Ministra Sportu i Turystyki ,,Szkolny Klub Sportowy ‘’ realizowany przez Małopolski Szkolny 

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

6.  Od 20 marca do 31 grudnia 2020 roku realizacja aktów prawnych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 

Edukacji, Głównego Inspektora Sanepidu w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

7. Rządowy program ,,Laptopy dla uczniów’’- (szkoła otrzymała 27 szt. laptopów do nauczania zdalnego dla 

potrzebujących uczniów). 

8. Rządowy program 500+ dla nauczycieli  (wsparcie w kwocie do 500zł na sprzęt do pracy zdalnej).   

Finanse (realizacja budżetu)  

W 2020 roku budżet Szkoły Podstawowej nr 1 wynosił 5 009 641,7 zł 

1.  Na inwestycje (wydatki majątkowe) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej wydatkowała kwotę  

55 000,00 zł. – na  modernizacja korytarzy i pomieszczeń szkolnych na parterze szkoły. 

2.   Wyposażono pokój nauczycielski i gabinet wicedyrektora w nowe meble na kwotę : 11 687,00 zł.  

3.  Wykonano remont kuchni i zakup wyposażenia na kwotę 100 000,00 zł.                                                               

(dofinansowanie 80% z Programu rządowego ,,Posiłek w szkole – moduł III). 

4.  Doposażono sale lekcyjne w 2 zestawy stolików i krzeseł, w monitory i tablice interaktywne (3 szt.) oraz 

laptop na kwotę: 26 074,00 zł (w tym 10 000,00 zł dotacji z MEN 0,4 % rezerwy oświatowej,  

4 600,00zł  Rada Rodziców, 5 000 ,00 zł. z MKRPA). 

5. Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć  do świetlicy szkolnej, pracowni 

komputerowej ,biblioteki szkolnej, na zajęcia wychowania fizycznego - na kwotę 7 191,00zł. 

6. Wykonano drobne usługi remontowe, naprawcze związane z awarią ,montażowe- na ogólną kwotę 

12 758,00 zł. 

7. Na sprzęt do napraw i środki do utrzymania czystości i dezynfekcji  wydano  8 549,00 zł.  

Najważniejsze osiągnięcia jednostki w 2020r. 

Rok 2020 - to zakończenie roku szkolnego 2019/20, w którym szkoła może pochwalić się bardzo dobrymi 

wynikami z egzaminu ósmoklasisty 
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty Szkoła Podstawowa Nr 1  (w procentach): 

Obszar/Oddział A B SZKO

ŁA 

GMIN

A 

POWI

AT 

WOJEW

ÓDZTWO 

KRAJ 

przedmiot - - - - - - - 

Matematyka 51 54 53 48 46 51 46 

Język angielski 54 60 57 48 47 57 54 

Język polski 61 62 62 55 59 51 59 

 

Analiza wyników: Wyniki z matematyki powyżej średnich gminy, powiatu, województw,. kraju,                                                                        

Wyniki z języka angielskiego poziom podstawowy powyżej średnich gminy, powiatu, województwa, kraju 

Wyniki z języka polskiego powyżej średnich gminy, powiatu, województwa, kraju. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 - uzyskała I miejsce w Powiatowym Współzawodnictwie Sportowym  w kategorii 

szkół podstawowych  I miejsce w kategorii chłopców, I miejsce - klasyfikacja generalna (Igrzyska Dzieci),  

I miejsce -klasyfikacja chłopców, II miejsce - klasyfikacja dziewcząt, III miejsce - klasyfikacja generalna 

(Igrzyska Młodzieży Szkolnej), III miejsce klasyfikacja chłopców. 

Pięcioro uczniów uzyskało nagrody Burmistrza Mszana Dolna  

Imię i nazwisko 

ucznia, uczennicy  
Klasa  

Rodzaj osiągnięć ucznia w konkursach przedmiotowych, 

artystycznych, zawodach sportowych 

Karol Radomski VIII Nagroda Burmistrza Miasta Mszana Dolna.                                                        

Wzorowy uczeń, wysoka średnia w nauce - II miejsce   w szkole.  

II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  

w Narciarstwie Alpejskim,  I miejsce w Drużynowych Biegach 

Przełajowych powiatu limanowskiego. Uczestnik etapu 

wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu z Matematyki. 

Maciej Aksamit 

 

VIII Nagroda Burmistrza Miasta Mszana Dolna. Wzorowy uczeń, 

wysoka średnia w nauce - I miejsce w szkole.  Uzyskał czołową 

pozycję we współzawodnictwie sportowym w r.szk.2019/20                         

Wiktor Aksamit  

 

VII Nagroda Burmistrza Miasta Mszana Dolna. Bardzo dobry uczeń 

uzdolniony sportowo. III miejsce w Finale Wojewódzkim 

Małopolskich Igrzysk Dzieci w Pływaniu Ind. Chłopców w Stylu 

Grzbietowym. I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej w Pływaniu Ind. Chłopców w Stylu Grzbietowym. 

Łukasz Kościelniak 

 

VI  I miejsce w szkolnym konkursie Mistrz Techniki SM I St.  

w Niedźwiedziu. 

II miejsce na XVIII Gorlickich Konfrontacjach Akordeonowych 

AccoBear Trio. 

III miejsce w II Międzynarodowym Konkursie Instrumentalistów  
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i Zespołów Kameralnych AccoBear Trio. 

III miejsce w I Orawskim Konkursie Kameralnym AccoBear Trio. 

Udział w VIII Festiwal Muzyki Akordeonowej Harmonia Espressiva  

im. prof. Jerzego Jurka. 

Udział w prawykonaniu utworu Wygrywajki – pięć miniatur na 

orkiestrę akordeonową z zespołem Motion Trio. Nagroda 

Burmistrza Miasta Mszana Dolna- wzorowy uczeń, uzdolniony 

muzycznie.                I miejsce w konkursie International Music 

Competition, Serbia 2019 Solo, 

I miejsce w konkursie Miniatura Państwowa Szkoła Muzyczna I St.  

w Nowym Targu. 

Mateusz Dziedzina VI Nagroda Burmistrza Miasta Mszana Dolna.  Bardzo dobry uczeń, 

uzdolniony sportowo. 

I miejsce w rankingu szkoły na najlepszego sportowca,  

I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Narciarstwie 

alpejskim 2019/2020,  

II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Narciarstwie 

Alpejskim. I miejsce w II Edycji Pucharu na Medal 2020 w 

Narciarstwie Alpejskim, 

I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Pływaniu 

Indywidualnym. 

Pozostali uczniowie zajęli czołowe miejsca i uzyskali nagrody w konkursach i zawodach sportowych 

Michał Łopata 

 

III II miejsce w Małopolskich Igrzyskach Dzieci         w pływaniu 

chłopców stylem dowolnym- Myślenice, 20 luty 2020 r. 

I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w pływaniu 

indywidualnym. Limanowa, 05.12.2019 r. 

Sonia Jarosz 

 

III I miejsce w międzyszkolnym konkursie recytatorskim ,,Świat na 

wesoło w wierszach polskich poetów’’. Mszana Dolna – 

24.10.2019 r.  

Mikołaj Piecyk  

 

III II miejsce w międzyszkolnym konkursie recytatorskim ,,Świat na 

wesoło w wierszach polskich poetów’’. Mszana Dolna – 

24.10.2019 r. 

Jania Zofia 

 

III I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w pływaniu 

indywidualnym .Limanowa ,05.12.2019r 

Antosz Amelia  

 

VI II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci                w 

Narciarstwie Alpejskim.  Lubomierz 12.02.2020r, 

Maria Łabuz  III II miejsca w powiecie limanowskim w konkursie „Dobro ma moc”.  
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Jan Kaczmarczyk 

 

II Wyróżnienie w II Międzynarodowym Konkursie Instrumentalistów 

i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w 

Tymbarku 

Oskar Pilch VI Srebrny medal  w zawodach Pucharu Świata G1Warsaw Open w 

Teakwondo Olimpijskim w kategorii kadet 33kg. 

Zuzanna Hadaniak VI Wyróżnienie w XV Przeglądzie Pieśni Patriotycznej  „ŻOŁNIERZOM 

- PAMIĘĆ, ŚWIATU- POKÓJ’’ 

Lubien – 14.11.2019 r. 

Bartosz Nalepa VI  I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Kolarstwie Górskim 

–Zalesie ,wrzesień 2019 r. 

Aleksandra 

Cyrwus 

 

VI  II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Kolarstwie Górskim 

–Zalesie ,wrzesień 2019 r. 

Monika Radomska 

 

VI Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego 

,,IDIOMY W ILUSTRACJACH’’  POD PATRONATEM BURMISTRZA 

MIASTA LIMANOWA 17.03.2020r. 

Mikołaj Piecyk  

 

VI Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego 

,,IDIOMY W ILUSTRACJACH’’  POD PATRONATEM BURMISTRZA 

MIASTA LIMANOWA 17.03.2020r 

Gabriela Bieniek 

 

VI Laureatka konkursu ,,Laurka dla Jana Pawła II” z okazji 100. 

Rocznicy urodzin Jana Pawła II organizowany przez Instytut 

Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Maj 

2020 r. 

Weronika Pitala 

 

VIII Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”                 - 

wyróżnienie 

Karolina Siwiec 

 

VIII Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”                 - 

wyróżnienie 

Zuzanna 

Konieczny 

 

VI Krakowska Matematyka - organizatorem konkursu jest: Oddział 

Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki – 

zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego (październik2020)  

Amelia Jania II Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”                                 

- wynik bardzo dobry 

Aleksander Ryś III Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”                 - 

wyróżnienie 

 

Sukcesem zakończył się rok szkolny 2019/20                                                                                                        

100% uczniów uzyskało promocję do klasy wyższej a absolwenci ukończyli szkołę. Czekamy na wyniki 

egzaminu klas ósmych, które omówimy w sierpniu. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 105 /266 

uczniów klas IV-VIII w tym 55 uczniów uzyskało średnią 5,0 i powyżej i wzorowe zachowanie, średnia 
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szkoły 4,40, frekwencja 95% . 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Mszana Dolna na lata 2019 – 21. 

Liczba interwencji wobec uczniów oraz powody tych interwencji.                                                                          

-Interwencji Policji w szkole nie było, 8 interwencji dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego. 

Powód: bójki wśród uczniów, złe zachowanie, nieobecność uczniów na lekcjach w czasie nauczania 

zdalnego, drobna kradzież. 

Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych, konferencje dla rodziców 

Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego przez nauczycieli  

i wychowawców we wszystkich klasach szkoły podstawowej i oddziałach zerowych  0 - VIII – 465 uczniów 

– środki szkoły                                                                                                                                                 - 

Ćwiczenia praktyczne w bezpiecznym poruszaniu się po drodze, utrwalenie 5 zasad przechodzenia przez 

jezdnię prowadzone przez wychowawców klas 0 – III –  192 uczniów – środki szkoły                                               

Udział w spotkaniu z przedstawicielem Policji – ojcem jednego z uczniów, poszerzenie wiedzy dotyczącej 

bezpiecznego poruszania się po drogach, rozumienie konieczności noszenia odblasków przybliżenie 

specyfiki pracy policjanta, – kl. IIb 17 uczniów – bezpłatnie                                                                        

Udział w programie Ministerialnym MENiS promujących zachowania prospołeczne kl. 0-VIII  „Razem na 

Święta” –  60 uczniów – środki szkoły                                                                                                                                 

Przygotowanie paczek świątecznych i wsparcie finansowe dla potrzebujących uczniów naszej szkoły – 

pracownicy ,rodzice ,uczniowie szkoły – 7 000,00 środki szkoły.                                                                                

Lekcje wychowawcze prowadzone przez wychowawców dla klas I – VIII „Światowy Dzień Bezpiecznego 

Internetu” -  kulturalne zachowanie on – line, bezpieczeństwo w sieci, cyberprzemoc, hejt.  – 424 uczniów 

– środki szkoły 

 W czasie pandemii i zdalnego nauczania nie prowadzono korepetycji i pomocy koleżeńskiej. 

 Szacunkowa liczba – około 250 uczniów, którzy korzystali w 2020 r. z różnych form zajęć pozaszkolnych. 

Realizacja program o charakterze profilaktycznym  pod nazwą   ,, FERIE SZKOLNE  NA SPORTOWO   I  

BEZPIECZNIE ‘’  realizowane  z  uczniami  Szkoły Podstawowej Nr 1 ok.100 uczniów - środki MKRPA – Urząd 

Miasta                                                                                                                                   

Kółko muzyczno – wokalne - środki MKRPA – Urząd Miasta                                                                                 - 

Kółko szachowe - środki MKRPA – Urząd Miasta                                                                                                                 

SKS – 3 grupy –łącznie  60 uczniów – środki MSzZS – Kraków                                                                                           

SKS – 1 grupa – łącznie 20 uczniów – środki MOS – Limanowa 

- W ramach realizacji programu ,,Profilaktyka przez sport i zabawę” zorganizowano : 15 wycieczek  –  

zawody sportowe - 87 uczniów - środki MKRPA – Urząd Miasta. 

Ponadto w szkole prowadzone były zajęcia pozalekcyjne sportowe prowadzone przez kluby sportowe tj. 

Klub Sportowy „Turbacz”, Bonito”,, ,BESKID”,  ,,TAEKWONDO’’.  

Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 

Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej, w którego skład wchodzą Szkoła Podstawowa nr 2  

i Miejskie Przedszkole nr 1, jest placówką samorządową, prowadzoną przez Miasto Mszana Dolna.                   

 

W roku szkolnym 2020/2021, wg stanu na 30.09.2020 r., zatrudnionych było  44 nauczycieli  
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(40 dyplomowanych, 2 kontraktowych i 2 mianowanych), natomiast wszystkich pracowników jednostki było 

57 osób. 

Do szkoły uczęszczają uczniowie klas I - VIII i dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne w dwóch oddziałach przedszkolnych. W Miejskim Przedszkolu nr 1 przebywały dzieci w wieku 

2,5 do 6 lat, w dwóch grupach.  W szkole obowiązuje dwuzmianowość.  W roku 2020 obowiązek szkolny 

spełniało 370 uczniów w 17 oddziałach. Zadania dydaktyczno – wychowawcze realizowane były w 17 salach 

lekcyjnych, sali komputerowej, sali gimnastycznej, salce do tenisa stołowego. Zadania opiekuńcze 

realizowane były w świetlicach szkolnych oraz w gabinecie pedagoga szkolnego. 

W szkole znajduje się gabinet medycyny szkolnej, w którym dyżury pełni pielęgniarka z ośrodka zdrowia, 

działa  biblioteka szkolna.       

 

W skład infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 2 wchodzą: budynek główny z salą gimnastyczną  

i zewnętrznym boiskiem sportowym (wymaga ono gruntownego remontu – nawierzchni ze sztucznej trawy, 

jak i piłko chwytów), oraz  siłownia na wolnym powietrzu. Miejskie Przedszkole nr 1 znajduje się  

w oddzielnym budynku, posiada 2 salki dydaktyczne oraz ogród z urządzeniami do zabaw. 

Na terenie szkoły działa kuchnia ze stołówką. Szkoła posiada podjazd, zaplecze sanitarne dla osób 

niepełnosprawnych. Całość infrastruktury szkoły i przedszkola otoczone jest bezpiecznym ogrodzeniem  

z bramami wjazdowymi.  

 

Organizacja szkoły  i realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych w okresie pandemii 

 

Od 20 marca 2020 r., w związku z pandemią i ograniczonym funkcjonowaniem szkoły, zostały przygotowane 

procedury wdrażania nauczania zdalnego dla każdego etapu edukacyjnego. Poprzez dziennik elektroniczny 

Vulcan i platformę Teams na bieżąco przekazywano informacje dla uczniów  

i rodziców o aktualnych przepisach Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego. Grono pedagogiczne doskonaliło umiejętności pracy zdalnej, poprzez udział  

w szkoleniach i systematycznie współpracując w zespołach nauczycielskich oraz z rodzicami i uczniami. 

Nauczyciele na bieżąco monitorowali efektywność stosowania tej formy nauki, udzielali uczniom i rodzicom 

pomocy i wsparcia psychologicznego. Podczas pracy zdalnej korzystali z materiałów edukacyjnych 

polecanych przez MEiN, CKE i OKE, platformy e-podręczniki oraz dostępnych komunikatorów. Lekcje 

prowadzone były online w oparciu o procedurę nauczania zdalnego obowiązującego w placówce. 

Dyrektor szkoły, po wcześniejszym wywiadzie z wychowawcami na temat potrzeb sprzętowo-

internetowych, wypożyczył potrzebującym uczniom laptopy (27 sztuk) do nauki zdalnej, które zostały 

zakupione przez Urząd Miasta Mszana Dolna, w ramach programu rządowego.  

Były podejmowane działania mające na celu aktywizacje uczniów i służące zachowaniu stałego 

kontaktu ze szkołą, należy wymienić organizowane konkursy przez szkolną świetlicę m.in.: Wiosenny 

konkurs plastyczny, Konkurs orgiami, „Karta sprawności”, „Pamiętnik kartki z kalendarza”, i inne. Szkolny 

zespół ds. promocji zdrowia przygotował m.in.: „Konkurs plastyczny święto drzewa”, „Konkurs na nakrycie 

stołu bożonarodzeniowego” i inne, a także szkolny samorząd – „Kartka świąteczna”.  

Dzieci z oddziałów zerowych wzięły udział w akcji „Cała Polska Programuje” oraz w akcji 

charytatywnej „Układaj! Pomagaj!”. 

Uczniowie brali udział w X światowym dniu Tabliczki Mnożenia – przeprowadzonym online.  

Zorganizowana została Szlachetna Paczka oraz „Pączek dla Afryki” przez szkolny wolontariat.  

Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią prowadzone były akcje charytatywne, w celu zapewnienia 

leczenia chorym mieszkańcom miasta ( zbiórka krwi, środki finansowe). Ponadto świetlica szkolna 

aktualizowała szkolną gazetkę w oparciu o najważniejsze wydarzenia i szkolny kalendarz działań 

dydaktycznych i wychowawczych. Biblioteka szkolna umożliwiała uczniom wypożyczenie lektur i książek.  
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Uczniowie uczestniczyli w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 

(finalista konkursu tematycznego „Od algorytmu do programowania”). 

W czasie nauczania zdalnego były stałe dyżury dyrekcji szkoły, nauczycieli i administracji, na bieżąco 

załatwiano wszystkie sprawy związane z obsługą petentów, kadrowe i budżetowe.  

Utrzymywana była stała współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim oraz pozostałymi 

instytucjami.  

Strona internetowa szkoły oraz profil na Facebooku były na bieżąco aktualizowane.  

 

Realizacja programów  

 

W 2020 r. Zespół Placówek Oświatowych otrzymał i realizował następujące programy: 

1) dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 

r., 

2) dotację MEiN z tytułu 0,04% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – otrzymana kwota 10 000,00 zł  

na realizację kryterium VI, 

3) Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020, 

4) Wieloletni rządowy program  „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2019 – 2023 

organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków -  wniosek nie został 

zakwalifikowany do realizacji ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych w programie w 

roku 2020., 

5) Program Ministra Sportu i Turystyki  ,,Szkolny Klub Sportowy ‘’ realizowany przez Małopolski  Szkolny 

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

6)  Od 20 marca do 31 grudnia 2020 roku realizacja aktów prawnych Ministerstwa Zdrowia,  Ministerstwa 

Edukacji, Głównego Inspektora Sanepidu w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku   

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

7) Rządowy program ,,Laptopy dla uczniów’’-(szkoła otrzymała 27 szt. laptopów do nauczania zdalnego dla 

potrzebujących uczniów), 

8) Rządowy program 500+ dla nauczycieli  (wsparcie w kwocie do 500 zł na sprzęt do pracy zdalnej).   

 

Finanse (realizacja budżetu)  

 

W 2020 roku budżet Szkoły Podstawowej nr 2 wynosił 4 674 780,67 zł. 

Na inwestycje (wydatki majątkowe) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mszanie Dolnej wydatkowała kwotę  

62 060,96 zł. – na modernizację korytarzy i klas po zalaniu budynku wodą - środki uzyskane zostały  

z ubezpieczenia. Doposażono salę lekcyjną w stoliki i krzesła, szafki, biurko na kwotę: 10 491,88 zł  

(w tym 10 000,00 zł dotacji z MEiN 0,4 % rezerwy oświatowej). Zakupiono pomoce dydaktyczne  

w pracowniach klas „0”, klas I-III, matematycznej, historycznej i wychowania fizycznego - na kwotę 7 500,00 

zł, zakupiono GeniBot i maty do kodowania na zajęcia w klasach I-III – 1 000,00 zł, zamontowano nowe 

poręcze na klatce schodowej – 2 980,00 zł. 

 

Najważniejsze osiągnięcia jednostki w 2020r. 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty  

 



59 

 

 KLASA 

A 

KLASA 

B 

SZKOŁA GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO KRAJ 

Matematyka 37 46 41 45 47 50 45 

Język 

angielski  

38 56 46 52 53 62 59 

Język polski 53 60 56 64 65 67 63 

 

Pięcioro uczniów uzyskało nagrody Burmistrza Mszana Dolna za wysokie wyniki w nauce, wyróżnienia 

w konkursach przedmiotowych, wzorowe zachowanie. 

 

 

Pozostali uczniowie zajęli czołowe miejsca i uzyskali nagrody w konkursach i zawodach sportowych 

 

Imię i nazwisko Klasa Osiągnięcia w konkursach 

Emilia Cyrwus I III miejsce – Konkurs Plastyczny „ Mój patron – 

Michał Archanioł” 

Paweł Bierówka I V miejsce – Konkurs Plastyczny „ Mój patron – 

Michał Archanioł” 

Amelia Pachołek I II miejsce – Konkurs Plastyczny „ Mój patron – 

Michał Archanioł” 

Kinga Łabuz  I III miejsce - Międzyszkolny Konkurs recytatorski „ 

Świat na wesoło w poezji polskich poetów” 

Filip Kita I I miejsce – Konkurs Plastyczny „ Mój patron – 

Michał Archanioł” 

Olga Struś II I miejsce – Konkurs na stroik bożonarodzeniowy 

Jakub Szynalik II I miejsce - Międzyszkolny Konkurs recytatorski „ 

Świat na wesoło w poezji polskich poetów” 

Patryk Filas III II miejsce – Międzyszkolny Konkurs recytatorski „ 

Świat na wesoło w poezji polskich poetów” 

Natalia Knapczyk IV III miejsce – Międzyszkolny Konkurs recytatorski „ 

Świat na wesoło w poezji polskich poetów” 

Patryk Filas III II miejsce – Międzyszkolny Konkurs recytatorski „ 

Świat na wesoło w poezji polskich poetów” 

Natalia Knapczyk IV III miejsce – Międzyszkolny Konkurs recytatorski „ 

Świat na wesoło w poezji polskich poetów” 

Aleksander Zając V I miejsce – Świąteczny stroik 

Jagna Poray-Zbrożek VI I miejsce – Międzyszkolny Konkurs recytatorski  

Joanna Adamik  VII II miejsce – Międzyszkolny Konkurs recytatorski 

Magdalena Szczypka VII I miejsce - Międzynarodowy konkurs polonistyczny 

o autentyczną wiarę im. Ks. Jamroza 

Artur Górni VII I miejsce - Międzynarodowy konkurs polonistyczny 

o autentyczną wiarę im. Ks. Jamroza 

Natalia Kwaśny VII I miejsce - Międzynarodowy konkurs polonistyczny 

o autentyczną wiarę im. Ks. Jamroza 

Wojciech Nawieśniak  VI III miejsce - Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
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Lena Stecka VII I miejsce - Międzynarodowy konkurs polonistyczny 

o autentyczną wiarę im. Ks. Jamroza 

Zuzanna Aksamit VIII Małopolski Konkurs Matematyczny – przejście do 

Etapu Rejonowego 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno –Plastyczny – 

przejście do drugiego etapu 

I miejsce - Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. 

Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana Męczennika 

Karolina Majkowska  VIII I miejsce - Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. 

Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana Męczennika 

 

 

Imię i nazwisko Klasa Osiągnięcia w zawodach sportowych 

Jan Mrózek  IV III miejsce - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 

unihokeju. 

Marcin Wydra  IV III miejsce - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 

unihokeju. 

Antoni Miśtak  IV IV miejsce - Powiatowe Mistrzostwa powiatu w 

pływaniu drużynowym 

Jan Walancik  IV IV miejsce - Powiatowe Mistrzostwa powiatu w 

pływaniu drużynowym 

Aleksander Zając V I miejsce – Świąteczny stroik 

Emilia Dorczak VI III miejsce – Powiatowe Zawody Sportowe w unihokeju 

Urszula Antosz VI III miejsce – Powiatowe Zawody Sportowe w unihokeju 

Iwona Wójtowicz VI III miejsce – Powiatowe Zawody Sportowe w unihokeju 

Mateusz Armatys VI III miejsce – Powiatowe Zawody Sportowe w unihokeju 

Jakub Żmuda VI III miejsce – Powiatowe Zawody Sportowe w unihokeju 

Wojciech Nawieśniak  VI IV miejsce - Mistrzostwa powiatu w pływaniu 

Michał Ligenza  VII I miejsce - Powiatowe Mistrzostwa w Biegach 

Przełajowych 

Mirosław Madej  VII I miejsce - Powiatowe Mistrzostwa w Biegach 

Przełajowych 

Małgorzata Wacławik VII III miejsce - Powiatowe zawody w piłce koszykowej 
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Zuzanna Magdalena Stożek VII II miejsce - Biegi sztafetowe 

III miejsce - Zawody powiatowe w piłce koszykowej. 

Lena Stecka VII III miejsce - Zawody powiatowe w piłce koszykowej. 

Wiktoria Jordan VII III miejsce - Zawody powiatowe w piłce koszykowej. 

II miejsce - Biegi sztafetowe 

Igor Stachura VII II miejsce - Zawody w piłce koszykowej 

III miejsce - Zawody w unihokeju 

Igor Kotarski VII III miejsce - Mistrzostwa Ligi Okręgowej Trampkarzy – 

turniej sparingowy 

Karolina Majkowska VIII II miejsce - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 

Pływaniu 

Marcin Czyrnek  VIII II miejsce - Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe 

Hubert Jarosz  

Kamil Masłowiec  

Arek Nawieśniak  

VIII V – VI miejsce - Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym 

Alicja Stożek  VIII III miejsce - Powiatowe Zawody w koszykówce 

Joanna Świerk  

 

VIII III miejsce - Powiatowe Zawody w koszykówce 

Oliwia Jania VIII III miejsce - Powiatowe Zawody w koszykówce 

Klimek Maksymilian  VIII II miejsce - Sztafetowy Bieg Przełajowy;  

Indywidualne Biegi Przełajowe – powiat 

II miejsce - Indywidualny bieg na 100m – powiat 

I miejsce - Sztafeta 4*100 - powiat 

Klimek Kacper VIII II miejsce - Sztafetowy Bieg Przełajowy;  

Indywidualne Biegi Przełajowe – powiat 

IV miejsce - Sztafeta 4*100 – województwo 

IV miejsce - Indywidualny bieg na 300m - województwo 

 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Mszana Dolna na lata 2019 – 21. 

 

Liczba interwencji wobec uczniów oraz powody tych interwencji -nie wystąpiły.                                                                  

 

Realizowane programy edukacyjne i profilaktyczne, konferencje dla rodziców 

 

- Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego przez nauczycieli i wychowawców we wszystkich 

klasach szkoły podstawowej i oddziałach zerowych  0 - VIII – uczniowie szkoły – środki szkoły        
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- Warsztaty z psychologiem – środki szkoły 

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

- Program ekologiczny „Zbieramy zużyte baterie” „Plastikowe nakrętki” - bezpłatny     

- Udział w spektaklu profilaktycznym dla klas 0-III pt. "W leśnym sądzie niejeden bohater dziś zasiądzie"  

                                                                                                                                    

Korepetycje dla dzieci realizowane przez wolontariat młodzieżowy (liczba wolontariuszy, liczba uczniów 

uczestniczących)   

W czasie pandemii i zdalnego nauczania nie prowadzono korepetycji i pomocy koleżeńskiej. 

 

Liczba uczniów, którzy korzystali w 2020 r. z różnych form zajęć pozaszkolnych -szacunkowa liczba – około 

200 uczniów 

Realizacja programu o charakterze profilaktycznym   

- Kółko muzyczno – wokalne –około 40 uczniów - środki MKRPA – Urząd Miasta                                                                                 

- Kółko szachowe – około 15 uczniów- środki MKRPA – Urząd Miasta                                                                                                                 

- SKS – 3 grupy –łącznie  60 uczniów – środki MSzZS – Kraków                                                                                            

Informacja o działalności Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Zespole Placówek Oświatowych w Mszanie 

Dolnej 

W skład infrastruktury Miejskiego Przedszkola Nr 1 wchodzi: 3-piętrowy budynek z dużymi salami. Wokół 

budynku znajdują się dwa duże place zabaw wyposażone w sprzęt ogródkowy dla dzieci przedszkolnych. 

 

Pomieszczenia: 

- parter: szatnia, gabinet dyrektora, duża sala do zajęć dydaktyczno – wychowawczych, jadalnia, toaleta 

dla dzieci i toaleta dla personelu 

- I piętro: duża sala do zajęć dydaktyczno – wychowawczych, sala zabaw, jadalnia, pokój nauczycielski, 

toaleta dla dzieci, pomieszczenie socjalne dla obsługi 

- II piętro: (obecnie nieczynne)   2 sale do zajęć dydaktyczno – wychowawczych z wydzielonym miejscem 

na jadalnie, toaleta dla dzieci 

 

Ogólne dane o przedszkolu: 

Typ przedszkola - publiczne ogólnodostępne.   

Czas pracy przedszkola (dzienna liczba godzin) 10 od godz. 6.30 do godz. 16.30.  

Czas realizacji podstawy programowej (dzienna liczba godzin) 5. 

 

Oddziały, liczba dzieci: Liczba oddziałów 2, Liczba uczniów 40 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:  

 kształcenie specjalne  - brak 

  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne –  brak 

 dzieci objęte zajęciami logopedycznymi  - 9 
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Uroczystości przedszkolne:  

Zainicjowane zostały obchody nietypowych świąt w przedszkolu: Dzień Śpiocha, Dzień pluszowego Misia, 

Dzień Pieczonego Ziemniaka, konkurs plastyczny „Ekozwierzak” (praca dziecka z rodzicem). 

Programy i projekty realizowane w przedszkolu 

Program edukacyjny MAC 

Program zajęć rytmiczno – tanecznych. 

 

                                                                                                  

Kadra nauczycielska : 

Etaty: 4  

Poziom wykształcenia nauczycieli:  

*SN:  2  

*WMPP: 2  

 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli : 

*Mianowany:  2  

*Dyplomowany: 2 

Inwestycje i remonty 

  

REMONTY kwota Źródło finansowania 

renowacja balkonów 19 856,00 Miasto Mszana Dolna 

malowanie sali do zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych na parterze 

1 987,00 Miasto Mszana Dolna 

 

 

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH kwota Źródło finansowania 

Pomoce dydaktyczne do zajęć  400,00 Miasto Mszana Dolna 

Pomoce dydaktyczne  1 500,00 Miasto Mszana Dolna 

 

 

 

 

   

 

Realizacja zajęć dodatkowych 

Zajęcia finansowane z budżetu Miasta: 

1. Religia – 2x30 min 

2. Zajęcia logopedyczne – 2 godz. 

3. Język angielski – 1,5 godz., 2x30min (starsza gr. ), 2x15min (młodsza gr.) 

Praca z uczniem mającym trudności w nauce:  

            dzieci objęte zajęciami logopedycznymi  - 9 

Liczba dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego - brak 

oraz  

Organizacja zabaw,  uroczystości przedszkolnych, Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa połączona                 

z balem przebierańców i wyborem najciekawszego stroju karnawałowego, wróżby andrzejkowe, Dzień 

Jabłuszka, Organizacja spotkań z Rodzicami, Organizacja akcji charytatywnych – podczas zabawy 

karnawałowej zbiórka pieniędzy na leczenie niepełnosprawnego  dziecka 
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Informacja o działalności Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Mszanie Dolnej 

Całkowita powierzchnia nieruchomości gruntowej: 23,69 m2  

W skład infrastruktury Miejskiego Przedszkola Nr 2 wchodzi budynek główny, garaż blaszany i ogród.  

I Ogólne dane o przedszkolu  

Typ przedszkola - publiczne ogólnodostępne.  

Czas pracy przedszkola (dzienna liczba godzin) 10 od godz. 6.30 do godz. 16.30. 

Czas realizacji podstawy programowej (dzienna liczba godzin) 5. 

 

Oddziały, liczba dzieci  
 
Liczba oddziałów 2 
 
Liczba uczniów 50 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:  

 1 dziecko objęte kształceniem specjalnym  

  1 dziecko objęte zajęciami korekcyjno- kompensacyjnymi i logopedycznymi 

       * 12 dzieci objętych zajęciami logopedycznymi  

 

Pomieszczenia: 

* Dwie sale zajęć 

*Kuchnia- 5 pomieszczeń 

*Gabinet logopedyczny  

*Pozostałe pomieszczenia -2 łazienki, sala leżakowania dla dzieci gr. I, szatnia gr. I, szatnia gr. II 

*Szatnia dla personelu 
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Kadra nauczycielska:  

Etaty ogółem:  5,4 

Poziom wykształcenia nauczycieli:  

*Studium Nauczycielskie:  0 

*LICENCJAT: 0 

*Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym: 9 etatów  

 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli  

*Stażysta: 0 

*Kontraktowy:1 

*Mianowany: 3 

*Dyplomowany: 5 

Inwestycje i remonty 

  

Lp. Remonty Kwota 

zadania 

Okres realizacji Źródła 

finansowania 

1. Wymiana okucia dachowego 520,00zł Maj 2020  

2. Naprawa ogrodzenia 1 490,00 Sierpień 2020r. Ubezpieczyciel 

 Demontaż płytek na balkonach i  ich 

izolacja  

4 000,00 Wrzesień 2020 Urząd Miasta 

 Remont balkonu 3700,00 Listopad 2020 Urząd Miasta 

Lp. Zakup pomocy dydaktycznych Kwota 

zadania 

Okres realizacji Źródła 

finansowania 

 Pomoce dydaktyczne do zajęć 1600,00zł Grudzień 2020r. Urząd Miasta 

 Pomoce dydaktyczne do zajęć 

specjalistycznych i wyposażenie sali 

2 000,00 Grudzień  2020r. Urząd Miasta 
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      Programy i projekty realizowane w przedszkolu: 

1. Kubusiowi przyjaciele natury – celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród 

przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli, 

2. Czyste powietrze wokół nas – kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców, 

3. Program edukacyjny „Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych oraz 

kształtowanie postawy proekologicznej -Mamo, tato wolę wodę”, 

4. Program autorski „Moje miasto Mszana Dolna” – projekt przedszkolny stworzony z myślą o poznaniu 

walorów kulturowych naszego miasta, 

5. Akcja organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych - Góra grosza, 

6. Program profilaktyczny Akademia Aquafresh, 

 

 

Realizacja zajęć dodatkowych 

 

Zajęcia finansowane z budżetu Miasta: 

1. Religia 1 godz., 

2. Zajęcia logopedyczne 2 godz., 

3. Język angielski 1,5 godz. 

Pozostałe zajęcia 

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne – praca z uczniem zdolnym: 

1. Zajęcia regionalne ,,Mali Zagórzanie”, 

2. Kółko plastyczne ,,W kranie plastyki”, 

3. Kółko badawcze ,,Mali badacze”, 

4. Zajęcia kulinarne, 

5. Zajęcia z pierwszej pomocy. 

Praca z uczniem mającym trudności w nauce:  

             Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

1 dziecko objęte kształceniem specjalnym  

1 dziecko objęte zajęciami korekcyjno- kompensacyjnymi i logopedycznymi 

* 12 dzieci objętych zajęciami logopedycznymi  

Liczba dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego 0.  

oraz  

Organizacja zabaw,  uroczystości przedszkolnych, 

Organizacja spotkań z Rodzicami, 

Organizacja akcji charytatywnych – zbiórka zakrętek, Góra grosza, Telefony i baterie 

Uroczystości przedszkolne: Dzień Babci i Dziadka - Bal Karnawałowy, Adoracja Żłóbka w kościele 

parafialnym, Tłusty czwartek i ,,Zapusty”, Walentynki, Dzień kobiet, Powitanie wiosny, Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka, Święto pieczonego ziemniaka, Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, 

Święto Niepodległości Światowy Dzień Misia, Andrzejki, Spotkanie z Mikołajem, Wigilia przedszkolna. 

Zainicjowane zostały obchody nietypowych świąt w przedszkolu tj. Dzień Kota, Dzień Wędkarza, Dzień 

Marzeń, Dzień Wody, Dzień Śliwki, Dzień Grzyba, Dzień Kundelka, Dzień Zdrowej Żywności,  Dzień Pizzy, 

Dzień Teatru, Dzień Przyjaciela, Dzień Wiatru, Dzień Smerf co uatrakcyjnia pobyt dziecka w przedszkolu  

i wzbogaca go o nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności. 
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7. Sprzątanie świata, 

8. Zakrętka- zbieramy zakrętki na rzecz niepełnosprawnych i chorych dzieci, 

9. Zbieramy baterie, 

10. Zbieramy telefony,  

11. Adoracja żłóbka po zagórzańsku, 

12. Składanie kwiatów i zniczy przed pomnikiem w parku miejskim i na pomniku pomordowanych Żydów, 

13. Program ogólnopolski ,, Dzieci uczą Rodziców” 

14. Dzień przedszkolaka ,  

15. Święto Pieczonego Ziemniaka  

16. Spotkania z teatrem,  bale 

17. Ogólnopolska akcja edukacyjna ,,Dzieci uczą Rodziców” 

Konkursy i olimpiady 

konkursy plastyczne lokalne i ogólnopolskie- nagrody i wyróżnienia  

Nazwa konkursu Osiągnięcia dzieci 

Konkurs wewnątrz przedszkolny na 

najładniejszą PISANKĘ WIELKANOCNĄ 

Konkurs wewnątrz przedszkolny ,,Ozdoba 

bożonarodzeniowa” 

Dyplomy za udział dla 28 dzieci i nagrody 

rzeczowe 

Dyplomy dla 50 dzieci i nagrody rzeczowe 

Konkurs plastyczny walentynkowy  II miejsce Natalki Bierowiec 

*Certyfikaty:  ,,Dzieci uczą Rodziców”, ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”, ,,Czyste powietrze wokół nas”, 

,,Akademia Zdrowego Przedszkolaka’, ,,Akademia Aquafresh”  

*Dyplomy grupowe: w ogólnopolskich konkursach plastycznych:  Czyściochowe przedszkole, Jesienne 

drzewo, Pluszowy miś, Anioły i aniołeczki, Moja złota rybka, „Akademia dobrych manier”. 

*Podziękowania: za udział placówki w lekcji ,,Młody patriota”, za udział placówki w lekcji ,,Pomocne 

serce”, za udział placówki w lekcji ,,Bezpieczne ferie’, za udział placówki w lekcji ,,Młody ekolog”, za udział 

placówki w lekcji ,,Wyjątkowa pszczoła”, za udział placówki w lekcji ,,Bezpieczne wakacje” 

7) kultura – informacja o działalności MOK i Biblioteki Miejskiej w Mszanie Dolnej w tym: realizacja zadań, 

udział w projektach, programach, realizacja budżetu, zatrudnienie 

 

Organizacja i infrastruktura Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej 

 

W 2020 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. 
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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 r., z  późniejszymi zmianami (Uchwała nr XI/79/95 Rady 

Miasta w Mszanie Dolnej z dnia 4 kwietnia 1995 r. Uchwała Nr XIII/97/95 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 

29 maja 1995 r. Uchwała nr XXVI/150/2000 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 czerwca 2000 r. Uchwała 

Nr XVI/107/2004 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr VIII/45/2007 Rady 

Miasta Mszana Dolna z dnia 13 kwietnia 2007 r.) 

Miejski Ośrodek Kultury jest czynny 5 dni w tygodniu od wtorku do soboty. 

Zatrudnienie w MOK wynosi 5,25 etatu średniorocznie (4,25 etatu cały rok, 1,5 etatu x 8 miesięcy - palacze 

co – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę), 8 instruktorów (muzyki, tańca, śpiewu, teatry – 

zatrudnienie na podstawie umowy o zlecenie). 

Stan majątku trwałego na dzień 31.12.2020r. 

Lp. Grupa 

Rodzaj 

Śr. 

trwałego 

2019 2020 

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 8 480,70 48 057,48 56 538,18 14 134,50 42 403,68 

4. 6 

622 

- - - 22 840,00 570,99 22 269,01 

5. 6 

668 

- - - 53 530,00 1 338,24 52 191,76 

6. 6 

668 

- - - 14 000,00 350,01 13 649,99 

7. 6 

668 

- - - 11 900,00 297,51 11 602,49 

8. 8 

805 

155 799,35 142 118,00 13 681,35 155 799,35 155 799,35 0,00 

9. 8 

805 

10 200,00 1 105.00 9 095,00 10 200,00 2 125.00 8 075,00 

10. 8 

805 

- - - 17 730,00 443,25 17 286,75 

  261 497,62 190 663,79 70 833,83 381 497,62 214 018,94 167 478,68 

Stan majątku obrotowego na 31.12.2020 r. 

Zapasy na magazynie (koks) – 4 785,21 zł, 

Należności krótkoterminowe  – 9 015,00 zł: 

 - z tytułu dostaw i usług – 6 150,00 zł. 

 - inne – 2 865,00 zł. (ZFŚS) 

Pozostałe środki na rachunkach bankowych  – 43 555,71 zł. w tym: 
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- rachunek podstawowy - 36 940,59 zł 

- rachunek ZFŚS - 6 615,12 zł. 

Zobowiązania krótkoterminowe  – 940,77 zł 

- z tytułu dostaw towarów i usług – 940,77 zł 

Fundusze specjalne (ZFŚS) – 9 480,12 zł 

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe – 117 000,00 zł 

Miejski Ośrodek Kultury posiada: 

- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – 219 078,69 zł. 

- wartości niematerialne i prawne – 9 589,64 zł. 

Należności od jednostek podległych lub nadzorowanych przez Miasto Mszana Dolna – 0,00 

Zobowiązania w stosunku do jednostek podległych lub nadzorowanych przez Miasto Mszana Dolna                         - 

25,51 zł. 

Finanse (realizacja budżetu) 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej na prowadzenie działalności otrzymuje dotację samorządową. 

Uzyskuje też przychody z tytułu: 

- sprzedaży usług: wpisowe za organizowane zajęcia z nauki tańca, nauki gry na instrumentach, warsztaty 

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

- przychodów finansowych: odsetki od środków na rachunku bankowym 

- w roku 2020 MOK otrzymał dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 120.000,00 zł oraz dotację celową  

z budżetu Miasta Mszana Dolna w kwocie 30.500,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup 

środków trwałych i pozostałych środków trwałych w ramach programu pn. „Edukacja kulturalna w MOK-u 

na każdy dzień roku”. 

Informacja dotycząca przychodów i kosztów prowadzonej działalności 

 Rok 2019 2020 

I Przychody 657 394,74 511 715,28 

- Przychody ze sprzedaży usług 233 820,00 114 495,40 

- Dotacje 416 000,00 397 100,00 

- Przychody finansowe 312,74 73,88 

- Pozostałe przychody 7 262,00 46,00 

II Koszty 660 034,50 546 046,19 

- Amortyzacja 22 253,76 23 355,15 

- Zużycie materiałów i energii 88 678,27 110 477,86 
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- Usługi obce 176 311,65 75 150,54 

- Wynagrodzenia 307 869,99 291 546,69 

- Świadczenia na rzecz pracowników 54 948,06 42 281,50 

- Pozostałe koszty 9 972,77 3 234,45 

 Wynik finansowy +zysk/ -strata -2 639,76 -34 330,91 

 

Strata zostanie pokryta z funduszu rezerwowego jednostki. 

 

 

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury 

 

Miejski Ośrodek Kultury realizuje zadania statutowe w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania, 

edukacji, sportu i turystyki. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Kultury musiał 

od dnia 15 marca 2019 zawiesić oferowane zajęcia. Do pełnej działalności wrócił 1 czerwca 2019 roku, 

jednakże wszystkie występy i nagrania odbywają się od tamtej pory bez udziału publiczności z zachowaniem 

reżimu sanitarnego.  

Grupy artystyczne: 

W MOK Mszana Dolna działają dwie grupy teatralne (starsza – Grupa Projekt Teatr – ok 10 osób, młodsza 

– Grupa Wizja – ok 15 dzieci). Grupy w czasie przed pandemią podczas całego roku dawały po kilka 

przedstawień, brały udział w konkursach teatralnych, gdzie zajmowały wysokie miejsca. (m.in. „Bajdurek” 

etap powiatowy i wojewódzki, Ogólnopolski Festiwal Teatralny w Krakowie itp.), aktualnie pracują nad 

sztukami, które wystawią „on-line” za pośrednictwem serwisu YouTube.  

Chór Gospel działa od października 2014 roku, obecnie tworzy go 25 osób. Po raz pierwszy zadebiutował 

na Zagórzańskim Spotkaniu Chórów w 2015 roku. 

Uczestniczy w koncertach organizowanych przez MOK. Brał udział 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”. W kwietniu 2018 roku oraz we wrześniu 2019 roku również sami byli gospodarzami 

warsztatów muzyki Gospel. Ostatnie warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem – wzięły w nim udział 

dwa chóry (Gaudium ze Skomielnej Białej oraz Belcanto z Dobrej) oraz kilkunastu indywidualnych 

uczestników.  

Nagranie dwóch clipów, gdzie autorem scenariusza i producentem był Miejski Ośrodek Kultury  

(My Everything, His name will shine – nagrania dostępne w serwisie YouTube). 

Produkcja każdego z video clipów wymagała sporych nakładów pracy i dobrej organizacji. Przykładowo 

nagranie „His name will shine” wraz z procesem postprodukcji trwało około dwóch miesięcy. 

Dwie grupy śpiewacze „Mszanicanki” (6 kobiet) i „Słomcanki” (7 kobiet). Panie uświetniają imprezy miejski 

i kościelne. Reprezentują Mszanę Dolną na różnych przeglądach i festiwalach folklorystycznych  

(Limanowska Słaza, Druzbacka, Sabałowe Bajania, Festiwal Pieśni Maryjnych itp.) 

Stałe formy pracy: 
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Zajęcia plastyczne, ceramika - prowadzona w dwóch grupach, uczestniczy około 18 dzieci.  

Sekcja biegów górskich i ulicznych (15 członków). Przed pandemią zawodnicy startowali w ok. 45 zawodach 

rocznie reprezentując Miasto Mszana Dolna na arenie ogólnopolskiej i zagranicznej, często zajmując miejsca 

na podium. Niestety aktualnie odbywa się niewiele imprez biegowych. Jedne z ostatnich większych 

sukcesów zawodników sekcji biegowej to:  I miejsce w sztafecie „101 km na 101. rocznicę odzyskania 

niepodległości” w Zakopanem (jednocześnie ustanawiając nowy rekord zawodów) oraz II miejsce  

w sztafecie „Od Tatier K Dunaju” (345 km) odbywającej się na Słowacji.  

Warsztaty muzyczne prowadzi pięciu instruktorów, a w zajęciach uczestniczy aktualnie około 70 osób. MOK 

prowadzi warsztaty muzyczne nauki gry na instrumentach: gitarze, skrzypcach, akordeonie, pianinie, 

keyboardzie oraz warsztaty wokalne.  

Zajęcia taneczne prowadzone są w trzech grupach przez dwóch instruktorów. Dwie grupy to formacje tańca 

nowoczesnego ok 37 uczestników. Kolejna to nauka rytmiki z elementami tańca towarzyskiego ok. 10 dzieci. 

 

Organizowane imprezy kulturalne, rozrywkowe, rekreacyjne: 

 Koncert kolęd (dzieci, młodzieży uczęszczający na warsztaty muzyczne) – około 100 widzów 

 Spotkanie z dietetykiem klinicznym – około 30 uczestników 

 Dwa spotkania biegowe w Parku Miejskim (bieg walentynkowy, bieg z okazji dnia kobiet) – ok. 50 

uczestników. 

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

 Mini Talent Show ONLINE (7 uczestników) – ok. 2000 widzów (filmy w serwisie YouTube) 

 Dwie edycje weekendowego kina samochodowego – około 200 uczestników  

 Dwa turnusy Robowakacji (tygodniowy cykl kilkugodzinnych zajęć dla dzieci) – 30 uczestników 

 Koncert Idzie kolęda z Mszany kolęda (transmisja online na serwisie YouTube), w koncercie wzięli udział: 

Chór Parafii Miłosierdzi Bożego w Mszanie Dolnej, Leśny kwartet, Zespół Łostowianie, Sara Jarosz, Kaja 

Kolarska, Zuzanna Hadaniak, Justyna Zając, Chór Gospel Mszana Dolna, Duet Sylwia Zelek i Mateusz Dudek, 

Orkiestra Dęta OSP Mszana Dolna, nagrania i przygotowanie koncertu do transmisji trwało prawie półtora 

miesiąca – około 3000 widzów 

MOK Mszana Dolna zajmuje się również obsługą techniczną i organizacyjną imprez i wydarzeń 

okolicznościowych, kościelnych i patriotycznych.   

Działalność Biblioteki Miejskiej 

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 z naszego miasta oraz sąsiednich gmin, służyć potrzebom kształcących i doskonalących 

się nauczycieli oraz wspierać ich w pracy merytorycznej poprzez organizację spotkań metodycznych  

i szkoleniowych jak i konkursów międzyszkolnych o zasięgu powiatowym. Prowadzi także edukację 

historyczną, ekonomiczną, regionalną i kulturową wśród wszystkich mieszkańców naszego regionu, 

organizując spotkania literackie i kulturalno – oświatowe. 

Biorąc pod uwagę współczesne osiągnięcia nauki i techniki oraz szczególną rolę Internetu w życiu 
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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. Szybki rozwój cywilizacyjny ostatnich dwóch dekad pozwala 

stosować w pracy z użytkownikiem nowatorskie metody, które nie tylko wpływają na upowszechnianie 

czytelnictwa samego w sobie, ale w znaczący sposób przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju pod 

względem intelektualnym, kulturowym czy stricte naukowym osób odwiedzających mury biblioteczne. 

Osiągnięcia w dziedzinie fotografii cyfrowej, filmu oraz komunikacji elektronicznej umożliwiają 

organizowanie różnego rodzaju warsztatów, wystaw czy spotkań autorskich w formie online Ze względu na 

pandemię COVID 19 w roku ubiegłym praca w bibliotece wyglądała inaczej niż dotychczas. Przez obostrzenia 

wywołane pandemią dwukrotnie biblioteka była zamknięta dla użytkowników. W tym czasie praca odbywała 

się wewnątrz budynku i polegała na zrobieniu skontrum księgozbioru w dniach 17.02-13.03.2020 r. 

W wyniku skontrum  ustalono: 

Nr poz. Stan ewidencyjny księgozbioru Vol. Wartość zł 

1. w księgach inwentarzowych 69509 497 409,52 

2. w rejestrze ubytków 45370 14 874,70 

3. stan ewidencyjny (3=1-2) 24139 482 534,82 

 

Nr poz. Stan faktyczny księgozbioru Vol. 

4. na półkach (sprawdzonych bezpośrednio) 20 757 

5. U czytelników (wg programu SOWA) 3 346 

6. Zgłoszone do ubytkowania 3 

7. Inne 0 

8. Stan faktyczny księgozbioru (8=4+5+6+7) 24 106 

9. Ilość brakujących vol. (9=3-8) o wartości 33 vol. o wartości 445,71 

 

Dane statystyczne GUS za 2020 rok 

1) Łączna liczba czytelników 3117 w tym: 1525 aktywnych czytelników oraz 118 nowych czytelników 

2) W roku 2020  w bibliotece przybyło 2141 książek o wartości 24 258,38 zł 

3) Wypożyczenia i udostępnienia:  

- wypożyczenia na zewnątrz 26081,  

- udostępnienia na miejscu 367  

4) W bibliotece w 2020 roku ze względu na pandemię nie organizowano imprez bibliotecznych 

5) W minionym roku bibliotekę odwiedziło 11691 osób 

6) Zatrudnienie na 31.12.2020 r. 5,25 etatu: 3 etaty z wykształceniem bibliotekarskim, 2 etaty pomocy 

bibliotekarza i pracownika gospodarczego oraz 0,25 etatu głównego księgowego.  
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Finanse (realizacja budżetu) 

 

Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej: 

Lp. Przychody bieżące Wykonanie 

1. Dotacja z budżetu Miasta Mszana Dolna 336 027,54 

2. Pozostałe przychody operacyjne 21 900,00 

3. Przychody finansowe 6,11 

4. Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

105 200,00 

5. Dotacja Miasto Mszana Dolna 7 500,00 

 Razem 470 633,65 

 Przychody majątkowe*  

1. Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

1 302 000,00 

2. Dotacja Miasto Mszana Dolna 1 566 377,27 

3. Dotacja PFRON 296 928,98 

 Razem 3 165 306,25 

 Ogółem przychody 3 635 939,90 

* Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Lp. Koszty bieżące Wykonanie 

1. Amortyzacja 0,00 

2. Zużycie materiałów i energii 21 029,91 

3. Usługi obce 132 197,36 

4. Wynagrodzenia  271 774,25 

5. Ubezpieczenia i inne świadczenia 48 758,95 

6. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 

 Razem 473 760,47 

1. Koszty inwestycyjne 3 165 306,25 

 Ogółem 3 639 066,72 

Przychody: 

Plan przychodów ogółem: 3 642 794,44 zł 

Wykonanie przychodów ogółem: 3 635 939,90 zł 

Przychody bieżące: 470 633,65 zł w tym: 
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- dotacja z budżetu JST 336.027,54 zł  

- pozostałe przychody operacyjne 21.900,00 zł - uzyskano przychody m.in. z opłat za najem powierzchni pod 

reklamy,  

- przychody finansowe 6,11 zł - przychody z tytułu odsetek bankowych,  

- dotacja z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Przebudowa Miejskiej 

Biblioteki w Mszanie Dolnej w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego 105.200,00 zł  - otrzymano 

środki w ramach umowy nr 00056/18/IB/IK z dnia 11.02.2019r. dotyczącej realizacji w/w zadania, 

- dotacja z Miasta Mszana Dolna na realizację zadania pn. Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej 

w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego 7 500,00 zł  

Przychody majątkowe 3.165.306,25 zł  w tym:  

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Przebudowa Miejskiej 

Biblioteki w Mszanie Dolnej w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego” – 1.302.000,00 zł. 

Otrzymano środki w ramach umowy nr 00056/18/IB/IK z dnia 11.02.2019r. dotyczącej realizacji w/w 

zadania. 

- dotacja z Miasta Mszana Dolna na realizację zadania pn. „Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Mszanie 

Dolnej w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego”- 1.566.377,27 zł. 

- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. 

„Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego” -         

296.928,98 zł.  

Otrzymano środki w ramach umowy nr VIII/120/PS/117/20 z dnia 07.07.2020r. dotyczącej realizacji w/w 

zadania (przystosowanie obiektów w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych) 

Zgodnie z przepisami finansowymi w instytucjach kultury dotacje te stanowią rozliczenia międzyokresowe 

przychodów. 

Koszty: 

Plan kosztów ogółem: 3 642 794,44 zł 

Wykonanie kosztów ogółem: 3 639 066,72 zł 

- amortyzacja 0,00 zł, 

- zużycie materiałów i energii 21 029,91 zł - wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych, 

środków czystości, środków ochrony indywidualnej w związku COVID-19 oraz energii, wody i gazu, 

- usługi obce 132 197,36 zł - wydatkowano środki na zakup m.in. usług telekomunikacyjnych, obsługę 

serwisową, nadzór inspektora ochrony danych osobowych, opłaty licencyjne za używane programy, 

dezynfekcję w związku z COVID -19 oraz realizację umowy na promocję realizowanego projektu pn. 

„Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego”, 

- wynagrodzenia 271 774,25 zł 

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 48 758,95 zł 

- pozostałe koszty 0,00 zł 

Koszty inwestycyjne 3 165 306,25 zł - wydatkowano środki na zakup działki oraz zapłatę za wykonane prace 

w ramach realizowanego projektu pn. „Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej w centrum 

wiedzy, kultury oraz życia społecznego”. 

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 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na to 
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zadanie to kwota  1 952 200,00 zł. Środki z dotacji zaplanowane na rok 2020 to kwota 1 302 000,00 zł, 

przekazywana w dwóch transzach w kwietniu oraz we wrześniu. 

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. 

Zamawiający, tj. Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej, działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 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 a) netto 2 450 792,33 b) brutto 3 014 474,57. 

Prace budowlane na obiekcie rozpoczęto 13.01.2020 r od zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz 

przygotowania go do składania materiałów. Po wykonaniu prac rozbiórkowych dachu i poddasza, od których 

rozpoczęto realizację zadania i po wykonaniu szczegółowych ekspertyz zadecydowano o konieczności 

rozebrania również piętra oraz zastosowania żelbetowych wzmocnień sypiących się stropów w obrębie 

parteru ( zakres tych prac nie był objęty postępowaniem przetargowym, były to prace nadprogramowe). 

Kolejne etapy prac przebiegały zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez 

wykonawcę. Prace obejmujące I etap budowy to wybudowanie i wykończenie budynku Na tym etapie 

została zrobiona min. elewacja, instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna, winda, wentylacja, 

klimatyzacja, łazienki oraz podłogi, ściany i kostka brukowa przed wejściem do budynku. Kolejnymi pracami 

nieobjętymi kosztorysem były odwodnienia budynku w obrębie piwnic. Decyzja ta została podjęta po tym 

jak w niektórych pomieszczeniach na poziomie -1 po dwóch dniach intensywnego deszczu pojawiło się około 

40 cm wody. Prace te zostały zakończone i odebrane 31.12.2020 r a dotacje z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Miasta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

a dokładniej z Instytutu Książki zostały rozliczone w terminie. Ze względu na pandemię termin realizacji 

całego zadania został przesunięty do 31.07.2021 r.  

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 

SPORT i REKREACJA 

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

Mszana Dolna, UKS KORYO, Miejsko-Gminny Klub Siatkarski „Mszanka”, Stowarzyszenie „Budujemy Sukces” 
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- Akademia Bonito, Klub Sportowy „Manufaktura Tańca”, Koło PZW nr 25 „Mszanka” oraz sekcja biegów 

Górskich i Długodystansowych działająca przy MOK. 

Infrastruktura: jedyny stadion lekkoatletyczny w powiecie limanowskim, kompleks boisk sportowych Orlik, 

hala sportowa, ścieżka rowerowa o długości 2200m, plaża miejska z infrastrukturą do wypoczynku, dwa 

boiska do siatkówki plażowej, dwie otwarte siłownie zewnętrzne (park i stadion miejski), sezonowe 

lodowisko, baseny przy prywatnych ośrodkach („WySPA Mszanka”, Ośrodek Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowy JANDA Resort &Conference, Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Słoneczny”) i korty tenisowe 

(Pensjonat „Szczebel”) 

Turnieje sportowe organizowane przez: 

 Klub sportowy Turbacz – III Turbacz Mszana Dolna CUP 

 Volley Rabka – Międzynarodowy Amatorski Turniej Piłki Siatkowej drużyn mieszanych 

 TKKF Lubogoszcz: Turniej Siatkówki Plażowej, Turniej Tenisa Ziemnego, Turniej Tenisa Stołowego – z 

uwagi na obostrzenia epidemiczne został odwołany 

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza w roku 2020 podobnie jak Turniej Taneczny MANUFEST z uwagi 

na epidemię COVID-19 zostały odwołane. 

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

Mszana Dolna oraz Gminą Niedźwiedź. 10 edycja odbyła się w Kasinie Wielkiej na stoku narciarskim.  

W sobotę 29 lutego 2020 r. w Kasinie Wielkiej miały miejsce wyjątkowe zawody na śniegu  10. Ogólnopolska 

Spartakiada Zimowa. Organizatorami wydarzenia było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji 

Krakowskiej i Stacja Narciarska Kasina SKI. Miasto Mszana Dolna od lat jest partnerem 

wydarzenia. Zawodnicy w wieku 8-30 lat mogli rywalizować ze sobą w następujących konkurencjach: narty, 

snowboard, zjazd na “byle czym”, slalom gigant osób duchownych, rozgrywki rodzinne. W jubileuszowej, 

10. edycji, wzięło udział ponad 120 uczestników nie tylko z Polski, bo wśród gości znalazła się też liczna 

grupa Słowaków – grupa zaproszona przez miasto Mszana Dolna ze swojego miasta partnerskiego Nižná. 

Zwycięzcy wyjechali z Kasiny Wielkiej z pucharami, medalami oraz nagrodami rzeczowymi. Ponadto każdy  

z uczestników otrzymał pamiątkowy pakiet. W finale Spartakiady i dekoracji zwycięzców wzięli udział 

fundatorzy nagród: Burmistrz Miasta Mszana Dolna – Anna Pękała, Wójt Gminy Mszana Dolna – Bolesław 

Żaba i Wójt Gminy Niedźwiedź – Rafał Rusnak. 

SPORT - FINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA 

W ramach organizowanego Konkursu Ofert stowarzyszenia sportowe starają się pozyskać środki na swoją 

działalność. W 2020 roku Klub Sportowy Turbacz otrzymał dofinansowanie w wysokości 40 000,00 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: 20 000,00 zł. 

Dofinansowanie z Konkursu Ofert Ogólnopolskiego Turniej Tańca Nowoczesnego MANUFEST o Puchar 

Burmistrza Miasta to kwota w wysokości 1 300,00 zł. Niestety z uwagi na okoliczności nie udało się go 

zrealizować. 

Z budżetu miasta zakupiono nagrody dla uczestników 10 - tej edycji Ogólnopolskiej Spartakiady Zimowej 

KSM – na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł. 
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ORGANIZACJE TURYSTYCZNE 

PTTK Oddział Rabka Zdrój, prężnie działa Koło Terenowe PTTK w Mszanie Dolnej, działa Szkolne Koło PTTK 

przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych. 

AKCJE TURYSTYCZNE 

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

promocję regionu - została zmodyfikowana, w 2020 roku w czasie epidemii zalecano wędrówki 

indywidualne na wyznaczone szczyty, w ramach przyjętej ramówki, natomiast całkowicie organizatorzy 

zrezygnowali z masowych wyjść i spotkań na szczytach gór. 

Akcja „Spotkania w górach” organizowane przez Koło Terenowe PTTK rozpoczynająca się w kwietniu  

z zakończeniem we wrześniu rozpoczęła się z opóźnieniem. Dodatkowo Koło PTTK zorganizowało trzy 

wycieczki wyjazdowe dla członków PTTK i wszystkich zainteresowanych osób w dalsze rejony kraju, np. 

Sudety, Beskid Żywiecki, Bieszczady.  

W dalszym ciągu działają oddolne inicjatywy, które zaczynają zdobywać uznanie wśród mieszkańców 

miasta, a odbywa się to poza działaniem jakiegokolwiek stowarzyszenia związanego z turystyką. Grupa 

osób, która jest zainteresowana częstszym chodzeniem po górach niż proponowane wyżej akcje 

zorganizowała się w „Niedzielne wędrówki”. Organizują sobie na wypady i wyjścia wg własnego uznania lub 

zgłaszanych życzeń i proponują dość atrakcyjne wyprawy za niską kwotę opłacającą najczęściej transport  

i ubezpieczenie. Z takiej propozycji korzystają aktywni emeryci lub prawdziwi pasjonaci turystyki.  

Ciekawą propozycją dla turystów odwiedzających nasz rejon stają się założenia marki Zagórzańskie 

Dziedziny, która poza skierowaniem siły na działania oddolne, czyli aktywizację i przywrócenie 

rękodzielniczych i rzemieślniczych tradycji, ma również na celu przyciągnięcie do naszego regionu turystów. 

Czas pandemii, mimo zastoju w wielu dziedzinach udało się to wykorzystać na lokalnym gruncie. W sytuacji 

kiedy turystyka zamykała się w obrębie tylko krajowym, zaczęły się poszukiwania kierunków do tej pory 

nieodkrytych, mniej oczywistych. Analizując ruch turystyczny można było zaobserwować duże 

zainteresowanie szlakami Beskidu Wyspowego i Gorców, które zapewniały małą ruchliwość na szlakach  

i większą przepustowość. Odejście od miejsc skoncentrowanego ruchu turystycznego z Podhala było 

widoczne gołym okiem w naszym regionie: weekendowo zapełnione parkingi i pobocza dróg przy wejściach 

na popularne szlaki oraz spore natężenie ruchu powracających z weekendowego wypoczynku. Odpowiedzią 

stały się realizowanie przez Zagórzańskie Dziedziny przedsięwzięcia. Przez miesiąc lipiec-sierpień 

zorganizowane były warsztaty rękodzieła „Zrób sobie pamiątkę z wakacji”, w kilku miejscach w naszym 

regionie m.in. w Ośrodku Rekolekcyjnym na Śnieżnicy, na polanie Trusiówka na Lubomierzu-Rzekach,  

w Kasince Małej: pasiece „Bartek”, w Gospodarstwie agroturystycznym „U Grażynki” i Bazie „Lubogoszcz”. 

Od maja do końca roku, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 14:00 odprawiana była Zagórzańska 

Msza Św. w dwóch kościołach: w Kasinie Wielkiej od maja października w starym zabytkowym kościele  

p.w. Marii Magdaleny oraz od listopada do kwietnia na Lubomierzu w kościele p.w. Józefa Rzemieślnika.  

Z założenia na mszę św. można przyjść w tradycyjnym stroju zagórzańskim, oprawę zapewnia zespół 

regionalny lub miejscowa orkiestra, a w miarę epidemicznej możliwości odbywały się również kiermasze 

rękodzieła wraz z poczęstunkiem.  

TURYSTYKA - DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA 

W ramach wspólnego przedsięwzięcia Miasto Mszana Dolna podpisało umowę dotacji w ramach Forum 

Gmin Beskidu Wyspowego. Dotacja jest finansowym wsparciem wykonania dokumentacji projektowej 

infrastruktury turystycznej Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy. Gminy wchodzące  

w skład Forum założyły cel, który polega na zwiększeniu atrakcyjności turystycznej obszaru Beskidu 
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Wyspowego, głównie utworzenie typowych i powtarzalnych obiektów infrastruktury turystycznej. Zadanie 

obejmuje swym zakresem: opracowanie projektów powtarzalnych elementów infrastruktury turystycznej, 

koncepcyjne projekty parkingów, wizję lokalna poszczególnych lokalizacji, ustalone zostaną miejsca 

optymalne do montażu elementów, wykonana analiza możliwości budowy danego obiektu we wskazanej 

lokalizacji oraz zostaną wskazane ewentualne niezbędne czynności, jakie muszą wykonać Gminy w celu 

późniejszej realizacji budowy obiektu. Na podstawie ustaleń i analiz zostanie sporządzona mapa z opisem 

wszystkich planowanych obiektów, oszacowanie kosztów całego przedsięwzięcia. 

1) SFERA GOSPODARCZA: 

Stan mienia komunalnego wg. kategorii środków trwałych. 

Powierzchnia gminy wynosi 2 710 ha, co stanowi 2,85 % powierzchni powiatu limanowskiego.  

W tej powierzchni użytki rolne stanowią 52 % ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 35 %  

a pozostałe grunty i nieużytki 13 % w tym drogi 3,5 %. 

Miasto Mszana Dolna posiada: 

1) grunty rolne – 14,0875 ha 

2) grunty leśne – 3,7112 ha 

3) tereny komunikacyjne – 29,8873 ha 

4) grunty zabudowane i zurbanizowane – 19,0542 ha 

5) razem – 66,7401 ha 

z powyższego : 

1) grunty w wieczystym użytkowaniu – 0,9358 ha 

2) grunty oddane w dzierżawę – 4,1013 ha 

3) grunty oddane w użyczenie – 3,5188 ha 

4) w roku 2020 Miasto zbyło – 1,9259 ha (ul. Leśna, oczyszczalnia ścieków, ul. Słomka) za łączną kwotę 

1 183 542 zł. 

5) w roku 2020 Miasto nabyło na potrzeby dróg grunty o powierzchni 0,0953 ha (ul. Mroza,  

ul. Zarabie, ul. Leśna) za kwotę 59 582,00 zł. 

6) mieszkaniowy zasób gminy stanowią lokale z budynku socjalnym wybudowanym w roku 2010 

zlokalizowanym przy ulicy Starowiejskiej 36F. 

7) według stanu na 31.12.2020r jest to 7 lokali w tym 6 objętych umowami najmu, jeden lokal pozostaje w 

dyspozycji miasta. 

 

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

Miasto Mszana Dolna posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą                    

Nr XXI/148/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. Rady Miasta w  Mszanie Dolnej, który został zmieniony: 

 

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

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

2) Uchwałą  Nr XLIII/301/2013  Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna, (Dz. Urz. Woj. Małop. z    2013 

r., poz.7954), 

3) Uchwałą Nr V/26/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna, (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015r, 

poz.733), 
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4) Uchwałą Nr XVIII/156/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna,  

(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016r, poz.2434), 

 

W roku 2020 wydano w oparciu o ww. plan: 

 

- zaświadczenia – 14 szt. 

- wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- 216 szt. 

- postanowienia podziału nieruchomości  – 27 szt. 

 

W roku 2020 złożono 26 wniosków właścicieli nieruchomości o zmianę przeznaczenia działki w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna. 

 

Na terenie Miasta Starostwo powiatowe wydało 42 decyzje o pozwoleniu na budowę budynku 

mieszkalnego oraz 58 decyzji na realizację inwestycji w tym instalacji gazowych. 

 

W roku 2020 Miasto przystąpiło do realizacji Uchwały Nr V/47/2019 z dnia 25.02.2019  w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Mszana Dolna - na podstawie dokonanej analizy oceny aktualności Studium uwarunkowań                               

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna. 

Wykonawca sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Mszana Dolna został wyłoniony w drugim naborze przeprowadzonym przez zapytanie ofertowe                                 

w grudniu 2020 r. 

Wykonawca sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Mszana Dolna został wyłoniony w drugim naborze przeprowadzonym przez zapytanie ofertowe                                 

w grudniu. Pierwszy nabór ogłoszony w sierpniu 2020 został unieważniony.  

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Terra” Analizy Doradztwo Planowanie Agnieszka Rozenau - 

Rybowicz, 30-363 Kraków ul. Rzemieślnicza 1/801 za cenę 67 000,00 zł. 

2) gospodarka komunalna i mieszkaniowa – informacja o działalności ZGK w tym: realizacja zadań 

zleconych, realizacja budżetu, zatrudnienie, dane o zasobach mieszkaniowych Miasta, usieciowienie - 

woda, kanalizacja sanitarna (informacja o nowych przyłączach), gaz 

Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką organizacyjną Gminy-Miasta Mszana Dolna 

prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Został utworzony Uchwałą Rady Miasta  

nr XXV/166/96 z dn. 19.07.1996 r.  

Zakładem kieruje Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta 

Mszana Dolna. Gospodarkę finansową i kontrolę w zakresie spraw finansowych Zakładu prowadzi Główny 

Księgowy. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Miasta, a w zakresie prawidłowości 

rozliczeń z budżetem miasta Skarbnik Miasta. 

Majątek 

Zakład zarządza, administruje i korzysta z majątku przekazanego przez Miasto Mszana Dolna oraz nabytego 

z własnych środków.  

Wartość posiadanego majątku na koniec roku wynosi 19 099 366,04 zł w tym: 

- budynki i lokale                                                                            8 277 539,98 zł 

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                          9 273 974,83 zł 

- kotły i maszyny energetyczne                                                            5 935,08 zł 
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- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania            174 962,18 zł 

- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty                           415 636,11 zł 

- urządzenia techniczne                                                                       52 828,50 zł 

- środki transportowe                                                                        729 207,67 zł 

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                       169 281,69 zł.   

Największą wartość księgową stanowi Stacja Uzdatniania Wody Raba przy ul. Krakowskiej na kwotę 

8 178 036,11 zł, oraz  kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody (SUW Mszanka) na kwotę 5 674 577,60 zł. 

 Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje zadania mające na celu bieżące i stałe zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb mieszkańców. Szczegółowy zakres zadań określa jego statut. Do najważniejszych należą 

działania w zakresie: 

- uzdatniania i dostarczania wody, 

- gospodarki ściekowej i ochrony wód, 

- oczyszczania miasta, 

- utrzymania zieleni w mieście, 

- pozostałej działalności komunalnej, 

- kultury fizycznej i sportu, 

- gospodarki odpadami i PSZOK. 

Zatrudnienie 

 Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2020 r. zatrudniał 15 osób (14 osób zatrudnionych w 

pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba zatrudniona na ½ etatu). Wśród zatrudnionych 7 osób posiada 

umowy okresowe, pozostali zatrudnieni są na czas nieokreślony. 

 W trakcie roku Zakład zatrudniał pracowników w ramach programu 50+ i prac interwencyjnych. Łącznie 

na ww. formy wsparcia dofinansowane przez Urząd Pracy Zakład otrzymał łączną refundację  

w kwocie 46 393,78 zł. W trakcie roku zawarto również 26 umów-zlecenia z 10 osobami. 

Działalność - wodociągi 

Główna działalność Zakładu prowadzona jest w zakresie wodociągów i zaopatrzenia ludności w wodę.  

W mieście Mszana Dolna do miejskiej sieci wodociągowej przyłączonych jest 806 budynków jedno  

i wielomieszkaniowych. W 2020 r. Zakład uzdatnił i sprzedał na rzecz mieszkańców 121 535 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 2020 wymieniono ich 55. Dzięki zamontowanym nakładką na 

wodomierze mamy możliwość robienia zdalnych odczytów, co zdecydowanie ułatwi pracę oraz pozwala na 

oszczędność czasu. W dobie COVID -19 jest to sprawa niezwykle istotna, ponieważ całkowicie ogranicza 

kontakt pracownika z klientem poprzez zdalny radiowy odczyt wykonywany z bezpiecznej odległości.  

Gospodarka odpadami 

            W zakresie gospodarki odpadami za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  z Punktu Selektywnej 

Zbiorki Odpadów Komunalnych wywieziono 125 371,00 kg odpadów. Od mieszkańców nieruchomości 

wywieziono 1825 680,00 kg. Śmieci wywożone były śmieciarką dwukomorową marki Volvo z ładownością 

do 16 ton oraz samochodami marki Mercedes, Mitsubishi i Renault z ładownością do 3,5 tony. Śmieci 

segregowane są na poszczególne frakcje tj. papier i tektura, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw 

sztucznych, odpady ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne oraz niesegregowane odpady komunalne. 

Przeprowadzono szereg kontroli sprawdzających właściwe segregowanie śmieci przez mieszkańców,  

a wszelkie odstępstwa od prawidłowej segregacji były na bieżąco zgłaszane. Działalność związana  

z odbiorem śmieci od mieszkańców jest niezwykle istotnym działem Zakładu Gospodarki Komunalnej, 

dlatego ustaliliśmy stałe harmonogramy odbioru odpadów od mieszkańców z podziałem na odbiory śmieci 
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zmieszanych i bioodpadów oraz wszystkich rodzajów odpadów. Z informacji, które do nas dotarły wiemy, 

że nasi mieszkańcy są zadowoleni z nowych harmonogramów, które udostępniamy na życzenie klienta  

w formie papierowej, ale też na stronie internetowej Urzędu Miasta. Co ważne została stworzona 

nowoczesna aplikacja, którą każdy z mieszkańców może pobrać na telefon – umożliwia ona sprawdzenie 

kiedy jest najbliższy wywóz odpadów, a także posiada funkcje przypominającą o odbiorze śmieci.  

Odbiór ścieków 

 Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi również działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej. Działalność w tym zakresie 

prowadzona jest samochodem asenizacyjnym IVECO. W trakcie roku od mieszkańców miasta Mszana Dolna 

wywieziono 2 231 m³ nieczystości płynnych. Szczegółowe dane o działalności zakładu znajdują się  

w sprawozdaniach kwartalnych, półrocznych i rocznych na bieżąco przekazywanych do Urzędu  

w obowiązujących terminach. Wywozy asenizacyjne realizowane są z czterech gminach tj. Gmina Lubień, 

Gmina Niedźwiedź, Gmina Mszana Dolna oraz Miasto Mszana Dolna.  

 Zakład Gospodarki Komunalnej wydaje warunki techniczne przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz 

warunki techniczne przyłącza wodociągowego. W rok 2020 wydano warunki przyłącza dla 30 obiektów. 

Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną. Kopie decyzji dotyczących warunków 

przyłącza kanalizacji sanitarnej przekazywane są spółce Górna Raba. Każdy zainteresowany, który chce 

wybudować nowe przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne do istniejącego lub projektowanego budynku 

bądź planuje rozbudować istniejący budynek, planuje zmienić sposób użytkowania istniejącego budynku 

czy też uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę budynku występuję o wyżej wymienione warunki.  

Lodowisko miejskie 

 W sezonie zimowym 2020/2021 kolejny rok z rzędu uruchomiliśmy lodowisko miejskie. Prowadzono 

zajęcia profilaktyczno - sportowe pod nazwą „Lodowisko i mam wszystko – profilaktyka na lodzie”.   

Z lodowiska skorzystało 2695 osób. Z lodowiska mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta Mszana Dolna, 

w szczególności dzieci i młodzież z rodzin z problemami alkoholowymi. Zakład Gospodarki Komunalnej 

współpracował w tym zakresie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pedagogami 

szkolnymi. Podjęte działania miały na celu zapewnienie właściwej organizacji czasu wolnego dzieci  

i młodzieży, uświadomienie zagrożeń spowodowanych spożywaniem alkoholu oraz przygotować ich do 

podejmowania świadomych decyzji w w/w zakresie oraz promować prawidłowe wzorce i zachowania. 

Mieszkania socjalne 

 Zakład Gospodarki Komunalnej na podstawie umowy z dnia 04.01.2021 zawartej z Gminą – Miasto 

Mszana Dolna administruje budynkiem zlokalizowanym przy u. Starowiejskiej 36F na działce nr 2649/11.  

W budynku tym znajduje się 7 odrębnych mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej               

208,11 m2. Aktualnie 6 mieszkań jest zamieszkałych, 1 pozostaje puste. Decyzje w sprawie zawierania 

umów najmu lokalów socjalnych i ich przedłużenia podejmuje Miejska Komisja Mieszkaniowa.  

Finanse 

 Od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody w kwocie 

2 661 682,04 zł, w tym: 

- z opłat za wodę 1 168 709,79 zł, 

- z pozostałych tytułów takich jak roboty drogowe, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej i inne 

776 194,22 zł, 

- kultury fizycznej i sportu 105 014,28 zł 

- gospodarka odpadami i PSZOK  611 763,75 zł 

 

Koszty bieżące poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły 

12 710,00 zł w tym zakupiono: 
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- rękawice, 

- środki dezynfekcyjne, 

- środki czystości, 

- środki dezynfekcyjne (płyn do rąk), 

- maseczki ochronne twarzy, 

- zakup dozowników do płynów dezynfekcyjnych 

- wykonano dezynfekcje przestanków miejsc publicznych. 

Od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Zakład poniósł koszty na działalność w kwocie 2 562 706,47 zł  

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 777 878,46 zł. Nadwyżka środków obrotowych na 

koniec 2020 r. wynosi 44 507,48 zł. 

 

Sieć gazowa 

Na podstawie danych przesłanych przez Polska Spółkę Gazownictwa dot. sieci gazowej na terenie miasta 

Mszana Dolna: długość sieci gazowej na terenie Miasta Mszana Dolna (stan na 31.12.2020): 73 081 m 

Przyrost długości sieci gazowej na terenie Miasta Mszana Dolna w roku 2020: 537 m 

Liczba budynków podłączonych do sieci gazowej w roku 2020: 6 budynków. 

Sieć kanalizacyjna 

Na terenie Miasta Mszana Dolna istnieje kanalizacja o łącznej długości ponad 44 tys. mb. 

Do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 1218 nieruchomości. 

Sieć wodociągowa 

Na terenie Miasta Mszana Dolna istnieje 11 km miejskiej sieci wodociągowej. Do miejskiej sieci 

wodociągowej przyłączonych jest 806 budynków jedno i wielomieszkaniowych. W 2020 r. Zakład uzdatnił i 

sprzedał na rzecz mieszkańców 121 535 m³ wody. 

Ponadto na naszym terenie funkcjonują dwie zarejestrowane spółki wodne oraz wodociągi 

lokalne.  

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

dziedzinie, ich finansowania oraz efektów 

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

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

przy współpracy z Miastem Mszana Dolna i Gminą Niedźwiedź. Miasto dostrzega potencjał ochrony 

dziedzictwa kulturowego poprzez wspólne działania w ramach marki. Na przestrzeni roku, korzystając  

z możliwości przepisów, które znosiły obostrzenia sanitarne względem COVID-19 odbyło się kilka spotkań, 

na których wypracowane zostały idee i cele działań. W ten sposób w działania marki mocno zaangażowało 

się Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Mszanie Dolnej.  

Zakupione zostały publikacje poszerzające wiedzę na temat własnej tożsamości lokalnej i dziedzictwa 

kultury górali zagórzańskich: albumu fotograficznego Roberta Sikory „Gorce – góry lasem malowane”  

wznowienie publikacji oraz książki prof. Józefy Kobylińskiej „Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej)”.   

4) ochrona środowiska naturalnego – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony powietrza, 

gospodarki odpadami, ochrony zwierząt – realizacja programów, dane liczbowe, informacja o 

przeprowadzonych kontrolach. 
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Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Mszana Dolna w roku 2020 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej  

Nr XIX/169/2020 z dnia 27 stycznia 2020r.: 

Urząd Miasta Mszana Dolna w ramach programu miał  podpisaną umowę polegającą na zapewnieniu 

całodobowej pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych na terenie 

Miasta Mszana Dolna oraz  z Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu ul. Kokoszków 101, 

34- 400 Nowy Targ. 

ZADANIE ILOŚĆ SZT. 

Doprowadzone do schroniska 8 

Czipowanie 8 

Sterylizacja 21 

Kastracja 11 

 

Na realizację „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na 

terenie Miasta Mszana Dolna w roku 2020” przeznaczono: 38 662,50 zł. według poniższej tabeli: 

UMOWA ZREALIZOWANA KWOTA 2020 r.  

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH 

ZWIERZĄT W NOWYM TARGU 

16 889,50 

GOTOWOŚĆ ZDARZENIA DROGOWE 13 032,00   

STERYLIZACJA, KASTRACJA  5 720,00  

LEŚNE POGOTOWIE 861,00   

UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT 2 160,00  

ODŁOWIENIE BEZDOMNYCH 

ZWIERZAT 

0,00  

 

RAZEM: 

 

38 662,50  

 

OPŁATA RETENCYJNA 

Na terenie Miasta Mszana Dolna jest 5 przedsiębiorców, którym naliczana jest kwartalnie opłata retencyjna. 

Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wpływy z tytułu opłat za  zmniejszenie 

naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowią w 90% przychód 

Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. 

Roczny dochód budżetu gminy z tytułu retencji terenowej wynosi: 1 366,80 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 
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W roku 2020 w ramach projektu zutylizowano 86,20 ton odpadów zawierających azbest. Projekt 

realizowany jest do 31.08.2021r.  

Ogółem w roku 2020 usunięto 102,80 ton azbestu. 

 

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM WÓD – sieć kanalizacyjna 

 

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 2020 - 97 wezwań do właścicieli nieruchomości posiadających zbiornik bezodpływowy 

w celu okazania umowy na odbiór nieczystości płynnych oraz dowodu uiszczenia opłat. 

 

 ROK 2020 

Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych w 

ciągu roku:  

 

977,00 tys.m3/rok 

Ilość budynków korzystających z systemu 

kanalizacyjnego 

1220 budynków tym: 

-1070 szt. gospodarstw  domowych 

-144szt.-podmiotów gospodarczych 

-6 szt. przemysł 

 

ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

Przyjęto 63 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z działalnością 

gospodarczą. 

Wydano 10 decyzji zezwalających na usunięcie drzew/ krzewów dla osób prawnych. 

Wystosowano 3 wnioski do Starostwa Powiatowego w Limanowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 

z terenu będącego własnością gminy. 

Wystosowano 1 wniosek do Konserwatora Zabytków w Nowym Sączu.  

      

NAKAZ USUNIĘCIA ODADÓW Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA LUB 

MAGAZYNOWANIA 

Wydano decyzję nakazującą usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub 

magazynowania. -Decyzja utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu.- 

znak: SKO-OŚ-4170-181/20 z dnia 23 października. 

AGLOMERACJA MSZANA DOLNA MIASTO 

Przyjęto uchwałę Nr XXIX/264/2020 z dnia 14 grudnia w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji 

Mszana Dolna Miasto. Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

(t. j. Dz. U. z 2020 poz. 310 ze zm.), dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie  

art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121) zachowały moc 

do dnia 31 grudnia 2020 r.  

Z powyższego wynika, iż uchwała Nr VI/67/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna miasto straciła moc. W związku ze zmiana ustawy 

kompetencje w zakresie wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji przejęły 

samorządy gminne. W myśl art. 87 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy, wyznaczanie aglomeracji następuje w drodze 

uchwały Rady Gminy będącej aktem prawa miejscowego (właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada 

gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców). Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 w/w ustawy  oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze. 
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zm.) miasto przygotowało projekt uchwały wyznaczającej aglomerację, który został  uzgodniony  

z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej 

jedna formą ochrony z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

Aglomeracja Mszana Dolna miasto obejmuje tereny 2 gmin w tym miejscowości: miasto Mszana 

Dolna oraz na terenie gminy Mszana Dolna miejscowości: Łostówka, Łętowe - część i Mszana Górna - część. 

Wymiana kotłów 

W roku 2020 zamontowano i rozliczono 6 kotłów (5 eko-groszek, 1kocioł na biomasa) na paliwo stałe  

w ramach Projektu nr RPMP.04.04.03-12-0242/17 pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej 

– wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach 

domowych w ramach RPO WM 2014-2020”. 

Udzielano informacji i pomocy w wyplenianiu wniosków do Programu Czyste Powietrze. 

W ramach porozumienia o współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu 

jakości powietrza, na Placu Targowym Miasta Mszana Dolna zamontowano stację pomiarową jakości 

powietrza, która została włączona do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa 

małopolskiego. 

Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania ustawy antysmogowej i spalania odpadów  

i pozostałości roślinnych przez Straż Miejska   - 80 kontroli. 

Akcje informacyjne/edukacyjne 

Zorganizowanie spotkania z Mobilnym Biurem Czystego Powietrza. 

Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem PGNiG (wstrzymane e względu na covid). 

Wyświetlenie filmu o zmianach klimatycznych  w samochodowym kinie letnim w ramach akcji" Green 

Week".  

W ramach projektu pn. „W Powiecie Limanowskim pomagamy pszczołom” organizowanej przez Lokalną 

Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego, Miasto Mszana Dolna otrzymało do  nasadzenia rośliny  

miododajne tj.: 35 szt. kolonu czerwonego, 20 szt. derenia białego, 20 szt. lipy drobnolistnej i 15 szt. irgi 

poziomej. Rośliny przekazano do nasadzenia. 

Gospodarka odpadami 

Dzikie wysypiska – 0 

Legalnie działające wysypiska odpadów komunalnych – 0  

Ilość zebranych odpadów (dane dotyczą nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych objętych 

systemem): 

 Ogółem: 1 950,75 ton 

 Segregowanych: 894,472 ton 

 Niesegregowanych: 1056,28 ton 
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Tabela 1. Ilość odpadów poszczególnych frakcji odpadów odebranych bezpośrednio od mieszkańców 

nieruchomości zamieszkałych i mieszanych objętych systemem oraz dostarczonych przez mieszkańców do 

PSZOK-u. 

Kod odebranych odpadów 
komunalnych Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

[Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1 056,28 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 121,30 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 247,58 

20 01 01 Papier i tektura 46,72 

15 01 07 Opakowania ze szkła 146,72 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 207,08 

PSZOK 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 170106 13,70 

16 01 03  Zużyte opony 6,87 

20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,44 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 91,88 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,50 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 6,42 

20 01 35  
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5) 2,12 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 3,14 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. ilość osób zdeklarowanych ponoszących opłatę wynosi 6 309, na 1 

mieszkańca miasta przypadało ok. 12kg/miesiąc, selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 14 

kg/miesiąc zmieszanych odpadów komunalnych. 

 Ilość wysłanych wezwań do złożenia deklaracji lub jej korekty (aktualizacji) - 67  

 Ilość wystawionych decyzji (określających wysokość opłaty, umarzających postępowanie określające 

wysokość opłaty, stwierdzające wygaśnięcie zobowiązania) -  113 

 Ilość wysłanych upomnień (w związku z brakiem opłaty) - 171 

 Ilość wystawionych tytułów wykonawczych - 40 

Z zakresu edukacji ekologicznej: 
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Podczas epidemii niemożliwe było prowadzenie aktywnych działań z zakresu edukacji ekologicznej, takich 

jak warsztaty, realizacja pikników ekologicznych czy prelekcji. Nie znaczy to jednak, że zupełnie 

zrezygnowaliśmy z takich inicjatyw, ale wykorzystaliśmy inne narzędzia i metody zwiększania świadomości 

ekologicznej mieszkańców m.in dot. prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na portalu 

społecznościowym – Facebook, stronie internetowej Miasta, wydawanie ulotek dot. prawidłowej 

segregacji. 

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

i strefach parkingowych 

Sieć dróg na terenie miasta tworzą odcinki drogi krajowej, drogi wojewódzkiej, drogi powiatowej oraz sieć 

ulic miejskich. 

Sieć ulic miejskich tworzą 52 ulice, łączna powierzchnia gruntów zajętych pod drogi stanowiąca własność 

gminy to 28,4 ha. 

Poza powyższymi drogami istnieje sieć dróg wewnętrznych, będących we władaniu gminy, lecz  

o nieuregulowanym stanie prawnym. 

INWESTYCJE DROGOWE – 2020 rok 

l.p. Opis Etap 

inwestycji 

Wartość Dofinansowanie 

1. 

Naprawa cząstkowa 

nawierzchni dróg miejskich 

mieszanką mineralno-

bitumiczną na gorąco 

zakończona 44 000,00  - 

2. Modernizacja ul. Mroza zakończona 19 434,00  - 

3. 
Modernizacja ul. Jana Stachury 

„Adama” 
zakończona 27 527,40  - 

4.  

Remont drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych „Pod Okrągłą” 

w Mszanie Dolnej 

 

zakończona 
87 534,18  30 000,00  

5. 

Budowa chodnika w ramach 

przebudowy drogi gminnej ul. 

Paderewskiego w Mszanie 

Dolnej 

zakończona 69 678,13  - 

6. 
Modernizacja ul. Tolińskiego w 

Mszanie Dolnej 
zakończona 42 509,42  - 

7. 
Modernizacja ul. Mroza w 

Mszanie Dolnej (dz. 4214/20) 

zakończona 

 
9 510,24  - 

8. 
Modernizacja ul. Mroza w 

Mszanie Dolnej (dz. 4215/4) 
zakończona 83 336,19  - 

9. 
Modernizacja ul. Ogrodowej w 

Mszanie Dolnej  
zakończona 35 267,40  - 
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USUWANIE SZKÓD PO POWODZI – 2020 rok 

l.p. Opis Etap 

zadania 

Wartość Dofinansowanie 

1. 

Usuwanie szkód po powodzi 

- prace porządkowe związane z 

nawałnicą z dn. 21.06.2021 r. na 

ul. Ogrodowej, 

- udrażnianie przepustu na 

potoku Szklanówka, 

- usuwanie szkód udrażnianie 

przepustów korytek, 

zasypywanie wyrw po kanalizacji 

na ul. Słonecznej 

zakończone 10 159,80 - 

2. 

Usuwanie szkód po powodzi 

-usuwanie skutków nawałnicy z 

dn. 21.06.2020 r. przy ul. 

Zielonej 

- poprawa przejazdów w ciągu 

drogi bocznej ul. Słomka 

zakończone 24 255,60 - 

3. Usuwanie szkód po powodzi 

- usunięcie szkód powstałych po 

powodzi  na ul. Słonecznej – 

naprawa podmytego asfaltu, ul. 

Leśnej – poprawa drogi, ul. 

Ogrodowej – poprawa drogi  

zakończone 

20 572,98  - 

4. Usuwanie szkód po powodzi 

- usunięcie szkód powstałych po 

powodzi poprawa dróg, 

przejazdów w rejonie ul. Słomka 

zakończone 

5 000,00  - 

 

Parkingi: 

W roku 2020 Miasto przystąpiło do realizacji podjętych uchwał: 

 

1)  Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia zasad 

korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi, 

b) Uchwałę Nr XIX/165/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie wysokości 

cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach komunalnych 

Miasta Mszana Dolna nie będących drogami publicznymi,    

c) Uchwałę Nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie 

wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych 

użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat,  

d) Uchwałę Nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 10 marca 2020r w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej wprowadzenia strefy płatnego parkowania ustalenia opłaty za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty 
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abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat, 

e) Uchwałę Nr XXII/200/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 27 kwietnia 2020r.w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XIX/164/2020, Nr XIX/165/2020, Nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 27 

stycznia 2020r. 

f) Uchwałę Nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 27 stycznia 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla 

niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat. 

 

Wykonawca zorganizowania oraz prowadzenia obsługi Parkingów płatnych na terenie Miasta Mszana Dolna 

został wyłoniony w drugim postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w lipcu 2020r. Umowa z 

Wykonawcą została zawarta na okres od 12.10.2020 do 31.12.2023.  

 

Wykonawca przed uruchomieniem Strefy Płatnego Parkowania wykonał oznakowanie poziome  

i pionowe w SPP zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu oraz wszystkich niezbędnych prac 

i zadań  związanych z dostosowaniem terenu do potrzeb SPP.  

 

Ilość miejsc parkingowych i parkometrów z podziałem na poszczególne ulice przedstawia się następująco:  

 

ul. Starowiejska  (Galeria) – 163 szt. – 5 parkomaty 

ul. W. Orkana - 168 szt. – 2 parkomaty 

ul. J. Marka – 29 szt. – 1 parkomat 

ul. M. Kopernika – 29 szt. – 1 parkomat 

ul. H. Sienkiewicza – 28 szt. – 1 parkomat 

ul. Starowiejska – 21 szt., ul.bp. F. Bardy – 5 szt. – 1 parkomat 

ul. Rynek – 23 szt. – 1 parkomat 

ul. J. Tolińskiego – 21 szt. – 1 parkomat 

ul. J. Słowackiego – 7 szt. – 1 parkomat 

ul. M. Konopnickiej – 13 szt., ul. J. Słowackiego – 7 szt.  

 

Wszystkie zamontowane parkometry są fabrycznie nowe, posiadają własne źródło energii  

o napięciu bezpiecznym w postaci akumulatora ładowanego baterią umożliwiające ciągłą pracę, spełniają 

wymagania określone w normach w zakresie bezpieczeństwa, odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz 

niezakłóconego działania i wytrzymałości w trakcie pracy na otwartej przestrzeni w naszej strefie 

klimatycznej,  akceptują wnoszenie opłat monetami NBP o nominałach od 10 gr do 5 zł oraz elektronicznymi 

kartami bezkontaktowymi, wszystkie opisy, informacje i instrukcje obsługi umieszczone na obudowie oraz 

na wyświetlaczu są czytelne i zapisane w dwóch językach: polskim i angielskim. 

Na obudowie znajdują się informacje o stawkach opłat, godzinach i dniach  obowiązywania opłat oraz inne 

niezbędne informacje zapewniające poprawną obsługę. 

Każdy z parkometrów posiada skarbiec na przyjmowane przez parkometr monety, którego miejsce 

zamontowania oraz konstrukcja uniemożliwia ma dostęp do środków pieniężnych przez osoby 

niepowołane, są wyposażone są w system czujników monitorujących pracę poszczególnych elementów oraz 

stanu skarbca, wysokość napięcia zasilającego. 

Parkometry rejestrują i gromadzą w swojej pamięci wszystkie informacje natury finansowej, statystycznej 

oraz technicznej w celu ich dalszego przetwarzania przy pomocy programów komputerowych, a w 

szczególności: ilość i wartość sprzedanych biletów w okresie od poprzedniego odczytu danych, - wartość 
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wpłat wniesionych monetami i kartami, wartość monet znajdujących się w skarbcu (w rozbiciu na 

nominały), liczbę biletów opłaconych kartami, monetami lub w sposób mieszany, datę i godzinę 

zarejestrowania awarii oraz datę i godzinę jej usunięcia, datę i godzinę nieautoryzowanego otwarcie 

urządzenia. 

Parkometry ponadto posiadają klawiaturę cyfrową i literową (cały alfabet) umożliwiającą wpisanie numeru 

rejestracyjnego samochodu poprzez bezpośrednie wprowadzenie tego numeru na klawiaturze, drukują 

jednoczęściowe bilety parkingowe z naniesionym unikalnym, codziennie innych kodem numerycznym 

(kombinacja liter i cyfr), potwierdzającym ich autentyczność,  

z informacją o dacie parkowania, czasie rozpoczęcia i zakończenia parkowania, miejscu parkowania, 

wysokości przyjętej opłaty, sposobie umieszczenia biletu w pojeździe oraz numerze rejestracyjnym 

samochodu.  

Wychodząc naprzeciw osobą korzystającym ze SPP została uruchomiona aplikacja do płatności za postój 

"mPay". Dzięki funkcji start-stop daje kierowcy możliwość łatwego i szybszego obsługiwania płatności, która 

nie wymaga kontaktu z infrastrukturą miejską, co wpisuje się w potrzebę większej dbałości  o nasze 

bezpieczeństwo  w dobie pandemii.  

Opłaty za parkowanie naliczane są z góry, zgodnie z cennikiem strefy zawartej w Uchwale Rady Miejskiej w 

Mszanie Dolnej.  

Aplikacja nalicza opłaty sekundowo, po zakończeniu pierwszej godziny parkowania, dzięki czemu kolejna 

godzina będzie rozliczana w czasie rzeczywistym, co wynika z Uchwały Rady Miasta Mszana Dolna. 

Kierowca korzystający z  miejsc parkingowych na terenie Strefy Płatnego Parkowania  posiada  

10 minut czasu buforowego na wykupienie opłaty parkingowej.  

 

Po kilku miesięcznym czasie działania strefy płatnego parkowania można już zauważyć dużą poprawę 

dostępności miejsc parkingowych w centrum Miasta gdzie występował deficyt tych miejsc.  

 

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

i zakończonych inwestycjach 

Przetargi 

W 2020 r. przeprowadzono następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

ZP.1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Mszana Dolna – postępowanie powyżej 

progów unijnych. Postępowanie zostało unieważnione ze względów technicznych.  

 

ZP.2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Mszana Dolna – postępowanie powyżej 

progów unijnych.  

Ofertę złożyła 1 Firma, która została wybrana jako najkorzystniejsza:  

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice za cenę 1 213 056,00 zł. brutto. 

 

ZP.3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego (nominowanego w PLN) w wysokości 3 400 000,00 

zł. Ofertę złożyły 2 Banki: 

1) Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, ul. M.M. Kolbego 13, 34-730 Mszana Dolna 

2) PKO BP SA Południowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach Regionalne Centrum 

Korporacyjne w Krakowie, Al. Pokoju 5, 31-548 Kraków  

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej, ul. M.M. Kolbego 

13, 34-730 Mszana Dolna przy oprocentowaniu kredytu 2,92 %. 

https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna,a,1720208,zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-terenu-miasta-mszana-dolna.html
https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna,a,1720208,zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-terenu-miasta-mszana-dolna.html
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ZP.4. Zorganizowanie oraz prowadzenie obsługi Parkingów płatnych na terenie Miasta Mszana Dolna.  

Oferty złożyły 2 firmy: 

1) DROPEL SP. Z O.O. ul. Jurajska 13, 32-082 Bolechowice 

2) P.P.U.H.”DEJW” Dawid Biernat, Łososina Górna 91, 34-600 Limanowa 

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na mało korzystne warunki dla Zamawiającego.  

 

ZP.5. Zorganizowanie oraz prowadzenie obsługi Parkingów płatnych na terenie Miasta Mszana Dolna.  

Oferty złożyły 2 firmy: 

1) DROPEL SP. Z O.O. ul. Jurajska 13, 32-082 Bolechowice 

2) P.P.U.H.”DEJW” Dawid Biernat, Łososina Górna 91, 34-600 Limanowa 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy DROPEL SP. Z O.O. ul. Jurajska 13,                                              32-

082 Bolechowice, przy wynagrodzeniu ryczałtowym brutto w wysokości 654,50 zł od każdego 1000,00 zł 

uzyskanych wpływów z tytułu wszystkich opłat pobranych za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania na 

terenie miasta Mszana Dolna. 

ZP.6. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Mszana Dolna 

Ofertę złożyła 1 Firma, która została wybrana, jako najkorzystniejsza:  

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice za cenę: 1 291 572,00 brutto. 

ZP.7. Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg miejskich wraz z chodnikami na terenie Miasta Mszana 

Dolna w sezonie zimowym 2020/2021, część A: Prawobrzeżna część Miasta Mszana Dolna, względem Rzeki 

Mszanka, część B: Lewobrzeżna część Miasta Mszana Dolna, względem Rzeki Mszanka 

Oferty złożyły firmy:  

Część A: 

F.H.U.PABU, Paweł Szczypka, Ul. Orkana 52a, 34-730 Mszana Dolna  

F.H.U.TRANS-KOP, Dorota Dudzik, Ul. Leśna 77, 34-730 Mszana Dolna 

Część B: 

F.U.H.B.MARKOM, Marcin Kuc, Mszana Górna 412, 34-733 Mszana Górna 

F.H.U.PABU, Paweł Szczypka, Ul. Orkana 52a, 34-730 Mszana Dolna 

F.H.U.KADBUD, Kazimierz Dudzik, Ul. Ogrodowa 10, 34-730 Mszana Dolna 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: 

Część A: F.H.U.TRANS-KOP, Dorota Dudzik, Ul. Leśna 77, 34-730 Mszana Dolna za cenę 281 700,00 zł brutto 

Część B: F.H.U.KADBUD, Kazimierz Dudzik, Ul. Ogrodowa 10, 34-730 Mszana Dolna za cenę 238 200,00 zł 

brutto 

 

ZP.8. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Matejki w Mszanie Dolnej. 

Oferty złożyły firmy:  

EKOINSTAL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka  

F.H.U.”REMONT”, Bartosz Ruchała, Męcina 360, 34-654 Męcina 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: 

EKOINSTAL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka za cenę 955 470,27 zł brutto 

 

ZP.9. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ludwika Mroza w Mszanie Dolnej 

Oferty złożyły firmy:  

HYDROTECH-PLUS Karol Urbaniak, Pisarzowa 605, 34-654 Męcina 

F.P.U.H. Pawlimex Paweł Wojak, Stara Wieś 646, 34-600 Limanowa 

F.H.U.ERMONT Bartosz Ruchała Męcina 360, 34-654 Męcina 

P.P.H.U.LELITO Tadeusz Lelito, Frycowa 148, 33-335 Nawojowa 
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EKOINSTAL Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka 

Firma Budowlano-Usługowa WORWEX Krzysztof Worwa, Tokarnia 502, 32-436 Tokarnia 

TRACKTECH Sp.z o.o., Ul. Ks.A.Siudy 11, 34-436 Maniowy 

F.U.P.H. BOŻENA NOCOŃ, Konina 293, 34-735 Niedźwiedź 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:  

HYDROTECH-PLUS Karol Urbaniak, Pisarzowa 605, 34-654 Męcina za cenę 182 036,21 zł brutto 

 

Pozyskane środki zewnętrzne – 2020 rok 

L.p. Opis Inwestycja Pozyskane środki 

1. 
Fundusz Przeciwdziałania COVID-

19 dla gmin i powiatów 
inwestycje majątkowe 1 009 393,00  

2.  

Fundusz Przeciwdziałania COVID-

19 dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej przy ul. 

Ludwika Mroza w 

Mszanie Dolnej 

300 000,00 

3.  Środki z budżetu Województwa 

Małopolskiego związane z 

wyłączeniem z produkcji rolnych  

remont drogi dojazdowej 

do pól „Pod Okrągłą” 

działka nr 2264 w 

Mszanie Dolnej 

 

30 000,00 

 

Składane wnioski o dofinansowanie i inne – 2020 rok 

l.p. Opis Inwestycja Wnioskowania 

kwota 

Wartość 

inwestycji 

1. 

Wniosek o uzyskanie 

środków z Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19 dla gmin i 

powiatów 

inwestycje majątkowe 

1 009 393, 00 

przyznano środki: 

1 009 393, 00  

- 

2.  

Wniosek o uzyskanie 

środków z Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19 dla jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

Budowa sieci 

kanalizacji 

sanitarnej przy ul. 

Słonecznej 

1 679  727, 05 1 726 713,05  

3.  

Wniosek o uzyskanie 

środków z Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19 dla jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

Rozbudowa sieci 

kanalizacji 

sanitarnej przy ul. 

Ogrodowej 

506 430,00  518 429,88  

4.  

Wniosek o uzyskanie 

środków z Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19 dla jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

Rozbudowa sieci 

kanalizacji 

sanitarnej przy ul. 

Ludwika Mroza 

339 860,00 

przyznano 

środki: 

300 000,00  

351 859,34 
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5. 

Wniosek o 

dofinansowanie 

zadania realizowanego 

ze środków 

pozostających w 

dyspozycji ministra 

właściwego do spraw 

kultury i ochrony 

dziedzictwa 

narodowego 

Infrastruktura Domów 

Kultury 2021 

Przebudowa i 

rozbudowa 

istniejącego 

budynku – Ośrodek 

Kultury i Tradycji 

Górali 

Zagórzańskich w 

Mszanie Dolnej 

3 000 000,00 4 600 000,00  

6.  

Wniosek o uzyskanie 

środków z Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19 dla jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

Modernizacja 

Ośrodka Kultury i 

Tradycji Górali 

Zagórzańskich w 

Mszanie Dolnej 

10 500 000,00  10 560 000,00  

7.  

Wniosek o uzyskanie 

środków z Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19 dla jednostek 

samorządu 

terytorialnego (II 

nabór) 

Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej 

przy ul. Ogrodowej 

506 430,00  518 429,88  

8.  

Wniosek o uzyskanie 

środków z Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19 dla jednostek 

samorządu 

terytorialnego (II 

nabór) 

Budowa sieci 

kanalizacji 

sanitarnej przy ul. 

Słonecznej 

1 679  727, 05 1 726 713,05  

9. 

Wniosek o 

dofinansowanie 

zadania w zakresie 

budowy i przebudowy 

drogi powiatowej lub 

gminnej w ramach 

Funduszu Dróg 

Samorządowych  

Przebudowa drogi 

gminnej – ul. 

Krasińskiego 

kwota 

dofinansowania 

min. 50% 

max. 80% 

brak wyników 

1 134 731,08  

10. 

Wniosek o 

dofinansowanie 

zadania w zakresie 

budowy i przebudowy 

drogi powiatowej lub 

gminnej w ramach 

Przebudowa drogi 

gminnej – ul. 

Mroza 

kwota 

dofinansowania 

min. 50% 

max. 80% 

brak wyników 

530 647,78 
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Funduszu Dróg 

Samorządowych  

11.  Protokół komisji 

gminnej do spraw 

szacowania strat 

powstałych w wyniku 

zdarzeń noszących 

znamiona klęski 

żywiołowej w 

infrastrukturze 

komunalnej 

po spełnieniu 

warunków 

możliwość dotacji 

celowej z budżetu 

państwa na 

dofinansowanie 

zadań własnych 

związanych z 

wystąpieniem 

zdarzeń noszących 

znamiona klęski 

żywiołowej 

nie spełniamy  

warunków 

nie spełniamy  

warunków 

 

Udział w innych projektach – 2020 rok 

l.p. Opis Inwestycja 
Wartość 

inwestycji 

Wkład 

Miasta 

Mszana 

Dolna 

1. 

Poprawa bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych w ciągu 

dróg wojewódzkich 

Województwa Małopolskiego 

Doświetlenie 

przejścia dla pieszych 

w ciągu drogi DW 968 

(ul. Orkana) 

32 195,16  12 878,06  

 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA MIASTA – 2020 rok 

l.p. Opis Etap 

inwestycji 

Wartość Dofinansowanie 

1. 

Modernizacja ścieżki 

rowerowej w Mszanie 

Dolnej 

zakończona 31 684,80  - 

2.  

Przebudowa kompleksu 

lekkoatletycznego – wariant 

400m treningowy 

zakończona 3 347 746,57  

900 000,00 

Ministerstwo Sportu 

200 000,00 

Powiat Limanowski 

3.  

Budowa ogrodzenia na 

terenie kompleksu 

lekkoatletycznego w 

Mszanie Dolnej. 

zakończona 48 175,80  - 

4. 

Wykonanie i montaż bramy 

wjazdowej na teren 

kompleksu 

lekkoatletycznego w 

Mszanie Dolnej. 

zakończona 3 500,00 - 

5. 

Budowa sieci wodociągowej 

wraz  

z przyłączami w ul. Matejki 

w Mszanie Dolnej 

w trakcie 

955 470,27- roboty 

budowlane 

9 076,96 – inspektor 

nadzoru 

100% 

Fundusz Inwestycji 

lokalnych 

(1 009 393,00) 
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2 345,00 zł – tablice inf. 

506,15 – uzgodnienie PKP 

PLK 

307,50  – uzgodnienie PKP 

TELKOL 

68,88  – uzgodnienie 

TAURON 

269,37 – uzgodnienie PKP 

Gospodarowanie 

Nieruchomościami 

 

6. 

Rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej przy     ul. 

Ludwika Mroza w Mszanie 

Dolnej (inwestycja 2021 rok) 

 

w trakcie 

182 036,21 - roboty 

budowlane 

3 597,75 – inspektor 

nadzoru 

500,00 – tablice 

informacyjne 

 

100% 

Fundusz Inwestycji 

lokalnych 

(300 000, 00) 

 

7) przedsiębiorcy i rynek pracy – dane o przedsiębiorczości w mieście z podziałem na formę prowadzenia 

działalności gospodarczej, dane o stopie bezrobocia 

W 2020 r. według Raportu z Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej na dzień  

31 grudnia 2020 r. inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta przetworzył  

355 wniosków o: 

- założenie działalności gospodarczej - 49, 

- założenie z zawieszeniem działalności gospodarczej – 1, 

- zmiana działalności – 199, 

- zamiana z zawieszeniem działalności – 48, 

- zmiana ze wznowieniem działalności – 31, 

- zmiana z zakończeniem działalności – 16, 

- zakończenie działalności – 11 

Ilość podmiotów według rodzaju wykonywanej działalności według Raportu CEIDG: 

 

4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 294 , 

4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – 252, 

4331Z Tynkowanie – 242, 

4334Z Malowanie i szklenie – 241, 

4332Z Zakładanie stolarki budowlanej – 238, 

4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -233, 

4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – 221, 

4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet -192 

4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych -180 

4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 

165  
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4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – 155  

4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 151  

4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 148 

4312Z Przygotowanie terenu pod budowę - 148 

4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - 145 

4941Z Transport drogowy towarów - 122 

4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych - 120 

4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -116 

4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i 

targowiskach -111 

4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 109 

7311Z Działalność agencji reklamowych - 100 

4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 99 

4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 94 

4772Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 

84 

4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 78 

4775Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach - 77 

4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

- 76 

5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - 76 

4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

- 73 

7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -72 

4779Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 69 

4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek - 68 

8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 67 

9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 66 

4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach - 65 

6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 64 

4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 63 

9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 62 

4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - 61 

4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - 61 

6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 60 

4540Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa                     

i detaliczna części i akcesoriów do nich - 59 

4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów 

i wyrobów tytoniowych - 58 

7420Z Działalność fotograficzna  -58 
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Bezrobocie 

 

Zgodnie z danymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej na 31 grudnia 2020 r. z terenu Miasta 

Mszana Dolna zarejestrowanych było 319 bezrobotnych w tym: 

 

- 162 kobiety, 

- 157 mężczyzn, 

- 109 do 30 roku życia, 

- 62 do 25 roku życia, 

- 58 powyżej 50 roku życia, 

- 172 długotrwale bezrobotni, 

- 276 będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

 

2) 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 

MAJĄTEK MIASTA MSZANA DOLNA 

    a)   majątek trwały  (wg wartości księgowej) 

Nazwa jednostki: Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa 

wartość 

brutto umorzenie 

wartość 

netto 

wartość 

brutto umorzenie 

Wartość 

netto 

1. Środki 

trwałe 
34 246,94 34 246,94 0,00 34 694,43 34 694,43 0,00 

w tym:             

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

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

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

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

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

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

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

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

Gr.  8 

(stopniowo 

umarzane) 

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

Gr.  8 

(jednorazowo 

umarzane) 

29 686,58 29 686,58 0,00 30 134,07 30 134,07 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 
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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 40 170,91 40 170,91 0,00 40 618,40 40 618,40 0,00 

 

Nazwa jednostki:   URZĄD MIASTA MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 
80 438 212,66 30 618 505,98 49 819 706,68 86 319 283,29 32 967 965,35 

   53 

351 317,94 

w tym:             

Gr.  0 12 397 543,45 0,00 12 397 543,45 11 788 446,45 0,00 11 788 446,45 

Gr.  1  13 335 483,64 4 024 416,79 9 311 066,85 13 335 483,64 4 305 473,09 9 030 010,55 

Gr.  2  48 624 012,56 23 130 667,96 25 493 344,60 55 857 009,95 25 094 748,01 30 762 261,94 

Gr.  3  90 607,41 58 239,21 32 368,20 108 007,41 62 596,02 45 411,39 

Gr.  4  
216 624,90 196 010,57 20 614,33 216 624,90 

210 

577,25 
6 047,65 

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

Gr.  6  5 085 197,76 2 583 444,69 2 501 753,07 3 987 246,96 2 400 194,56 1 587 052,40 

Gr.  7  108 582,75 62 861,10 45 721,65 157 464,00 50 679,95 106 784,05 

Gr.  8 (stopniowo 

umarzane) 
65 786,29 48 491,76 17 294,53 78 486,29 53 182,78 25 303,51 

Gr.  8 (jednorazowo 

umarzane) 
514 373,90 514 373,90 0,00 790 513,69 

790 

513,69 
0,00 

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

WNP (stopniowo 

umarzane) 
37 339,90 37 339,90 0,00 37 339,90 37 339,90 0,00 

WNP (jednorazowo 

umarzane) 
31 321,74 31 321,74 0,00 31 321,74 31 321,74 0,00 

              

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

              

4. Środki trw. w 

budowie  
8 423 571,88 0,00 8 423 571,88 5 308 860,35 0,00 5 308 860,35 

(inwestycje)             

5. Długotrwałe 

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

RAZEM 89 005 446,18 30 687 167,62 58 318 278,56 91 771 805,28 33 036 626,99 58 735 178,29 
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Nazwa jednostki: Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej 

  

wg stanu na 

01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 250 814,97 235 397,79 15 417,18 252 724,50 238 819,32 13 905,18 

w tym:             

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

Gr.  1  88 975,89 73 558,71 15 417,18 88 975,89 75 070,71 13 905,18 

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) 

151 327,89 151 327,89 0,00 153 237,42 153 237,42 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 4 070,07 4 070,07 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 255 648,16 240 230,98 15 417,18 257 672,27 243 767,09 13 905,18 
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Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 3 000 003,17 2 850 003,17 150 000,00 3 130 111,34 2 979 844,54 150 266,80 

w tym:             

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

Gr.  1  2 189 327,26 2 039 327,26 150 000,00 2 244 327,26 2 094 060,46 150 266,80 

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 20 512,22 20 512,22 0,00 

Gr.  8 

(jednorazowo 

umarzane) 

781 889,58 781 889,58 0,00 865 271,86 865 271,86 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 251 590,33 251 590,33 0,00 286 733,53 286 733,53 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 3 256 952,57 3 106 952,57 150 000,00 3 422 203,94 3 271 937,14 150 266,80 

 

 

Nazwa jednostki: Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 3 562 643,57 2 729 467,13 833 176,44 3 592 369,42 2 824 260,58 768 108,84 

w tym:             

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

Gr.  1  2 397 773,81 1 680 714,96 717 058,85 2 397 773,81 1 740 659,28 657 114,53 

Gr.  2  165 089,77 51 960,18 113 129,59 165 089,77 56 087,46 109 002,31 

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 
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Gr.  8 (stopniowo 

umarzane) 
4 980,00 1 992,00 2 988,00 4 980,00 2 988,00 1 992,00 

Gr.  8 

(jednorazowo 

umarzane) 

994 799,99 994 799,99 0,00 1 024 525,84 1 024 525,84 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 220 266,86 220 266,86 0,00 170 322,93 170 322,93 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 3 827 270,33 2 959 093,89 868 176,44 3 807 052,25 3 003 943,41 803 108,84 

 

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 299 977,00 234 947,00 65 030,00 300 027,00 234 997,00 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) 

55 687,71 55 687,71 0,00 55 687,71 55 687,71 0,00 

Gr.  8 

(jednorazowo 

umarzane) 

49 319,33 49 319,33 0,00 49 369,33 49 369,33 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 
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3. Księgozbiór 473 151,14 473 151,14 0,00 482 534,82 482 534,82 0,00 

              

4. Środki trw. w 

budowie  
0,00 0,00 0,00 3 410 374,85 0,00 3 410 374,85 

(inwestycje)             

5. Długotrwałe 

aktywa 

finansowe 

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

RAZEM 775 941,30 710 911,30 65 030,00 4 195 749,83 720 344,98 3 475 404,85 

 

Nazwa jednostki   -   MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MSZANIE DOLNEJ 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 429 701,78 358 867,95 70 833,83 600 576,31 433 097,63 167 478,68 

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 47 440,79 48 057,48 197 768,27 55 651,34 142 116,93 

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

Gr.  8 (stopniowo 

umarzane) 165 999,35 143 223,00 22 776,35 183 729,35 158 367,60 25 361,75 

Gr. 8 

(jednorazowo 

umarzane) 168 204,16 168 204,16 0,00 219 078,69 219 078,69 0,00 

             

3. WNP 8 740,94 8 740,94 0,00 9 589,64 9 589,64 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 9 589,64 9 589,64 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 438 442,72 367 608,89 70 833,83 610 165,95 

442 

687,27 167 478,68 
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Nazwa jednostki: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZANIE DOLNEJ 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość brutto umorzenie wartość netto 

wartość 

brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 107 358,17 107 358,17 0,00 108 318,73 108 318,73 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gr.  8  

(stopniowo 

umarzane) 

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

Gr.  8  

(jednorazowo 

umarzane) 

107 358,17 107 358,17 0,00 108 318,73 108 318,73 0,00 

              

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

WNP (stopniowo 

umarzane) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WNP 

(jednorazowo 

umarzane) 

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

              

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

              

4. Środki trw. w 

budowie  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(inwestycje)             

5. Długotrwałe 

aktywa 

finansowe 

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

RAZEM 114 869,91 114 869,91 0,00 115 830,47 115 830,47 0,00 
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Nazwa jednostki: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 19 165 157,23 4 646 124,35 14 519 032,88 19 355 850,44 5 289 340,45 14 066 509,99 

w tym:             

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

Gr.  1 8 277 539,98 858 809,02 7 418 730,96 8 277 539,98 1 065 747,52 7 211 792,46 

Gr.  2 9 273 974,83 2 805 350,84 6 468 623,99 9 273 974,83 3 089 147,96 6 184 826,87 

Gr.  3 5 935,08 2 250,40 3 684,68 5 935,08 2 665,86 3 269,22 

Gr.  4 174 962,18 46 198,04 128 764,14 174 962,18 62 378,83 112 583,35 

Gr.  5 415 636,11 302 750,27 112 885,84 415 636,11 344 894,91 70 741,20 

Gr.  6 52 828,50 754,62 52 073,88 52 828,50 5 282,25 47 546,25 

Gr.  7 541 114,42 339 738,45 201 375,97 729 207,67 402 460,54 326 747,13 

Gr.  8 (stopniowo 

umarzane) 169 281,69 36 388,27 132 893,42 169 281,69 60 278,18 109 003,51 

Gr.  8 

(jednorazowo 

umarzane) 253 884,44 253 884,44 0,00  256 484,40 256 484,40 0,00 

              

2. WNP 37 744,98 35 002,98 2 742,00 41 364,33 41 364,33 0,00 

WNP (stopniowo 

umarzane) 27 420,00 24 678,00 2 742,00 27 420,00 27 420,00 0,00 

WNP 

(jednorazowo 

umarzane) 10 324,98 10 324,98 0,00 13 944,33 13 944,33 0,00 

              

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

              

4. Środki trw. w 

budowie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(inwestycje)             

5. Długotrwałe 

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

RAZEM 19 202 902,21 4 681 127,33 14 521 774,88 19 397 214,77 5 330 704,78 14 066 509,99 

 

 

Nazwa jednostki:  SPZOZ MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 805 462,80 767 039,07 38 423,73 972 731,07 836 128,21 136 602,86 

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 15 498,00 6 642,00 22 140,00 18 597,60 3 542,40 

Gr.  4 8 795,00 8 795,00 0,00 8 795,00 8 795,00 0,00 
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Gr.  5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gr.  6 23 296,20 12 955,60 10 340,60 23 296,20 15 285,22 8 010,98 

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

Gr.  8 (stopniowo 

umarzane) 483 399,50 461 958,37 21 441,13 606 824,50 481 775,02 125 049,48 

Gr.  8 

(jednorazowo 

umarzane) 267 832,10 267 832,10 0,00 311 675,37 311 675,37 0,00 

              

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

WNP (stopniowo 

umarzane) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WNP 

(jednorazowo 

umarzane) 17 643,40 17643,40 0,00 17 643,40 17643,40 0,00 

              

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

              

4. Środki trw. w 

budowie  66 153,25 0,00 66 153,25 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 889 259,45 784 682,47 104 576,98 1 056 527,72 853 771,61 202 756,11 

 

 

Nazwa jednostki:   MIASTO MSZANA DOLNA - ZBIORCZO  

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość brutto umorzenie wartość netto wartość brutto umorzenie wartość netto 

1. Środki trwałe 108 093 578,29 42 581 957,55 65 511 620,74 114 666 686,53 45 947 466,24 68 719 220,29 

w tym:             

Gr.  0  12 462 573,45 0,00 12 462 573,45 11 853 476,45 0,00 11 853 476,45 

Gr.  1  26 419 040,54 8 806 766,70 17 612 273,84 26 474 040,54 9 410 951,02 17 063 089,52 

Gr.  2  58 063 077,16 25 987 978,98 32 075 098,18 65 296 074,55 28 239 983,43 37 056 091,12 

Gr.  3  118 682,49 75 987,61 42 694,88 136 082,49 83 859,48 52 223,01 

Gr.  4 400 382,08 251 003,61 149 378,47 400 382,08 281 751,08 118 631,00 

Gr.  5 415 636,11 302 750,27 112 885,84 415 636,11 344 894,91 70 741,20 

Gr.  6  5 256 820,73 2 644 595,70 2 612 225,03 4 261 139,93 2 476 413,37 1 784 726,56 

Gr.  7  649 697,17 402 599,55 247 097,62 886 671,67 453 140,49 433 531,18 

Gr.  8 (stopniowo 

umarzane) 
988 992,42 791 598,99 197 393,43 1 134 573,31 847 863,06 286 710,25 

Gr.  8 (jednorazowo 

umarzane) 
3 318 676,14 3 318 676,14 0,00 3 808 609,40 3 808 609,40 0,00 

              

2. WNP 164 636,50 161 894,50 2 742,00 169 104,55 169 104,55 0,00 

WNP (stopniowo 

umarzane) 
64 759,90 62 017,90 2 742,00 64 759,90 64 759,90 0,00 
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WNP (jednorazowo 

umarzane) 
99 876,60 99 876,60 0,00 104 344,65 104 344,65 0,00 

              

3. Księgozbiór 948 963,82 948 963,82 0,00 943 661,35 943 661,35 0,00 

              

4. Środki trw. w 

budowie  
8 524 725,13 0,00 8 524 725,13 8 820 388,45 0,00 8 820 388,45 

(inwestycje)             

5. Długotrwałe 

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

RAZEM 117 806 903,74 43 692 815,87 74 114 087,87 124 674 840,88 47 060 232,14 77 614 608,74 

 

Legenda: 

Gr.  0 – Grunty 

Gr.  1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego  

Gr.  2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

Gr.  3 - kotły i maszyny energetyczne  

Gr.  4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  

Gr.  5 -  maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  

Gr.  6 - urządzenia technicznie  

Gr.  7 - środki transportu  

Gr.  8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 (stopniowo umarzane) 

Gr.  8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 (jednorazowo umarzane) 

Gr. 9 – inwentarz żywy 

 

b) majątek obrotowy 

Nazwa jednostki   URZĄD MIASTA MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 71 838,27 73 995,99 

2. Należności 221 489,82 214 683,89 

3. Środki pieniężne 119 263,24 46 257,60 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 1,79 0,00 

r-k ZFŚS 2 023,69 1 448,86 

inne 117 237,76 44 808,74 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 412 591,33 334 937,48 
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Nazwa jednostki    MIASTO MSZANA DOLNA - ORGAN 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 0,00 0,00 

2. Należności 147 501,49 207 919,26 

3. Środki pieniężne 1 958 386,89 3 802 851,31 

w tym:   
kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 1 896 050,12 3 802 851,31 

r-k ZFŚS 0,00 0,00 

inne 62 336,77 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 2 105 888,38 4 010 770,57 

 

 

Nazwa jednostki  Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa wartość wartość 

1. Zapasy (materiały) 4 427,19 1 385,93 

2. Należności 0,00 24,00 

3. Środki pieniężne 31,03 836,77 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 31,03 836,77 

inne 0,00 0,00  

4. Inne 0,00 0,00  

RAZEM 4 458,22 2 246,70 

 

 

Nazwa jednostki   Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa wartość wartość 

1. Zapasy (materiały) 0,00 137,30 

2. Należności 0,00 0,00 

3. Środki pieniężne 100,04 160,15 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 100,04 160,15 

inne 0,00 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 100,04 297,45 
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Nazwa jednostki  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa wartość wartość 

1. Zapasy (materiały) 33,35 38,26 

2. Należności 55 381,02 38 519,27 

3. Środki pieniężne 15 743,88 9 486,36 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 15 743,88 9 486,36 

inne 0,00 0,00  

4. Inne 0,00 0,00  

RAZEM 71 158,25 48 043,89 

 

Nazwa jednostki  Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa wartość wartość 

1. Zapasy (materiały) 61,60 25,03 

2. Należności 27 216,00 26 040,00 

3. Środki pieniężne 18 592,78 13 130,03 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 18 592,78 13 130,03 

inne 0,00  0,00  

4. Inne 0,00  0,00  

RAZEM 45 870,38 39 195,06 

 

Nazwa jednostki  Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 0,00 0,00 

2. Należności 0,01 0,00 

3. Środki pieniężne 4 337,91 470,05 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 4 202,25 357,31 

r-k ZFŚS 82,65 112,74 

inne 53,01 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 4 337,92 470,05 
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Nazwa jednostki   -   MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MSZANIE DOLNEJ 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 5 819,85 4 785,21 

2. Należności 12 500,60 9 015,00 

3. Środki pieniężne 52 977,34 43 555,71 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 48 769,44 36 940,59 

r-k ZFŚS 4 207,90 6 615,12 

inne 0,00 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 71 297,79 57 355,92 

 

Nazwa jednostki  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZANIE DOLNEJ 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 0,00 0,00 

2. Należności 1 862 920,89 2 016 470,01 

3. Środki pieniężne 5 869,05 6 489,84 

w tym:     

kasa 0,00 0,00 

r-k podstawowy 0,00 0,00 

r-k ZFŚS 5 869,05 6 489,84 

inne 0,00 0,00 

4. Inne 0,00 0,00 

RAZEM 1 868 789,94 2 022 959,85 

 

 

Nazwa jednostki: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 2 465,93 2 504,39 

2. Należności 95 174,16 104 648,01 

3. Środki pieniężne 91 210,66 193 979,17 

w tym:     

kasa 2 288,72 2 903,92 

r-k podstawowy 85 987,93 190 514,65 

r-k ZFŚS 2 934,01 560,60 

inne 0,00  0,00  

4. Inne  0,00 0,00  

RAZEM 188 850,75 301 131,57 
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Nazwa jednostki:  SPZOZ MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 2 495,39 4 418,04 

2. Należności 316 645,13 268 615,70 

3. Środki pieniężne 1 171 219,68 1 434 583,56 

w tym:     

kasa 689,55 3 450,19 

r-k podstawowy 1 170 190,12 1 430 975,57 

r-k ZFŚS 340,01 157,80 

inne 0,00  0,00 

4. Inne  3 943,31 4 050,11  

RAZEM 1 494 303,51 1 711 667,41 

 

Nazwa jednostki   MIASTO MSZANA DOLNA - ZBIORCZO 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zapasy (materiały) 87 141,58 87 290,15 

2. Należności 2 738 829,12 2 885 935,14 

3. Środki pieniężne 3 437 732,50 5 551 800,55 

w tym:     

kasa 2 978,27 6 354,11 

r-k podstawowy 3 205 201,65 5 461 639,43 

r-k ZFŚS 49 925,04 38 998,27 

inne 179 627,54 44 808,74 

4. Inne 3 943,31 4 050,11 

RAZEM 6 267 646,51 8 529 075,95 

 

c) zadłużenie miasta Mszana Dolna 

Nazwa jednostki   URZĄD MIASTA MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 429 488,61 335 885,11 

w tym:     

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 65 021,51 41 957,60 

zobowiązania wobec budżetów 3 777,10 2 289,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 29 634,48 29 381,46 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 158 385,34 156 429,38 

zobowiązania pozostałe 170 646,49 104 378,81 

ZFŚS 2 023,69 1 448,86 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)     

krótkoterminowe 0,00 0,00 



111 

 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa   0,00 0,00 

RAZEM 429 488,61 335 885,11 

 

Nazwa jednostki   MIASTO MSZANA DOLNA - ORGAN 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 18 582,18 29 983,76 

w tym:     

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

Zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 0,00 0,00 

zobowiązania pozostałe 18 582,18 29 983,76 

ZFŚS 0,00 0,00 

3. Zobowiązania finansowe 3 799 500,00 4 632 500,00 

(kredyty i pożyczki)    
krótkoterminowe 567 000,00 622 000,00 

długoterminowe 3 232 500,00 4 010 500,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa (subwencja 

oświatowa) 470 808,00 506 847,00 

RAZEM 4 288 890,18 5 169 330,76 

 

Nazwa jednostki  Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolne 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa wartość wartość 

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 23 947,07 24 208,06 

w tym:     

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

zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 4 037,22 4 071,24 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 19 809,81 19 976,67 

zobowiązania pozostałe 0,00 0,00 

ZFŚS 100,04 160,15 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)     

Krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 23 947,07 24 208,06 
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Nazwa jednostki   Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa wartość wartość 

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 41 955,83 46 019,20 

w tym:     

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

zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 6 610,89 7 103,07 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 35 313,91 38 004,07 

zobowiązania pozostałe 0,00 0,00 

ZFŚS 31,03 860,77 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)     

Krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 41 955,83 46 019,20 

 

 

Nazwa jednostki  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa wartość wartość 

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 366 198,02 354 297,64 

w tym:     

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 2 179,67 21 822,88 

zobowiązania wobec budżetów 30,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 46 262,70 45 214,97 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 246 600,75 239 254,16 

zobowiązania pozostałe 0,00 0,00 

ZFŚS 71 124,90 48 005,63 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)   
krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 366 198,02 354 297,64 
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Nazwa jednostki  Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa wartość wartość 

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 326 428,39 334 184,90 

w tym:     

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 3 490,29 16 114,09 

zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 37 023,72 44 118,46 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 240 105,60 234 782,32 

zobowiązania pozostałe 0,00 0,00 

ZFŚS 45 808,78 39 170,03 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)     

Krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 326 428,39 334 184,90 

 

 

 

 

Nazwa jednostki   Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 956,33 215,28 

w tym:     

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 377,14 102,54 

zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 0,00 0,00 

zobowiązania pozostałe 496,54 0,00 

ZFŚS 82,65 112,74 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)     

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 3 165 306,25 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 956,33 3 165 521,53 
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Nazwa jednostki   -   MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MSZANIE DOLNEJ 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 10 387,00 10 420,89 

w tym:     

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 1 114,10 940,77 

zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 0,00 0,00 

zobowiązania pozostałe 0,00 0,00 

ZFŚS 9 272,90 9 480,12 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)     

krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 117 000,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 10 387,00 127 420,89 

 

 

 

Nazwa jednostki  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZANIE DOLNEJ 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 1 354 181,89 1 463 761,67 

w tym:     

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 711,33 670,32 

zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 7 467,54 7 264,60 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 38 779,09 37 699,36 

zobowiązania pozostałe 1 301 354,88 1 411 637,55 

ZFŚS 5 869,05 6 489,84 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)   
krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 1 354 181,89 1 463 761,67 
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Nazwa jednostki: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 144 129,84 206 496,57 

w tym:     

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 68 195,64 67 269,81 

zobowiązania wobec budżetów 4 724,00 50 122,48 

zobowiązania z tyt. ZUS 30 178,29 43 214,95 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 37 597,90 45 328,73 

zobowiązania pozostałe  0,00 0,00 

ZFŚS 3 434,01 560,60 

3. Zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

(kredyty i pożyczki)     

Krótkoterminowe 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 144 129,84 206 496,57 

 

 

 

Nazwa jednostki:  SPZOZ MSZANA DOLNA 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe  0,00  0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 58 119,04 114 113,92 

w tym:     

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 57 779,03 113 956,12 

zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. ZUS 0,00 0,00 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 0,00 0,00 

zobowiązania pozostałe  0,00  0,00 

ZFŚS 340,01 157,80 

3. Zobowiązania finansowe  0,00  0,00 

(kredyty i pożyczki)     

krótkoterminowe  0,00  0,00 

długoterminowe  0,00  0,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

5. Inne pasywa  0,00 0,00 

RAZEM 58 119,04 114 113,92 
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Nazwa jednostki   MIASTO MSZANA DOLNA - ZBIORCZO 

  wg stanu na 01.01.2020 wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa   wartość  wartość  

1. Zobowiązanie długoterminowe 0,00 0,00 

2. Zobowiązanie krótkoterminowe 2 774 374,20 2 919 587,00 

w tym:     

zobowiązania z tyt. dostaw i usług 198 868,71 262 885,42 

zobowiązania wobec budżetów 8 531,10 52 411,48 

zobowiązania z tyt. ZUS 161 214,84 180 368,75 

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 776 592,40 771 474,69 

zobowiązania pozostałe 1 491 080,09 1 546 000,12 

ZFŚS 138 087,06 106 446,54 

3. Zobowiązania finansowe 3 799 500,00 4 632 500,00 

(kredyty i pożyczki)    
krótkoterminowe 567 000,00 622 000,00 

długoterminowe 3 232 500,00 4 010 500,00 

4. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 3 282 306,25 

5. Inne pasywa(subwencja 

oświatowa) 470 808,00 506 847,00 

RAZEM 7 044 682,20 11 341 240,25 

 

 

 

1) budżet Miasta - informacja ogólna na temat budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej i ich wykonania, 

informacja o przedmiotowych umorzeniach podatków, 

 

 Budżet Miasta Mszana Dolna w 2020 roku 

a) Wykonanie dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco: 

 

 Plan Wykonanie % 

Podstawowe dochody podatkowe 10.613.767,00 10.944.314,02 103,1 

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych 

 

6.971.537,00 

 

6.772.730,00 

 

97,1 

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od  

osób prawnych 

 

240.000,00 

 

363.543,25 

   

151,5     

- podatek rolny 20.230,00 22.319,50  110,3 

- podatek od nieruchomości 2.994.000,00 3.195.909,80 106,7 

- podatek leśny 33.000,00 33.136,07 100,4 

- podatek od środków transportowych 193.000,00 203.629,00 105,5 

- podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych opłacony w formie karty podatkowej 

- podatek od spadków i darowizn 

 

3.000,00 

8.000,00 

 

4.062,47 

80.219,00 

 

135,4 

1002,7 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 151.000,00 268.764,93 178,0 
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Dochody ze sprzedaży składników majątkowych 1.138.900,00 1.193.489,15 104,8 

Pozostałe dochody (m.in. opłaty za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholi,  mandat,  dochody 

z najmu, dzierżawy itd.) 

 

 

3.397.120,00 

 

 

3.313.620,30 

 

 

97,5 

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 

 

18.092.956,73 

 

14.681.915,84 

 

3.411.040,89 

 

17.963.363,29 

 

14.680.117,42 

 

3.283.245,87 

 

99,3 

 

100,0 

 

96,3 

Subwencja ogólna 9.168.326,00 9.168.326,00 100,0 

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

6.533.881,00 

 

6.533.881,00 

 

100,0 

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 

oraz uzupełnienie subwencji ogólnej 

  

  2.634.445,00 

 

2.634.445,00 

 

100,0 

Ogółem: 42.411.069,73 42.583.112,76 100,4 

 

Dochody bieżące             37.858.528,84   38.102.896,21 100,6 

Dochody majątkowe               4.552.540,89  4.480.216,55   98,4  

 

 
 

 

Podstawowe dochody 
podatkowe 

10.944.314,02 zł.
25,70%

Dochody ze sprzedaży 
składników majątku 

1.193.489,15 zł.
2,80%

Pozostałe dochody
3.313.620,30 zł.

7,78%

Dochody z tytułu dotacji 
i środków 

przeznaczonych na 
cele bieżące i 
inwestycyjne

17.963.363,29 zł. 
42,19%

Subwencja ogólna 
9.168.326,00 zł. 

21,53%

Struktura wykonania dochodów budżetu miasta 
za rok 2020 
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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 

56.014,40 

56.014,40 

56.014,40 

56.014,40 

56.014,40 

56.014,40 

100,0 

100,0 

100,0 

020  

02001 

Leśnictwo 

Gospodarka leśna 

Dochody bieżące 

400,00 

400,00 

400,00 

434,14 

434,14 

434,14 

108,5 

108,5 

108,5 

700 

 

 

70005 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

Dochody bieżące 

Dochody majątkowe 

1.492.317,00 

 

1.492.317,00 

350.817,00 

1.141.500,00 

1.562.438,00 

 

1.562.438,00 

365.467,32 

1.196.970,68 

104,7 

 

104,7 

104,2 

104,9 

750  

75011 

 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

Dochody bieżące 

170.965,63 

126.505,63 

126.505,63 

167.286,92 

123.720,72 

123.720,72 

97,8 

97,8 

97,8 

75022 Rady gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

Dochody bieżące 

 

2.550,00 

2.550,00 

 

2.550,00 

2.550,00 

 

100,0 

100,0 

10613767,00

1138900,00

3397120,00

18092956,73

9168326,00
10944314,02

1193489,15

3313620,30

17963363,29

9168326,00

0,00
2000000,00
4000000,00
6000000,00
8000000,00

10000000,00
12000000,00
14000000,00
16000000,00
18000000,00
20000000,00

W
a
rt

o
ś
ć

Rodzaj dochodów

Wykonanie dochodów budżetowych miasta 
za rok 2020

Plan dochodów Wykonanie dochodów

Podstawowe

dochody
podatkowe

Dochody ze 
sprzedaży 
składników 
majątku

Pozostałe Dochody z tytułu 
dotacji i środków 
przeznaczonych 
na cele bieżące i 

Subwencja 
ogólna
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75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

Dochody bieżące 

 

16.500,00 

16.500,00 

 

21.627,71 

21.627,71 

 

131,1 

131,1 

75056 Spis powszechny i inne 

Dochody bieżące 

25.325,00 

25.325,00 

19.325,00 

19.325,00 

76,3 

76,3 

75085 Wspólna obsługa jednostek 

samorządu terytorialnego 

Dochody bieżące 

 

85,00 

85,00 

 

63,49 

63,49 

 

74,7 

74,7 

751  

 

 

75101 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

Dochody bieżące 

 

 

46.885,00 

 

1.603,00 

1.603,00 

 

 

46.885,00 

 

1.603,00 

1.603,00 

 

 

100,0 

 

100,0 

100,0 

75107 Wybory Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Dochody bieżące 

 

45.282,00 

45.282,00 

 

45.282,00 

45.282,00 

 

100,0 

100,0 

754  

 

75416 

Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

Straż gminna (miejska) 

Dochody bieżące 

 

17.200,00 

17.200,00 

17.200,00 

 

9.734,80 

9.734,80 

9.734,80 

 

56,6 

56,6 

56,6 

756  

 

 

 

75601 

 

 

Dochody od osób prawnych, 

od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich 

poborem 

Wpływy z podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych 

Dochody bieżące 

 

 

 

11.161.967,00 

 

3.000,00 

3.000,00 

 

 

 

11.546.543,12 

 

4.062,47 

4.062,47 

 

 

 

103,4 

 

135,4 

135,4 

75615 Wpływy z podatku rolnego, 

podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od 

osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

Dochody bieżące 

 

 

 

 

1.680.330,00 

1.680.330,00 

 

 

 

 

1.857.626,93 

1.857.126,93 

 

 

 

 

110,6 

110,6 
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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 

 

 

 

 

1.785.000,00 

1.785.000,00 

 

 

 

 

2.023.343,77 

2.023.343,77 

 

 

 

 

113,4 

113,4 

75618 Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody 

jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie 

ustaw 

Dochody bieżące 

 

 

482.100,00 

482.100,00 

 

 

525.236,70 

525.236,70 

 

 

108,9 

108,9 

75621 Udziały gmin w podatkach 

stanowiących dochód budżetu 

państwa 

Dochody bieżące 

 

7.211.537,00 

7.211.537,00 

 

7.136.273,25 

7.136.273,25 

 

99,0 

99,0 

758  

75801 

Różne rozliczenia 

Część oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

Dochody bieżące 

9.177.719,00 

 

6.533.881,00 

6.533.881,00 

10.477.719,00 

 

6.533.881,00 

6.533.881,00 

114,2 

 

100,0 

100,0 

75802 Uzupełnienie subwencji 

ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

Dochody bieżące 

 

97.010,00 

97.010,00 

 

97.010,00 

97.010,00 

 

100,0 

100,0 

 75807 Część wyrównawcza 

subwencji ogólnej dla gmin 

Dochody bieżące 

 

2.537.435,00 

2.537.435,00 

 

2.537.435,00 

2.537.435,00 

 

100,0 

100,0 

75816 Wpływy do rozliczenia 

Dochody majątkowe 

9.393,00 

9.393,00 

1.309.393,00 

1.309.393,00 

13940,1 

13940,1 

801  

80101 

Oświata i wychowanie 

Szkoły podstawowe 

Dochody bieżące 

2.073.206,39 

80.150,00 

80.150,00 

2.164.433,99 

96.790,84 

96.790,84 

104,4 

120,8 

120,8 

80103 Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 

Dochody bieżące 

 

31.823,00 

31.823,00 

 

29.757,44 

29.757,44 

 

93,5 

93,5 

80104 Przedszkola 

Dochody bieżące 

1.645.200,00 

1.645.200,00 

1.701.379,22 

1.701.379,22 

103,4 

103,4 

80148 Stołówki szkolne i 

przedszkolne 

Dochody bieżące 

80.000,00 

80.000,00 

80.000,00 

80.000,00 

100,0 

100,0 



121 

 

80153 Zapewnienie uczniom prawa 

do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

Dochody bieżące 

 

 

 

91.043,39 

91.043,39 

 

 

 

91.043,39 

91.043,39 

 

 

 

100,0 

100,0 

80195 Pozostała działalność 

Dochody bieżące 

144.990,00 

144.990,00 

165.463,10 

165.463,10 

114,1 

114,1 

851  

85195 

Ochrona zdrowia 

Pozostała działalność 

Dochody bieżące 

699,00 

699,00 

699,00 

448,95 

448,95 

448,95 

64,2 

64,2 

64,2 

852  

85202 

Pomoc społeczna 

Domy pomocy społecznej 

Dochody bieżące 

505.903,85 

12.600,00 

12.600,00 

467.810,71 

10.921,93 

10.921,93 

92,5 

86,7 

86,7 

85213 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej. 

Dochody bieżące 

 

 

 

 

10.214,27 

10.214,27 

 

 

 

 

10.040,12 

10.040,12 

 

 

 

 

98,3 

98,3 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i 

pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

Dochody bieżące 

 

 

44.992,48 

44.992,48 

 

 

44.992,48 

44.992,48 

 

 

100,0 

100,0 

85216 Zasiłki stałe 

Dochody bieżące 

129.182,70 

129.182,70 

123.970,82 

123.970,82 

96,0 

96,0 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

Dochody bieżące 

120.710,60 

120.710,60 

119.305,68 

119.305,68 

98,8 

98,8 

85228 Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

Dochody bieżące 

 

33.395,40 

33.395,40 

 

33.708,48 

33.708,48 

 

100,9 

100,9 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 

Dochody bieżące 

108.138,40 

108.138,40 

98.271,20 

98.271,20 

90,9 

90,9 

85278 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

Dochody bieżące 

26.600,00 

26.600,00 

26.600,00 

26.600,00 

100,0 

100,0 

 85295 Pozostała działalność 

Dochody bieżące 

20.070,00 

20.070,00 

- 

- 

- 

- 

853  Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 

Pozostała działalność 

Dochody bieżące 

 

2.855,00 

2.855,00 

2.855,00 

 

2.693,00 

2.693,00 

2.693,00 

 

94,3 

94,3 

94,3 



122 

 

854  

85415 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze socjalnym 

Dochody bieżące 

28.095,00 

 

28.095,00 

28.095,00 

28.095,00 

 

28.095,00 

28.095,00 

100,0 

 

100,0 

100,0 

855  

85501 

Rodzina 

Świadczenie wychowawcze 

Dochody bieżące 

12.216.490,39 

9.298.810,00 

9.298.810,00 

12.129.841,32 

9.262.947,06 

9.262.947,06 

99,3 

99,6 

99,6 

85502 Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

Dochody bieżące 

 

 

 

2.556.940,14 

2.556.940,14 

 

 

 

2.519.317,14 

2.519.317,14 

 

 

 

98,5 

98,5 

 85503 Karta Dużej Rodziny 

Dochody bieżące 

405,05 

405,05 

325,13 

325,13 

80,3 

80,3 

85504 Wspieranie rodziny 

Dochody bieżące 

349.060,00 

349.060,00 

336.197,29 

336.197,29 

96,3 

96,3 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.275,20 

11.275,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.054,70 

11.054,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,0 

98,0 

900  

 

90001 

 

Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód 

Dochody bieżące 

 

4.557.352,07 

 

 

2.314.242,76 

277,56 

277,56 

 

50,8 

- 

- 

90002 Gospodarka odpadami 

komunalnymi 

Dochody bieżące 

2.006.340,00 

2.006.340,00 

1.901.843,77 

1.901.843,77 

94,8 

94,8 

90005 Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu 

Dochody majątkowe 

 

2.247.965,79 

2.247.965,79 

 

111.679,12 

111.679,12 

 

5,0 

5,0 

90019 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z 

opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 

 

 

3.000,00 

3.000,00 

 

 

5.710,60 

5.710,60 

 

 

190,4 

190,4 
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Dochody bieżące 

90026 Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami 

Dochody bieżące 

Dochody majątkowe 

 

296.146,28 

42.464,18 

253.682,10 

 

288.360,87 

34.678,77 

253.682,10 

 

97,4 

81,7 

100,0 

90095 Pozostała działalność 

Dochody bieżące 

3.900,00 

3.900,00 

6.370,84 

6.370,84 

163,4 

163,4 

921  

 

92105 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

Pozostałe zadania w zakresie 

kultury 

Dochody bieżące 

 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

 

- 

- 

- 

 

926  

92695 

Kultura fizyczna 

Pozostała działalność 

Dochody majątkowe 

900.000,00 

900.000,00 

900.000,00 

1.608.491,65 

1.608.491,65 

1.608.491,65 

178,7 

178,7 

178,7 

  Ogółem: 42.411.069,73 42.583.112,76 100,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 

 

 Plan Wykonanie % 

Wydatki bieżące 

W tym: 

37.789.331,07 35.518.736,33 94,0 

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej 

12.586.282,81 12.521.304,65 99,5 

- dotacje dla Instytucji Kultury 773.527,54 737.627,54 95,4 

- dotacje dla podmiotów nienależących do sektora 

finansów publicznych i dla organizacji prowadzących  

działalność pożytku publicznego 

 

 

100.000,00 

 

 

79.900,00 

 

 

79,9 

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Mszanie 

Dolnej 

 

2.995.000,00 

 

2.988.389,53 

 

99,8 

Wydatki majątkowe 

W tym: 

9.008.900,09 5.977.598,05 66,4 

- wydatki na zakupy inwestycyjne 313.200,00 302.145,25 96,5 

Ogółem: 46.798.231,16 41.496.334,38 88,7 
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Wydatki bieżące
35.518.736,33 

85,60%

Wydatki 
majątkowe

5.977.598,05
14,40%

Struktura wykonania wydatków budżetu miasta za
rok 2020

37789331,07

9008900,09

35518736,33

5977598,05
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5000000,00

10000000,00

15000000,00

20000000,00
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Rodzaj wydatku

Wykonanie wydatków budżetu miasta 
za rok 2020 

Wydatki planowane Wydatki wykonane

Bieżące Majątkowe
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Wydatki wg działów i rozdziałów 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

010  

01030 

Rolnictwo i łowiectwo 

Izby rolnicze 

Wydatki bieżące 

151.514,40 

500,00 

500,00 

113.989,65 

441,07 

441,07 

75,2 

88,2 

88,2 

01095 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

151.014,40 

151.014,40 

113.548,58 

113.548,58 

75,2 

75,2 

400  

 

40002 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 

Dostarczanie wody 

Wydatki majątkowe 

 

40.000,00 

40.000,00 

40.000,00 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

600  

60013 

Transport i łączność 

Drogi publiczne wojewódzkie 

Wydatki majątkowe 

679.820,43 

81.385,00 

81.385,00 

395.648,78 

81.385,00 

81.385,00 

58,2 

100,0 

100,0 

60016 Drogi publiczne gminne 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

503.335,43 

34.900,00 

468.435,43 

289.171,78 

1.900,00 

287.271,78 

57,5 

5,4 

61,3 

60017 Drogi wewnętrzne 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

95.100,00 

25.100,00 

70.000,00 

25.092,00 

25.092,00 

- 

26,4 

100,0 

- 

700  

70005 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

342.190,00 

 

342.190,00 

272.190,00 

70.000,00 

231.280,70 

 

231.280,70 

171.698,70 

59.582,00 

67,6 

 

67,6 

63,1 

85,1 

750  

75011 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

Wydatki bieżące 

3.949.660,63 

258.560,63 

258.560,63 

3.597.719,85 

236.740,59 

236.740,59 

91,1 

91,6 

91,6 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 

Wydatki bieżące 

 

232.000,00 

232.000,00 

 

188.109,39 

188.109,39 

 

81,1 

81,1 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 

Wydatki bieżące 

 

2.941.375,00 

2.941.375,00 

 

2.736.237,40 

2.736.237,40 

 

93,0 

93,0 

75056 Spis powszechny i inne 

Wydatki bieżące 

25.325,00 

25.325,00 

19.325,00 

19.325,00 

76,3 

76,3 

75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

Wydatki bieżące 

 

100.000,00 

100.000,00 

 

55.884,40 

55.884,40 

 

55,9 

55,9 

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego 

Wydatki bieżące 

 

361.400,00 

361.400,00 

 

339.726,35 

339.726,35 

 

94,0 

94,0 

75095 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

31.000,00 

26.000,00 

5.000,00 

21.696,72 

21.696,72 

- 

70,0 

83,5 

- 
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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 

 

 

46.885,00 

 

1.603,00 

1.603,00 

 

 

46.885,00 

 

1.603,00 

1.603,00 

 

 

100,0 

 

100,0 

100,0 

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Wydatki bieżące 

 

45.282,00 

45.282,00 

 

45.282,00 

45.282,00 

 

100,0 

100,0 

754  

 

75404 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

Komendy wojewódzkie Policji 

Wydatki majątkowe 

 

489.161,00 

12.500,00 

12.500,00 

 

447.778,22 

12.500,00 

12.500,00 

 

91,5 

100,0 

100,0 

75412 Ochotnicze straże pożarne 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

75.000,00 

62.300,00 

12.700,00 

72.984,05 

60.284,05 

12.700,00 

97,3 

96,8 

100,0 

75416 Straż gminna (miejska) 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

284.111,00 

205.111,00 

79.000,00 

272.055,91 

193.405,41 

78.650,50 

95,8 

94,3 

99,6 

75421 Zarządzanie kryzysowe 

Wydatki bieżące 

33.550,00 

33.550,00 

17.371,82 

17.371,82 

51,8 

51,8 

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

Wydatki bieżące 

 

60.000,00 

60.000,00 

 

59.988,38 

59.988,38 

 

100,0 

100,0 

75495 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

24.000,00 

14.000,00 

10.000,00 

12.878,06 

12.878,06 

- 

53,7 

92,0 

- 

757  

75702 

Obsługa długu publicznego 

Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek oraz innych 

zobowiązań jednostek samorządu 

terytorialnego zaliczanych do tytułu 

dłużnego – kredyty i pożyczki 

Wydatki bieżące 

180.000,00 

 

 

 

 

180.000,00 

 180.000,00 

73.374,87 

 

 

 

 

73.374,87 

73.374,87 

40,8 

 

 

 

 

40,8 

40,8 

758  

75818 

Różne rozliczenia 

Rezerwy ogólne i celowe 

Wydatki bieżące 

110.000,00 

110.000,00 

110.000,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

801  

80101 

Oświata i wychowanie 

Szkoły podstawowe 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

13.158.879,39 

7.400.608,00 

7.300.608,00 

100.000,00 

12.488.599,52 

6.965.184,08 

6.910.184,08 

55.000,00 

94,9 

94,1 

94,7 

55,0 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach  

podstawowych 

Wydatki bieżące 

 

335.668,00 

335.668,00 

 

283.218,45 

283.218,45 

 

84,4 

84,4 

80104 Przedszkola 

Wydatki bieżące 

4.364.462,00 

4.364.462,00 

4.295.845,68 

4.295.845,68 

98,4 

98,4 
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80106 Inne formy wychowania 

przedszkolnego 

Wydatki bieżące 

 

5.000,00 

5.000,00 

 

- 

- 

 

- 

- 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 

Wydatki bieżące 

97.000,00 

97.000,00 

61.338,49 

61.338,49 

63,2 

63,2 

80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

Wydatki bieżące 

 

43.994,00 

43.994,00 

 

15.430,50 

15.430,50 

 

35,1 

35,1 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 

Wydatki bieżące 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100,0 

100,0 

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 

 

 

 

 

 

 

18.119,00 

18.119,00 

 

 

 

 

 

 

18.118,11 

18.118,11 

 

 

 

 

 

 

100,0 

100,0 

80150 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych. 

Wydatki bieżące 

 

 

 

504.663,00 

504.663,00 

 

 

 

504.448,04 

504.448,04 

 

 

 

100,0 

100,0 

80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

 ćwiczeniowych 

Wydatki bieżące 

 

 

 

 

91.043,39 

91.043,39 

 

 

 

 

91.043,39 

91.043,39 

 

 

 

 

100,0 

100,0 

 80195 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

198.322,00 

198.322,00 

153.972,78 

153.972,78 

77,6 

77,6 

851  

85153 

Ochrona zdrowia 

Zwalczanie narkomanii 

Wydatki bieżące 

449.697,80 

3.000,00 

3.000,00 

398.935,90 

- 

- 

88,7 

- 

- 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Wydatki bieżące 

443.998,80 

443.998,80 

396.486,95 

396.486,95 

89,3 

89,3 

85158 Izby wytrzeźwień 

Wydatki bieżące 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

2.000,00 

100,0 

100,0 

85195 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

699,00 

699,00 

448,95 

448,95 

64,2 

64,2 

852  

85202 

Pomoc społeczna 

Domy pomocy społecznej 

Wydatki bieżące 

1.540.863,12 

391.330,00 

391.330,00 

1.403.082,85 

331.099,03 

331.099,03 

91,1 

84,6 

84,6 
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85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

Wydatki bieżące 

 

 

 

 

 

13.024,27 

13.024,27 

 

 

 

 

 

10.040,12 

10.040,12 

 

 

 

 

 

77,1 

77,1 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

Wydatki bieżące 

 

 

108.002,48 

108.002,48 

 

 

102.300,48 

102.300,48 

 

 

94,7 

94,7 

85215 Dodatki mieszkaniowe 

Wydatki bieżące 

18.339,00 

18.339,00 

16.904,01 

16.904,01 

92,2 

92,2 

85216 Zasiłki stałe 

Wydatki bieżące 

129.182,70 

129.182,70 

123.970,82 

123.970,82 

96,0 

96,0 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 

Wydatki bieżące 

626.136,37 

626.136,37 

615.467,14 

615.467,14 

98,3 

98,3 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

Wydatki bieżące 

 

53.502,40 

53.502,40 

 

49.295,17 

49.295,17 

 

92,1 

92,1 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 

Wydatki bieżące 

144.781,40 

144.781,40 

122.839,00 

122.839,00 

84,8 

84,8 

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

Wydatki bieżące 

 

26.600,00 

26.600,00 

 

26.600,00 

26.600,00 

 

100,0 

100,0 

85295 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

29.964,50 

29.964,50 

4.567,08 

4.567,08 

15,2 

15,2 

853  

 

85395 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

 

2.855,00 

2.855,00 

2.855,00 

 

2.693,00 

2.693,00 

2.693,00 

 

94,3 

94,3 

94,3 

854  

85401 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Świetlice szkolne 

Wydatki bieżące 

432.425,00 

398.495,00 

398.495,00 

421.299,42 

390.639,42 

390.639,42 

97,4 

98,0 

98,0 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym 

Wydatki bieżące 

 

31.571,00 

31.571,00 

 

30.660,00 

30.660,00 

 

97,1 

97,1 

85446 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

Wydatki bieżące 

 

2.359,00 

2.359,00 

 

- 

- 

 

- 

- 

855  

85501 

Rodzina 

Świadczenie wychowawcze 

Wydatki bieżące 

12.293.868,59 

9.298.810,00 

9.298.810,00 

12.216.907,30 

9.262.947,06 

9.262.947,06 

99,4 

99,6 

99,6 
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85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

Wydatki bieżące 

 

 

 

2.524.940,14 

2.524.940,14 

 

 

 

2.508.271,65 

2.508.271,65 

 

 

 

99,3 

99,3 

85503 Karta Dużej Rodziny 

Wydatki bieżące 

387,05 

387,05 

320,50 

320,50 

82,8 

82,8 

85504 Wspieranie rodziny 

Wydatki bieżące 

405.358,20 

405.358,20 

386.340,73 

386.340,73 

95,3 

95,3 

85508 Rodziny zastępcze 

Wydatki bieżące 

53.098,00 

53.098,00 

47.972,66 

47.972,66 

90,3 

90,3 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.275,20 

11.275,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.054,70 

11.054,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,0 

98,0 

900  

 

90001 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Wydatki majątkowe 

 

7.853.810,80 

1.578.293,00 

1.578.293,00 

 

4.691.838,31 

1.144.769,00 

1.144.769,00 

 

59,7 

72,5 

72,5 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 

Wydatki bieżące 

2.006.340,00 

2.006.340,00 

1.992.788,48 

1.992.788,48 

99,3 

99,3 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 

Wydatki bieżące 

743.500,00 

743.500,00 

596.571,49 

596.571,49 

80,2 

80,2 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach 

Wydatki bieżące 

 

113.000,00 

113.000,00 

 

99.799,98 

99.799,98 

 

88,3 

88,3 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu 

Wydatki majątkowe 

 

2.258.714,20 

2.258.714,20 

 

55.095,49 

55.095,49 

 

2,4 

2,4 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Wydatki bieżące 

575.000,00 

575.000,00 

443.461,48 

443.461,48 

77,1 

77,1 

90026 Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

 

203.028,46 

64.028,46 

139.000,00 

 

189.630,51 

50.917,76 

138.712,75 

 

93,4 

79,5 

99,8 

90095 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

375.935,14 

375.935,14 

169.721,88 

169.721,88 

45,1 

45,1 
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921  

 

92105 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 

Wydatki bieżące 

 

2.419.400,00 

21.000,00 

21.000,00 

 

2.357.204,81 

- 

- 

 

97,4 

- 

- 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 

Wydatki bieżące 

 

430.000,00 

430.000,00 

 

394.100,00 

394.100,00 

 

91,7 

91,7 

92116 Biblioteki 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

1.913.500,00 

343.527,54 

1.569.972,46 

1.909.904,81 

343.527,54 

1.566.377,27 

99,8 

100,0 

99,8 

92195 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

54.900,00 

18.000,00 

36.900,00 

53.200,00 

16.300,00 

36.900,00 

96,9 

90,6 

100,0 

926  

92601 

Kultura fizyczna  

Obiekty sportowe 

Wydatki bieżące 

2.657.200,00 

164.700,00 

164.700,00 

2.609.096,20 

150.122,14 

150.122,14 

98,2 

91,1 

91,1 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  

Wydatki bieżące 

5.000,00 

5.000,00 

- 

- 

- 

- 

 92695 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

2.487.500,00 

10.500,00 

2.477.000,00 

2.458.974,06 

10.319,80 

2.448.654,26 

98,9 

98,3 

98,9 

  Ogółem: 46.798.231,16 41.496.334,38 88,7 

 

 

Wydatki majątkowe 

 

 

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 

 

40.000,00 

40.000,00 

40.000,00 

 

40.000,00 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

600  

60013 

Transport i łączność 

Drogi publiczne wojewódzkie 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

619.820,43 

81.385,00 

81.385,00 

 

81.385,00 

368.656,78 

81.385,00 

81.385,00 

 

81.385,00 

59,5 

100,0 

100,0 

 

100,0 

60016 Drogi publiczne gminne 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

468.435,43 

468.435,43 

 

468.435,43 

287.271,78 

287.271,78 

 

287.271,78 

61,3 

61,3 

 

61,3 

60017 Drogi wewnętrzne 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

70.000,00 

70.000,00 

 

70.000,00 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 
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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 

59.582,00 

 

59.582,00 

59.582,00 

 

59.582,00 

85,1 

 

85,1 

85,1 

 

85,1 

750  

75095 

Administracja publiczna 

Pozostała działalność 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

5.000,00 

5.000,00 

 

 

5.000,00 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

754  

 

75404 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

Komendy wojewódzkie Policji 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 

114.200,00 

12.500,00 

12.500,00 

 

12.500,00 

 

103.850,50 

12.500,00 

12.500,00 

 

12.500,00 

 

90,9 

100,0 

100,0 

 

100,0 

75412 Ochotnicze straże pożarne 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

12.700,00 

12.700,00 

 

12.700,00 

12.700,00 

12.700,00 

 

12.700,00 

100,0 

100,0 

 

100,0 

75416 Straż gminna (miejska) 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

79.000,00 

79.000,00 

 

79.000,00 

78.650,50 

78.650,50 

 

78.650,50 

99,6 

99,6 

 

99,6 

75495 Pozostała działalność 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

10.000,00 

10.000,00 

 

10.000,00 

- 

- 

 

- 

 

801  

80101 

Oświata i wychowanie 

Szkoły podstawowe 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

 

100.000,00 

55.000,00 

55.000,00 

55.000,00 

 

55.000,00 

55,0 

55,0 

55,0 

 

55,0 

900  

 

90001 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 

3.976.007,20 

1.578.293,00 

1.578.293,00 

 

1.578.293,00 

 

1.338.577,24 

1.144.769,00 

1.144.769,00 

 

1.144.769,00 

 

33,7 

72,5 

72,5 

 

72,5 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

w tym: 

 

2.258.714,20 

2.258.714,20 

 

2.258.714,20 

 

 

 

55.095,49 

55.095,49 

 

55.095,49 

 

 

 

2,4 

2,4 

 

2,4 
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na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 

 

645.911,50 

 

55.095,49 

 

8,5 

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 

odpadami 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 

139.000,00 

139.000,00 

 

139.000,00 

 

138.712,75 

138.712,75 

 

138.712,75 

 

99,8 

99,8 

 

99,8 

921  

 

92116 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Biblioteki 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 

1.606.872,46 

1.569.972,46 

1.569.972,46 

 

1.569.972,46 

 

1.603.277,27 

1.566.377,27 

1.566.377,27 

 

1.566.377,27 

 

99,8 

99,8 

99,8 

 

99,8 

92195 Pozostała działalność 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

36.900,00 

36.900,00 

 

36.900,00 

36.900,00 

36.900,00 

 

36.900,00 

100,0 

100,0 

 

100,0 

926  

92695 

Kultura fizyczna 

Pozostała działalność 

Wydatki majątkowe 

w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

2.477.000,00 

2.477.000,00 

2.477.000,00 

 

2.477.000,00 

2.448.654,26 

2.448.654,26 

2.448.654,26 

 

2.448.654,26 

98,9 

98,9 

98,9 

 

98,9 

 Razem: 9.008.900,09 5.977.598,05 66,4 

 

 

c) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 

 

L.p  Wyszczególnienie Plan  

 

Wykonanie  Wskaźn

ik 

%  

1.  Dochody ogółem  42.411.069,73 42.583.112,76 100,4 

 z tego:    

1.1  Dochody bieżące 37.858.528,84 38.102.896,21 100,6 

  z tego:    

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

6.971.537,00 6.772.730,00 97,1 

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób prawnych 

240.000,00 363.543,25 151,5 

1.1.3 z subwencji ogólnej 9.168.326,00 9.168.326,00 100,0 

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na 

cele bieżące 

14.681.915,84 14.680.117,42 100,0 

1.1.5 pozostałe dochody bieżące 6.796.750,00 7.118.179,54 104,7 

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 2.994.000,00 3.195.909,80 106,7 

1.2  Dochody majątkowe 4.552.540,89 4.480.216,55 98,4 

 w tym:    
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1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.138.900,00 1.193.489,15 104,8 

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 

na inwestycje 

3.411.040,89 3.283.245,87 96,3 

2.  Wydatki ogółem 46.798.231,16 41.496.334,38 88,7 

 z  tego:    

2.1   Wydatki bieżące  37.789.331,07 35.518.736,33 94,0 

 w tym     

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.793.121,82 12.172.399,56 95,1 

2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji  0,00 0,00  

 w tym    

2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające 

wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań 

określonych w art.243 ustawy 

0,00 0,00 0,0 

2.1.3 wydatki na obsługę długu w tym: 180,000,00 73.374,87 40,8 

 w tym    

2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 

limitu spłaty zobowiązań o których mowa w 

art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 

dni po zakończeniu programu, projektu lub 

zadania i otrzymaniu refundacji z tych 

środków (bez odsetek i dyskonta od 

zobowiązań na wkład krajowy) 

0,00 0,00 0,0 

2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 

limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w 

art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 

zaciągniętych na wkład krajowy 

0,00 0,00 0,0 

2.2              Wydatki majątkowe 9.008.900,09 5.977.598,05 66,4 

 w tym    

2.2.1  inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których 

mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 

9.008.900,09 5.977.598,05 66,4 

 w tym    

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

2.416.851,21 1.836.075,02 76,0 

3              Wynik budżetu 4.387.161,43 1.086.778,38 - 

 w tym    

3.1  kwota prognozowanej nadwyżki budżetu 

przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i 

wykup papierów wartościowych 

0,00 0,00 - 

4. Przychody budżetu 4.954.161,43 2.954.161,43 59,6 

 w tym    

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów 

wartościowych w tym 

3.400.000,00 1.400.000,00 41,2 

4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 2.833.000,00 0,00 - 

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 23.741,30 23.741,30 100,0 

 w tym    

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 23.741,30 0,00 - 
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4.3 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 

pkt 6 ustawy w tym: 

1.530.420,13 1.530.420,13 100,0 

 w tym    

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 1.530.420,13 0,00 - 

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach 

ubiegłych 

0,00 0,00 0,0 

 z tego:    

4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,0 

 w tym    

4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 

długu  

0,00 0,00 0,0 

 w tym    

4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,0 

5 Rozchody budżetu 567.000,00 567.000,00 100,0 

 z tego    

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 

oraz wykup papierów wartościowych  

567.000,00 567.000,00 100,0 

 w tym    

5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok 

kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 

zobowiązań 

0,00 0,00 0,0 

 w tym    

5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot 

ustawowych wyłączeń określonych w art.243 

ust.3 ustawy 

0,00 0,00 0,0 

5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot 

ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 

ust. 3a ustawy 

0,00 0,00 0,0 

 Rozchody budżetu z tego    

 Łączna kwota przypadających na dany rok 

kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 

zobowiązań w tym: 

   

5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty 

zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b 

ustawy 

0,00 0,00 0,0 

 z tego    

5.1.1.3.

1 

środkami nowego zobowiązania 0,00 0,00 0,0 

5.1.1.3.

2 

wolnymi środkami o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 6 ustawy 

0,00 0,00 0,0 

5.1.1.3.

3 

innymi środkami 0,00 0,00 0,0 

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,0 

6 Kwota długu 6.632.500,00 4.632.500,00 69,8 

 w tym:    
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6.1 kwota długu, którego planowana spłata 

dokona się z wydatków 

0,00 0,00 0,0 

 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o 

której mowa w art. 242 ustawy 

   

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a 

wydatkami bieżącymi 

69.197,77 2.584.159,88 373

4,5 

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, 

skorygowanymi o środki  a wydatkami 

bieżącymi 

1.623.359,20 4.138.321,31 254,9 

 Wskaźnik spłaty zobowiązań    

8.1 Relacja określona po lewej stronie 

nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 

243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu 

zobowiązań związku współtworzonego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 

przypadających na dany rok) 

3,22% 2,73% 84,8 

8.2 Relacja określona po prawej stronie 

nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 

243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku 

(wskaźnik jednoroczny) 

1,12% 11,30% 1008,9 

6,04 16,39 271,4 

8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po 

prawej stronie nierówności we wzorze, o 

którym mowa w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 

obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 

poprzedzającego pierwszy rok prognozy 

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 

arytmetyczną z poprzednich lat) 

20,87% 20,87% 100,0 

 

8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po 

prawej stronie nierówności we wzorze, o 

którym mowa w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 

obliczony w oparciu o wykonanie roku 

poprzedzającego pierwszy rok prognozy 

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 

arytmetyczną z poprzednich lat) 

23,49% 23,49% 100,0 

8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 

zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po 

uwzględnieniu zobowiązań związku 

współtworzonego przez jst oraz po 

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 

obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 

roku poprzedzającego rok budżetowy 

TAK TAK - 

8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 

zobowiązań określonych w art.243 ustawy, po 

uwzględnieniu zobowiązań związku 

TAK TAK - 
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współtworzonego przez jst oraz po 

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 

obliczonego w oparciu o wykonanie roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

 Finansowanie programów, projektów lub 

zadań realizowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

   

9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub 

zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy  

190.309,18 202.834,87 106,6 

 w tym    

9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na 

realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  

190.309,18 202.834,87 106,6 

 w tym    

9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 179.102,91 191.654,07 107,0 

9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty 

lub zadania finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

888.845,19 1.073.852,87 

 

 

120,8 

 

 w tym    

9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty 

lub zadania finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

888.845,19 1.073.852,87 

 

 

120,8 

 

 w tym    

9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 888.845,19 1.073.852,87 

 

120,8 

9.3 Wydatki  bieżące na programy, projekty lub 

zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

201.844,21 191.788,12 95,0 

 w tym    

9.3.1 Wydatki  bieżące na programy, projekty lub 

zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

201.844,21 191.788,12 95,0 

 w tym    

9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy 

179.102,91 171.180,97 95,6 

9.4 Wydatki  majątkowe na programy, projekty 

lub zadania finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

645.911,50 55.095,49 8,5 

 w tym    

9.4.1 Wydatki  majątkowe na programy, projekty 

lub zadania finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

645.911,50 55.095,49 8,5 

 w tym    
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9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy 

635.905,59 52.530,43 8,3 

 Informacje uzupełniające o wybranych 

kategoriach finansowych 

   

10.1 Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 

ustawy   

3.367.283,94 2.585.406,77 76,8 

 z tego    

10.1.1 bieżące 2.625.594,44 2.446.581,28 93,2 

10.1.2 majątkowe 741.689,50 138.825,49 18,7 

10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku 

finansowego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej 

0,00   

10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 

w związku z likwidacją lub przekształceniem 

samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej 

0,00 0,00 0,0 

10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego 

przez jednostkę samorządu terytorialnego 

przypadających do spłaty w danym roku 

budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z 

art. 244 ustawy 

0,00 0,00 0,0 

10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 

przez jednostkę samorządu terytorialnego 

zobowiązań po likwidowanych i 

przekształcanych samorządowych osobach 

prawnych 

0,00 0,00 0,0 

10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające 

wyłącznie z tytułu zobowiązań już 

zaciągniętych 

567.000,00 567.000,00 100,0 

10.7 Wydatki zmniejszające dług 0,00 0,00 0,0 

 w tym    

10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat 

poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 

0,00 0,00 0,0 

10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu 

dłużnego – kredyt i pożyczka 

0,00 0,00 0,0 

 w tym    

10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 

2019 

0,00 0,00 0,0 

 w tym    

10.7.2.1

.1 

dokonywana w formie wydatku bieżącego 0,00 0,00 0,0 

10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i 

gwarancji 

0,00 0,00 0,0 

10.8 Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu 

wynikająca z operacji niekasowych (m.in. 

umorzenia, różnice kursowe) 

0,00 0,00 0,0 
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10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z 

limitu spłaty zobowiązań dokonywana w 

formie wydatków budżetowych 

0,00 0,00 0,0 

 

d) informacje o wartości umorzenia podatków w 2020 roku – 2.864,86 zł 

w tym: 

- podatek od nieruchomości – 2.747,86 zł, 

- podatek rolny 64,00 zł, 

- podatek leśny 53,00 zł, 

 tym wartość przedmiotowych umorzeń podatkowych – 0,00 

 

2) pozyskane środki zewnętrzne - szczegółowa informacja o pozyskanych w okresie sprawozdawczym 

środkach zewnętrznych do budżetu Miasta, 

Pozyskane środki zewnętrzne 

a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

010  

01095 

Rolnictwo i łowiectwo 

Pozostała działalność 

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 30.000,00 zł z 

przeznaczeniem na remont drogi rolniczej 

pod Okrągłą 

56.014,40 

56.014,40 

 

 

 

 

 

26.014,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000,00 

56.014,40 

56.014,40 

 

 

 

 

 

26.014,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000,00 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 
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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 

150.826,63 

125.501,63 

 

 

 

 

 

125.501,63 

 

142.041,07 

122.716,07 

 

 

 

 

 

122.716,07 

 

94,2 

97,8 

 

 

 

 

 

97,8 

75056 Spis powszechny i inne 

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 spisu powszechnego 

25.325,00 

 

 

 

 

 

25.325,00 

 

19.325,00 

 

 

 

 

 

19.325,00 

 

76,3 

 

 

 

 

 

76,3 

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 

 

 

46.885,00 

 

1.603,00 

 

 

 

 

 

1.603,00 

 

 

46.885,00 

 

1.603,00 

 

 

 

 

 

1.603,00 

 

 

100,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej 

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 na 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – I i 

II tura 

 

45.282,00 

 

 

 

 

 

45.282,00 

 

 

45.282,00 

 

 

 

 

 

45.282,00 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

801  

80103 

Oświata i wychowanie 

Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

1.706.786,

39 

25.823,00 

1.811.758,0

9 

23.441,60 

106,2 

90,8 
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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 

 

 

 

 

 

25.823,00 

 

 

 

 

 

 

23.441,60 

 

 

 

 

 

90,8 

 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 

1.364.930,0

0 

 

 

 

 

494.930,00 

 

 

 

 

 

 

870.000,00 

1.451.810,0

0 

 

 

 

 

489.191,68 

 

 

 

 

 

 

962.618,32 

106,4 

 

 

 

 

98,8 

 

 

 

 

 

 

110,6 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)  

(& 2030) 

- dofinansowanie remontu stołówki w 

Szkole Podstawowej nr 1 

80.000,00 

 

 

 

 

80.000,00 

80.000,00 

 

 

 

 

80.000,00 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

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, związkom powiatowo- gminnym) 

ustawami (& 2010) 

- na sfinansowanie zakupu podręczników 

i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 

szkół 

 

 

 

91.043,39 

 

 

 

 

 

91.043,39 

 

 

 

 

91.043,39 

 

 

 

 

 

91.043,39 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

80195 Pozostała działalność 144.990,00 165.463,10 114,1 
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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 (refundacja środków) 

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) 

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 

(& 2059) 

- zakup komputerów w ramach programu  

„Zdalna szkoła” 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134.232,54 

 

 

 

 

 

 

 

10.757,46 

 

 

 

 

 

 

 

20.473,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134.232,54 

 

 

 

 

 

 

 

10.757,46 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

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. 

699,00 

699,00 

 

 

 

 

 

669,00 

448,95 

448,95 

 

 

 

 

 

448,95 

64,2 

64,2 

 

 

 

 

 

64,2 

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. 

483.817,85 

 

 

 

 

10.214,27 

 

452.161,12 

 

 

 

 

10.040,12 

 

93,5 

 

 

 

 

98,3 
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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.  

 

 

 

10.214,27 

 

 

 

 

10.040,12 

 

 

 

 

98,3 

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, 

 

 

44.992,48 

 

 

 

 

44.992,48 

 

 

 

44.992,48 

 

 

 

 

44.992,48 

 

 

 

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 

124.182,70 

 

 

 

 

124.182,70 

 

123.537,70 

 

 

 

 

123.537,70 

 

99,5 

 

 

 

 

99,5 

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 

120.030,60 

 

 

 

 

 

54.152,60 

 

 

 

 

65.878,00 

119.130,22 

 

 

 

 

 

53.340,42 

 

 

 

 

65.789,80 

99,2 

 

 

 

 

 

98,5 

 

 

 

 

99,9 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

 

29.589,40 

 

29.589,40 

 

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) 

- na sfinansowanie zakupu 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla  

dzieci niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

29.589,40 

 

 

 

 

 

 

29.589,40 

 

 

 

 

 

 

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 

108.138,40 

 

 

 

 

108.138,40 

 

98.271,20 

 

 

 

 

98.271,20 

 

90,9 

 

 

 

 

90,9 

 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

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 wypłatę zasiłków celowych dla rodzin 

poszkodowanych w wyniku powodzi 

26.600,00 

 

 

 

 

 

26.600,00 

26.600,00 

 

 

 

 

 

26.600,00 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 85295 Pozostała działalność 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych)  

(& 2030) 

- na program „Wspieraj Seniora” 

20.070,00 

 

 

 

 

20.070,00 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

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) 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

 

2.855,00 

2.855,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.406,19 

 

 

2.693,00 

2.693,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.269,66 

 

 

94,3 

94,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,3 
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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 zakup środków ochrony 

indywidualnej w związku z COVID-19 w 

ramach projektu: "Kooperacje 3D 

"finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 

 

 

 

448,81 

 

 

 

 

 

 

 

423,34 

 

 

 

 

 

 

 

94,3 

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 

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 

28.095,00 

 

28.095,00 

 

 

 

 

23.085,00 

 

 

 

 

 

 

 

5.010,00 

28.095,00 

 

28.095,00 

 

 

 

 

23.085,00 

 

 

 

 

 

 

 

5.010,00 

100,0 

 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

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 

12.160.472

,39 

9.286.810,0

0 

 

 

 

 

 

 

 

9.286.810,0

0 

 

12.105.342,

02 

9.259.538,9

7 

 

 

 

 

 

 

 

9.259.538,9

7 

 

99,5 

99,7 

 

 

 

 

 

 

 

99,7 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,6 
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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) 

-na sfinansowanie świadczeń rodzinnych,  

opiekuńczych i funduszu 

alimentacyjnego, składek ZUS dla osób 

pobierających  świadczenia opiekuńcze 

wraz z kosztami obsługi tego programu 

2.512.940,1

4 

 

 

 

 

 

2.512.940,1

4 

 

2.502.107,8

5 

 

 

 

 

 

2.502.107,8

5 

 

 

 

 

 

 

99,6 

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, związkom powiatowo- gminnym) 

ustawami (& 2010) 

- na sfinansowanie kosztów obsługi  

programu  Karta Dużej Rodziny 

387,05 

 

 

 

 

 

387,05 

 

320,50 

 

 

 

 

 

320,50 

 

82,8 

 

 

 

 

 

82,8 

 

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 

349.060,00 

 

 

 

 

 

349.060,00 

 

 

 

332.320,00 

 

 

 

 

 

332.320,00 

 

 

 

95,2 

 

 

 

 

 

95,2 

 

 

 

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.275,20 

 

 

 

 

 

11.275,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.054,70 

 

 

 

 

 

11.054,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,0 

 

 

 

 

 

98,0 
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świadczeniobiorców pobierających 

świadczenia opiekuńcze  

900  

 

90026 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

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. 

 

42.464,18 

 

42.464,18 

 

 

 

 

 

 

 

42.464,18 

 

34.678,77 

 

34.678,77 

 

 

 

 

 

 

 

34.678,77 

 

81,7 

 

81,7 

 

 

 

 

 

 

 

81,7 

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” 

 

3.000,00 

3.000,00 

 

 

 

3.000,00 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

  Razem: 14.681.915,

84 

14.680.117,

42 

100,0 

 

b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

758  

75816 

Różne rozliczenia 

Wpływy do rozliczenia 

Środki na dofinansowanie 

własnych inwestycji gmin, 

powiatów (związków gmin, 

9.393,00 

9.393,00 

 

 

 

1.309.393,00 

1.309.393,00 

 

 

 

13940,1 

13940,1 
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związków powiatowo-

gminnych, związków 

powiatów) samorządów 

województw, pozyskane z 

innych źródeł (& 6290) 

- na dofinansowanie własnych 

inwestycji gminy 

realizowanych w ramach 

Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych – budowa 

wodociągu i kanalizacji 

 

 

9.393,00 

 

 

1.309.393,00 

 

 

13940,1 

900  

 

90005 

Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

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 

 

2.501.647,89 

 

2.247.965,79 

 

 

 

 

 

 

 

635.163,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.612.802,70 

 

365.361,22 

 

111.679,12 

 

 

 

 

 

 

 

111.679,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

14,6 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

17,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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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).  

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 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. 

 

253.682,10 

 

 

 

 

 

 

 

253.682,10 

 

 

253.682,10 

 

 

 

 

 

 

 

253.682,10 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

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 

900.000,00 

900.000,00 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1.608.491,65 

1.608.491,65 

 

 

 

 

 

 

708.491,65 

 

 

 

 

 

178,7 

178,7 

 

 

 

 

 

 

- 
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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. 

 

 

 

 

 

 

900.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Razem: 3.411.040,89 3.283.245,87 96,3 

 

c) inne środki 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

801  

80103 

Oświata i wychowanie 

Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 

Wpływy z usług (& 0830) 

- zwrot kosztów utrzymania 

dzieci z innych gmin w 

przedszkolach publicznych 

206.000,00 

 

6.000,00 

6.000,00 

199.742,52 

 

6.315,84 

6.315,84 

 

97,0 

 

105,3 

105,3 

 80104 Przedszkola 

Wpływy z usług (& 0830) 

- zwrot kosztów utrzymania 

dzieci z innych gmin w 

przedszkolach publicznych 

200.000,00 

200.000,00 

193.426,68 

193.426,68 

 

96,7 

96,7 

  Razem: 206.000,00 199.742,52 97,0 
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Realizacja w 2020 roku dochodów i wydatków jednostki budżetowej – Urząd 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 

434,14 

434,14 

434,14 

108,5 

108,5 

108,5 

700 

 

 

70005 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

Dochody bieżące 

Dochody majątkowe 

1.492.317,00 

 

1.492.317,00 

350.817,00 

1.141.500,00 

1.562.438,00 

 

1.562.438,00 

365.467,32 

1.196.970,68 

104,7 

 

104,7 

104,2 

104,9 

750  

75011 

 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

Dochody bieżące 

20.050,00 

1.000,00 

1.000,00 

25.182,36 

1.004,65 

1.004,65 

125,6 

100,5 

100,5 

75022 Rady gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

Dochody bieżące 

 

2.550,00 

2.550,00 

 

2.550,00 

2.550,00 

 

100,0 

100,0 

75023 Urzędy gmin (miast i miast 

na prawach powiatu) 

Dochody bieżące 

 

16.500,00 

16.500,00 

 

21.627,71 

21.627,71 

 

131,1 

131,1 

754  

 

75416 

Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

Straż gminna (miejska) 

Dochody bieżące 

 

17.200,00 

17.200,00 

17.200,00 

 

9.734,80 

9.734,80 

9.734,80 

 

56,6 

56,6 

56,6 

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 

 

 

 

3.788.430,00 

 

 

 

 

1.679.330,00 

1.679.330,00 

 

 

 

4.056.328,22 

 

 

 

 

1.855.278,93 

1.855.278,93 

 

 

 

107,1 

 

 

 

 

110,5 

110,5 
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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 

 

 

 

 

1.627.000,00 

1.627.000,00 

 

 

 

 

1.675.812,59 

1.675.812,59 

 

 

 

 

103,0 

103,0 

75618 Wpływy z innych opłat 

stanowiących dochody 

jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie 

ustaw 

Dochody bieżące 

 

 

482.100,00 

482.100,00 

 

 

525.236,70 

525.236,70 

 

 

108,9 

108,9 

801  

80103 

Oświata i wychowanie 

Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 

Dochody bieżące 

206.000,00 

 

6.000,00 

6.000,00 

199.742,52 

 

6.315,84 

6.315,84 

97,0 

 

105,3 

105,3 

80104 Przedszkola 

Dochody bieżące 

200.000,00 

200.000,00 

193.426,68 

193.426,68 

96,7 

96,7 

900  

 

90001 

 

Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód 

Dochody bieżące 

 

3.626.042,70 

- 

- 

 

1.914.202,77 

277,56 

277,56 

 

52,8 

- 

- 

90002 Gospodarka odpadami 

komunalnymi 

Dochody bieżące 

2.006.340,00 

2.006.340,00 

1.901.843,77 

1.901.843,77 

94,8 

94,8 

90005 Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu 

Dochody majątkowe 

 

1.612.802,70 

1.612.802,70 

 

- 

- 

 

- 

- 

90019 Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z 

opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 

Dochody bieżące 

 

 

3.000,00 

3.000,00 

 

 

5.710,60 

5.710,60 

 

 

190,4 

190,4 

90095 Pozostała działalność 

Dochody bieżące 

3.900,00 

3.900,00 

6.370,84 

6.370,84 

163,4 

163,4 

  Ogółem: 9.150.439,70 7.768.062,81 84,9 

 

Wydatki wg działów i rozdziałów 

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

010  

01030 

Rolnictwo i łowiectwo 

Izby rolnicze 

Wydatki bieżące 

151.514,40 

500,00 

500,00 

113.989,65 

441,07 

441,07 

75,2 

88,2 

88,2 
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01095 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

151.014,40 

151.014,40 

113.548,58 

113.548,58 

75,2 

75,2 

400  

 

40002 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 

Dostarczanie wody 

Wydatki majątkowe 

 

40.000,00 

40.000,00 

40.000,00 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

600  

60013 

Transport i łączność 

Drogi publiczne wojewódzkie 

Wydatki majątkowe 

679.820,43 

81.385,00 

81.385,00 

395.648,78 

81.385,00 

81.385,00 

58,2 

100,

0 

100,

0 

60016 Drogi publiczne gminne 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

503.335,43 

34.900,00 

468.435,43 

289.171,78 

1.900,00 

287.271,78 

57,5 

5,4 

61,3 

60017 Drogi wewnętrzne 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

95.100,00 

25.100,00 

70.000,00 

25.092,00 

25.092,00 

- 

26,4 

100,

0 

- 

700  

70005 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

342.190,00 

 

342.190,00 

272.190,00 

70.000,00 

231.280,70 

 

231.280,70 

171.698,70 

59.582,00 

67,6 

 

67,6 

63,1 

85,1 

750  

75011 

Administracja publiczna 

Urzędy wojewódzkie 

Wydatki bieżące 

3.588.260,63 

258.560,63 

258.560,63 

3.257.993,50 

236.740,59 

236.740,59 

90,8 

91,6 

91,6 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 

Wydatki bieżące 

 

232.000,00 

232.000,00 

 

188.109,39 

188.109,39 

 

81,1 

81,1 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 

Wydatki bieżące 

 

2.941.375,00 

2.941.375,00 

 

2.736.237,40 

2.736.237,40 

 

93,0 

93,0 

75056 Spis powszechny i inne 

Wydatki bieżące 

25.325,00 

25.325,00 

19.325,00 

19.325,00 

76,3 

76,3 

75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 

Wydatki bieżące 

 

100.000,00 

100.000,00 

 

55.884,40 

55.884,40 

 

55,9 

55,9 

75095 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

31.000,00 

26.000,00 

5.000,00 

21.696,72 

21.696,72 

- 

70,0 

83,5 

- 

751  

 

 

75101 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

Wydatki bieżące 

 

 

46.885,00 

 

1.603,00 

1.603,00 

 

 

46.885,00 

 

1.603,00 

1.603,00 

 

 

100,0 

 

100,0 

100,0 
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75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Wydatki bieżące 

 

45.282,00 

45.282,00 

 

45.282,00 

45.282,00 

 

100,0 

100,0 

754  

 

75404 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

Komendy wojewódzkie Policji 

Wydatki majątkowe 

 

489.161,00 

12.500,00 

12.500,00 

 

447.778,22 

12.500,00 

12.500,00 

 

91,5 

100,0 

100,0 

75412 Ochotnicze straże pożarne 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

75.000,00 

62.300,00 

12.700,00 

72.984,05 

60.284,05 

12.700,00 

97,3 

96,8 

100,0 

75416 Straż gminna (miejska) 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

284.111,00 

205.111,00 

79.000,00 

272.055,91 

193.405,41 

78.650,50 

95,8 

94,3 

99,6 

75421 Zarządzanie kryzysowe 

Wydatki bieżące 

33.550,00 

33.550,00 

17.371,82 

17.371,82 

51,8 

51,8 

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

Wydatki bieżące 

 

60.000,00 

60.000,00 

 

59.988,38 

59.988,38 

 

100,0 

100,0 

75495 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

24.000,00 

14.000,00 

10.000,00 

12.878,06 

12.878,06 

- 

53,7 

92,0 

- 

757  

75702 

Obsługa długu publicznego 

Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek oraz innych 

zobowiązań jednostek samorządu 

terytorialnego zaliczanych do tytułu 

dłużnego – kredyty i pożyczki 

Wydatki bieżące 

180.000,00 

 

 

 

 

180.000,00 

 180.000,00 

73.374,87 

 

 

 

 

73.374,87 

73.374,87 

40,8 

 

 

 

 

40,8 

40,8 

758  

75818 

Różne rozliczenia 

Rezerwy ogólne i celowe 

Wydatki bieżące 

110.000,00 

110.000,00 

110.000,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

801  

80103 

Oświata i wychowanie 

Oddziały przedszkolne w szkołach  

podstawowych 

Wydatki bieżące 

3.270.687,00 

 

11.957,00 

11.957,00 

3.196.423,14 

 

7.848,72 

7.848,72 

97,7 

 

65,6 

65,6 

80104 Przedszkola 

Wydatki bieżące 

3.066.058,00 

3.066.058,00 

3.043.584,42 

3.043.584,42 

99,3 

99,3 

80106 Inne formy wychowania 

przedszkolnego 

Wydatki bieżące 

 

5.000,00 

5.000,00 

 

- 

- 

 

- 

- 

80195 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

187.672,00 

187.672,00 

144.990,00 

144.990,00 

77,3 

77,3 

851  

85153 

Ochrona zdrowia 

Zwalczanie narkomanii 

Wydatki bieżące 

448.998,80 

3.000,00 

3.000,00 

398.486,95 

- 

- 

88,8 

- 

- 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Wydatki bieżące 

443.998,80 

443.998,80 

396.486,95 

396.486,95 

89,3 

89,3 
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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  

85216 

Pomoc społeczna 

Zasiłki stałe 

Wydatki bieżące 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

433,12 

433,12 

433,12 

8,7 

8,7 

8,7 

855  

85501 

Rodzina 

Świadczenie wychowawcze 

Wydatki bieżące 

24.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

9.571,89 

3.408,09 

3.408,09 

39,9 

28,4 

28,4 

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 

 

 

 

6.163,80 

6.163,80 

 

 

 

51,4 

51,4 

900  

 

90001 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Wydatki majątkowe 

 

7.853.810,80 

1.578.293,00 

1.578.293,00 

 

4.691.838,31 

1.144.769,00 

1.144.769,00 

 

59,7 

72,5 

72,5 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 

Wydatki bieżące 

2.006.340,00 

2.006.340,00 

1.992.788,48 

1.992.788,48 

99,3 

99,3 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 

Wydatki bieżące 

743.500,00 

743.500,00 

596.571,49 

596.571,49 

80,2 

80,2 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach 

Wydatki bieżące 

 

113.000,00 

113.000,00 

 

99.799,98 

99.799,98 

 

88,3 

88,3 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu 

Wydatki majątkowe 

 

2.258.714,20 

2.258.714,20 

 

55.095,49 

55.095,49 

 

2,4 

2,4 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Wydatki bieżące 

575.000,00 

575.000,00 

443.461,48 

443.461,48 

77,1 

77,1 

90026 Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

 

203.028,46 

64.028,46 

139.000,00 

 

189.630,51 

50.917,76 

138.712,75 

 

93,4 

79,5 

99,8 

90095 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

375.935,14 

375.935,14 

169.721,88 

169.721,88 

45,1 

45,1 

921  

 

92105 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 

Wydatki bieżące 

 

2.419.400,00 

21.000,00 

21.000,00 

 

2.357.204,81 

- 

- 

 

97,4 

- 

- 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 

Wydatki bieżące 

 

430.000,00 

430.000,00 

 

394.100,00 

394.100,00 

 

91,7 

91,7 

92116 Biblioteki 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

1.913.500,00 

343.527,54 

1.569.972,46 

1.909.904,81 

343.527,54 

1.566.377,27 

99,8 

100,0 

99,8 
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92195 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

54.900,00 

18.000,00 

36.900,00 

53.200,00 

16.300,00 

36.900,00 

96,9 

90,6 

100,0 

926  

92601 

Kultura fizyczna  

Obiekty sportowe 

Wydatki bieżące 

2.529.200,00 

36.700,00 

36.700,00 

2.487.900,38 

28.926,32 

28.926,32 

98,4 

78,8 

78,8 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  

Wydatki bieżące 

5.000,00 

5.000,00 

- 

- 

- 

- 

 92695 Pozostała działalność 

Wydatki bieżące 

Wydatki majątkowe 

2.487.500,0

0 

10.500,00 

2.477.000,0

0 

2.458.974,0

6 

10.319,80 

2.448.654,2

6 

98,9 

98,3 

98,9 

  Ogółem: 22.178.928,06 17.708.809,32 79,8 

 

 

 

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

W 2020 r. nie przeprowadzono kontroli w zakresie podatków i opłat w związku z COVID-19. 

Ściągalność podatków za 2020 rok na poziomie 99%.  

 

3) 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 2020 r.  Rada Miejska funkcjonowała w składzie:  

1. Radny Matoga Janusz – Przewodniczący Rady 

2. Radna Flig Janina – Wiceprzewodnicząca Rady 

3. Radny Antosz Stanisław      

4. Radny Korda Kamil     

5. Radny Liszka Michał      

6. Radna Pazdur Krystyna     

7. Radny Rusnarczyk Radosław     

8. Radna Sasal Agnieszka     

9. Radny Sitkowski Ryszard    

10. Radna Smaga Elżbieta     

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
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11. Radna Sochacka Joanna     

12. Radny Surówka Bogdan     

13. Radny Szynalik Jan     

14. Radny Wardyński Jacek 

15. Radny Żmuda Tadeusz  

 

  Radni pracowali w 6 stałych Komisjach Rady Miejskiej - Komisja rewizyjna, Komisja skarg, wniosków i 

petycji, Komisja budżetu i finansów, Komisja gospodarki i rozwoju, Komisja spraw społecznych, Komisja 

oświaty. Poniższa tabela przedstawia liczbę członków poszczególnych komisji oraz liczbę posiedzeń 

przeprowadzonych w roku 2020. 

Lp. Nazwa Komisji Liczba członków Liczba posiedzeń 

1. Komisja rewizyjna 6 21 

2. Komisja skarg, wniosków i petycji 4 5 

3. Komisja budżetu i finansów 7 17 

4. Komisja gospodarki i rozwoju 7 21 

5. Komisja spraw społecznych 6 9 

6. Komisja oświaty 7 10 

 

 

Zadania realizowane przez  komisje stałe Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w roku 2020  

Komisja budżetu i finansów realizuje głównie zadania z zakresu budżetu i finansów Miasta. Przede 

wszystkim wydaje opinie do projektów uchwał budżetowych, a także podejmuje działania w sprawach 

dotyczących majątku Miasta tj. podatki i opłaty, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, zobowiązania  

w zakresie podejmowanych inwestycji. Do zadań komisji należą też sprawy z zakresu promocji i kultury 

Miasta. W  roku 2020 komisja podejmowała dodatkowo działania  z zakresu inwestycji w SP ZOZ, działalności 

KS Turbacz oraz rozbudowy Biblioteki Miejskiej w Mszanie Dolnej. Komisja analizowała także sytuacje 

miasta pod kątem pandemii COVID-19 oraz rozdziału środków finansowych na inwestycje związane  

z pandemią.  

Komisja gospodarki i rozwoju zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi rozwoju gospodarczego 

Miasta, a także sprawami z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, gospodarki 

nieruchomościami. Decyduje o programach gospodarczych i programach rozwoju na terenie miasta. 

Współpracuje także z podmiotami prowadzącymi działalność na terenie Miasta. W roku 2020 członkowie 

komisji spotkali się m.in. z wykonawcą zadania pn. „Zorganizowanie oraz prowadzenie obsługi Parkingów 

płatnych na terenie Miasta Mszana Dolna” w sprawie złożonych wniosków przez przedsiębiorców dot. 

handlu okolicznościowego na parkingu przy ul. Orkana. Dodatkowo rozpatrywali sprawę projektu i remontu 

ul. Krasińskiego, a także sprawy związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie budowy MOK ze środków 

z Funduszy Norweskich.  

Komisja spraw społecznych realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, 

porządku publicznego  oraz bezpieczeństwa mieszkańców miasta. W roku 2020 członkowie komisji 

zajmowali się kompleksową analizą działalności SP ZOZ Vital-Med oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mszanie Dolnej. Komisja przyjęła także sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.  

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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Komisja oświaty realizuje zadania z zakresu oświaty, wychowania, sportu i turystyki we współpracy 

ze środowiskami młodzieżowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Członkowie komisji w roku 2020 

spotykali się z dyrektorami miejskich szkół i przedszkoli celem uzyskania informacji nt. realizowanych zadań 

a także organizacji jednostek. Miało też miejsce spotkanie odnośnie działalności Stowarzyszenia Osób 

Niepełnosprawnych Oddział Mszana Dolna.  Komisja angażowała się w sprawy związane z Klubem 

Sportowym Turbacz, inwestycją przebudowy stadionu lekkoatletycznego, a także złożeniem wniosku  

o dofinansowanie budowy MOK z Funduszy Norweskich. Ze względu na zaistniałą sytuacje pandemii COVID-

19 komisja musiała podjąć dodatkowe działania w zakresie skontrolowania działalności szkół w okresie 

nauki zdalnej, a także ogólnej sytuacji mieszkańców miasta.  

Komisja skarg, wniosków i petycji zajmuje się analizą i opiniowaniem wpływających do Rady Miasta 

skarg na działalność Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych, a także wniosków i petycji składanych przez obywateli. W roku 2020 komisja 

rozpatrzyła trzy petycje:  

a) petycję w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego – wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”,  

b) petycję w sprawie wyłączenia z miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych  

z terenu miasta Mszana Dolna.  

c) Petycje w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  

Każdorazowe wydanie opinii poprzedzało postępowanie wyjaśniające celem wszechstronnego wyjaśnienia 

sprawy.  

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Miasta oraz występuje z wnioskiem do Rady  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi oraz udzielenia wotum zaufania. Komisja dokonując 

kontroli działalności Burmistrza, jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych działa według zasady 

legalności, gospodarności, rzetelności oraz celowości. Komisja zadania wykonuje według rocznego 

harmonogramu pracy zawierającego w szczególności wykaz jednostek kontrolowanych.  

W 2020 roku członkowie komisji podjęli takie działania jak:  

a) Kontrola działalności PSZOK za 2019 r.  

b) Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2019 r. 

c) Analiza Raportu o stanie Miasta Mszana Dolna za rok 2019.  

d) Kontrola działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Mszanie Dolnej za rok 2019.  

e) Kontrola działalności ZGK za rok 2019. 

f) Kontrola bieżącej działalności Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej.  

g) Kontrola realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Mszanki”  

h) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2019 oraz 

opinia w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. 

i) Kontrola realizacji inwestycji: Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego  

w Mszanie Dolnej – wariant 400m. treningowy (stadion miejski) 

j) Kontrola działalności Przedszkola Nr 2 w Mszanie Dolnej za rok 2019.  

k) Kontrola realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Mszanki”  

l) Kontrola windykacji podatków i opłat za śmieci za rok 2019 

m) Kontrola działalności Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej za rok 2019. 

n) Kontrola działalności MOPS za rok 2019 

o) Kontrola działalności Centrum Usług Wspólnych za rok 2019.  
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p) Kontrola stanu zadłużenia i środków pieniężnych Miasta Mszana Dolna. 

 

2) realizacja i sposób wykonywania uchwał Rady Miejskiej, 

Rada Miejska obradowała na 12 sesjach, podczas których podjęła 118 uchwał, dla których określono status 

realizacji zgodnie z poniższymi założeniami: 

- Uchwała zrealizowana – uchwała, której postanowienia zostały wykonane, zrealizowane; 

- Uchwała w realizacji – w tym m.in. programy, regulaminy, zmiany statutu, przepisy gminne, itp., a także 

uchwały, których postanowienia są w trakcie realizacji, zostaną wykonane w czasie określonym uchwałą 

Rady Miejskiej; 

- Uchwała niezrealizowana. 

Uchwały realizowane są zgodnie z treścią podjętych przez Radę Miejską uchwał. 

Ponadto w 2020 r. Rada Miejska podjęła 2 oświadczenia.  

2.1) Zestawienie wszystkich uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2020 r.  

 

1.  XIX/150/2020 27.01.2020r. uchwała budżetowa na rok 2020 Zrealizowana 

2.  XIX/151/2020 27.01.2020r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana 

Dolna na lata 2020 – 2030 

Zrealizowana 

3.  XIX/152/2020 27.01.2020 r. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na 2020 rok oraz 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz 

placówki doskonalenia nauczycieli oraz form 

i specjalności kształcenia na które dofinansowanie 

jest przyznawane 

Zrealizowana 

4.  XIX/153/2020 27.01.2020 r. zmiany Uchwały Nr XVIII/146/2019 Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

5.  XIX/154/2020 27.01.2020 r. zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2019 Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia 

wysokości tej opłat, przejęcia obowiązków odbioru 

odpadów od właścicieli nieruchomości 

„mieszanych” czyli w części zamieszkałych i w części 

niezamieszkałych położonych na terenie Miasta 

Zrealizowana 
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Mszana Dolna oraz zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

6.  XIX/155/2020 27.01.2020 r. wyrażenia woli przystąpienia do programu: 

”Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla 

pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg 

wojewódzkich” 

Zrealizowana 

7.  XIX/156/2020 27.01.2020 r. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób 

Dotkniętych Przemocą w Mieście Mszana Dolna na 

lata 2020 – 2025 

Zrealizowana 

8.  XIX/157/2020 27.01.2020 r. sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad 

zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 

Zrealizowana 

9.  XIX/158/2020 27.01.2020 r. przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 

Mszana Dolna na lata 2019-2034" 

Zrealizowana 

10.  XIX/159/2020 27.01.2020 r. przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Mszana Dolna 

na lata 2020-2030" 

Zrealizowana 

11.  XIX/160/2020 27.01.2020 r. wieloletniego planu gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym gminy 

Zrealizowana 

12.  XIX/161/2020 27.01.2020 r. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do 

zasobu nieruchomości Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

13.  XIX/162/2020 27.01.2020 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta 

Mszana Dolna 

Zrealizowana 

14.  XIX/163/2020 27.01.2020 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Mszana Dolna 

Zrealizowana 

15.  XIX/164/2020 27.01.2020 r. ustalenia zasad korzystania z parkingów 

niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie 

będących drogami publicznymi 

Zrealizowana 

16.  XIX/165/2020 27.01.2020 r. wysokości cen za parkowanie pojazdów na 

parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na 

terenach komunalnych Miasta Mszana Dolna 

nie będących drogami publicznymi 

Zrealizowana 

17.  XIX/166/2020 27.01.2020 r. wprowadzenia strefy płatnego parkowania, 

ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej 

dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu 

pobierania tych opłat 

Zrealizowana 
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18.  XIX/167/2020 27.01.2020 r. wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz 

zasad pobierania 

Zrealizowana 

19.  XIX/168/2020 27.01.2020 r. regulaminu targowiska miejskiego w Mszanie 

Dolnej 

Zrealizowana 

20.  XIX/169/2020 27.01.2020 r. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2020 

roku” 

Zrealizowana 

21.  XIX/170/2020 27.01.2020 r. zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Mszanie Dolnej na rok 2020 

Zrealizowana 

22.  XIX/171/2020 27.01.2020 r. zatwierdzenia Planu pracy Komisji skarg wniosków 

i petycji, Komisji budżetu i finansów, Komisji 

gospodarki i rozwoju, Komisji spraw społecznych, 

Komisji oświaty Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na 

rok 2020 

Zrealizowana 

23.  XX/172/2020 24.02.2020 r. zmian w budżecie miasta na rok 2020 Zrealizowana 

24.  XX/173/2020 24.02.2020 r. zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu Miasta Mszana 

Dolna na rok 2020 

Zrealizowana 

25.  XX/174/2020 24.02.2020 r. zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

Zrealizowana 

26.  XX/175/2020 24.02.2020 r. uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mszanie Dolnej 

Zrealizowana 

27.  XX/176/2020 24.02.2020 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Mszana Dolna 

Zrealizowana 

28.  XX/177/2020 24.02.2020 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Mszana Dolna 

Zrealizowana 

29.  XX/178/2020 24.02.2020 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Mszana Dolna 

Zrealizowana 

30.  XX/179/2020 24.02.2020 r. upoważnienia Burmistrza Miasta Mszana Dolna do 

zawarcia porozumienia pomiędzy PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. w sprawie budowy i przebudowy sieci 

miejskiej infrastruktury drogowej na terenie Miasta 

Mszana Dolna w związku z realizacją projektu 

„Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – 

Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja 

istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy 

Sącz” 

Zrealizowana 

31.  XX/180/2020 24.02.2020 r. wyznaczenia dni i godzin przyjmowania obywateli 

w sprawach skarg i wniosków 

Zrealizowana 
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32.  XXI/181/2020 10.03.2020 r. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy 

Sącz 

Zrealizowana 

33.  XXI/182/2020 10.03.2020 r. zmian w budżecie miasta na rok 2020 Zrealizowana 

34.  XXI/183/2020 10.03.2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana 

Dolna na lata 2020 – 2032 

Zrealizowana 

35.  XXI/184/2020 10.03.2020 r. przystąpienia Miasta Mszana Dolna do realizacji 

projektu pod nazwą: „Poprawa zarządzania 

dziedzictwem kulturowym poprzez utworzenie 

Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich 

w Mszanie Dolnej” wnioskowanego w ramach 

naboru wniosków w programie KULTURA 

realizowanym przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszy 

EOG 

Zrealizowana 

36.  XXI/185/2020 10.03.2020 r. zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana 

Dolna na rok 2020 

Zrealizowana 

37.  XXI/186/2020 10.03.2020 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

38.  XXI/187/2020 10.03.2020 r. zmiany Uchwały Nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 

terenie Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

39.  XXI/188/2020 10.03.2020 r. określenia rodzaju dodatkowych usług 

świadczonych przez Miasto Mszana Dolna 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, 

sposobie ich świadczenia oraz wysokości ceny za te 

usługi 

Zrealizowana 

40.  XXI/189/2020 10.03.2020 r. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

41.  XXI/190/2020 10.03.2020 r. zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2019 Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia 

wysokości tej opłat, przejęcia obowiązków odbioru 

Zrealizowana 
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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 

42.  XXI/191/2020 10.03.2020 r. zmiany Uchwały Nr XVI/121/2019 z dnia 

29 października 2019r. w sprawie 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 

43.  XXI/192/2020 10.03.2020 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Mszana Dolna 

Zrealizowana 

44.  XXI/193/2020 10.03.2020 r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Mszana Dolna 

Zrealizowana 

45.  XXI/194/2020 10.03.2020 r. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym 

Zrealizowana 

46.  XXI/195/2020 10.03.2020 r. zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia strefy 

płatnego parkowania ustalenia opłaty za postój 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia 

opłaty abonamentowej dla niektórych 

użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych 

opłat 

Zrealizowana 

47.  XXI/196/2020 10.03.2020 r. rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika - 

bulwarów przy ul. Spadochroniarzy w Mszanie 

Dolnej 

Zrealizowana  

48.  XXI/197/2020 10.03.2020 r. określenia szczegółowych wymogów „Raportu o 

stanie Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

49.  XXII/198/2020 27.04.2020 r. zmian w budżecie miasta na rok 2020 Zrealizowana 

50.  XXII/199/2020 27.04.2020 r. przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości 

Zrealizowana 

51.  XXII/200/2020 27.04.2020 r. zmiany Uchwały Nr XIX/164/2020, Nr XIX/165/2020, 

Nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 

z dnia 27 stycznia 2020 r 

Zrealizowana 

52.  XXII/201/2020 27.04.2020 r. szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie 

udzielania ulg w spłacie należności 

cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub 

użytkowania przypadających Miastu Mszana Dolna 

Zrealizowana 
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lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu 

zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu 

COVID-19 

53.  XXII/202/2020 27.04.2020 r. rozpatrzenia petycji w sprawie wyłączenia 

z miejskiego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi nieruchomości w części 

zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu 

miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

54.  XXII/203/2020 27.04.2020 r. zmiany Uchwały Nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej z dnia 29 października 2019r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 

terenie Miasta Mszana Dolna. 

Zrealizowana 

55.  XXII/204/2020 27.04.2020 r. niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, 

o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych 

Zrealizowana 

56.  XXIII/205/2020 25.05.2020 r. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Małopolskiego 

Zrealizowana 

57.  XXIII/206/2020 25.05.2020r. udzielenia z budżetu Miasta Mszana Dolna dotacji 

celowej dla instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka 

Kultury w  Mszanie Dolnej 

Zrealizowana 

58.  XXIII/207/2020 25.05.2020r. zmian w budżecie miasta na rok 2020 Zrealizowana 

59.  XXIII/208/2020 25.05.2020r. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna, 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania 

planu finansowego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych 

instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego 

Zrealizowana 

60.  XXIII/209/2020 25.05.2020r. zmiany uchwały Nr XXII/199/2020 Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat 

podatku od nieruchomości 

Zrealizowana 

61.  XXIII/210/2020 25.05.2020r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Mszana Dolna 

Zrealizowana 

62.  XXIII/211/2020 25.05.2020r. rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów 

prawa miejscowego - wprowadzenie lokalnej 

„tarczy antykryzysowej” 

Zrealizowana 

63.  XXIV/212/2020 25.06.2020r. zmiany Uchwały Nr L/454/2018 Rady Miasta 

Mszana Dolna z dnia 15 listopada 2018 w sprawie 

Zrealizowana 
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udzielenia z budżetu Miasta Mszana Dolna dotacji 

celowej dla instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki 

w Mszanie Dolnej 

64.  XXIV/213/2020 25.06.2020r. zmian w budżecie miasta na rok 2020 Zrealizowana 

65.  XXIV/214/2020 25.06.2020r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Mszanie Dolnej 

Zrealizowana 

66.  XXIV/215/2020 25.06.2020r. zmiany Uchwały Nr XXI/186/2020 Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej z dnia 10 marca 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

67.  XXIV/216/2020 25.06.2020r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

najmu lokali użytkowych stanowiących własność 

Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

68.  XXIV/217/2020 25.06.2020r. wieloletniego planu gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym gminy Miasta Mszana Dolna na lata 

2020 – 2024 

Zrealizowana 

69.  XXIV/218/2020 25.06.2020r. zmiany Uchwały Nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej z dnia 27 stycznia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia strefy płatnego 

parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie 

płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty 

abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg 

oraz sposobu pobierania tych opłat 

Zrealizowana 

70.  XXV/219/2020 28.07.2020r. wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Mszana 

Dolna 

Zrealizowana 

71.  XXV/220/2020 28.07.2020r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 

Zrealizowana 

72.  XXV/221/2020 28.07.2020r. udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

Zrealizowana 

73.  XXV/222/2020 28.07.202

0r. 

zmian w budżecie miasta na rok 2020 Zrealizowana 

74.  XXV/223/2020 28.07.2020r. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście 

Mszana Dolna na rok szkolny 2020/2021 

Zrealizowana 

75.  XXV/224/2020 28.07.2020r. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 

nieruchomości 

W trakcie 

realizacji  

76.  XXV/225/2020 28.07.2020r. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Mszana Dolna 

Zrealizowana 
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77.  XXV/226/2020 28.07.2020r. zmiany Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Świadczenia 

Usług w Ogólnym Interesie Gospodarczym przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej 

w zakresie funkcjonowania Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Zrealizowana 

78.  XXVI/227/2020 10.08.2020r. zmian w budżecie miasta na rok 2020 Zrealizowana 

79.  XXVI/228/2020 10.08.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mszana Dolna na lata 2020 – 2032 

Zrealizowana 

80.  XXVI/229/2020 10.08.2020r. wyrażenia woli przystąpienia gminy Miasta Mszana 

Dolna do programu „Fundusz Dróg 

Samorządowych”  

Zrealizowana 

81.  XXVII/230/2020 05.10.2020r. zmian w budżecie miasta na rok 2020 Zrealizowana 

82.  XXVII/231/2020 05.10.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mszana Dolna na lata 2020 - 2032 

Zrealizowana 

83.  XXVII/232/2020 05.10.2020r. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027 

Zrealizowana 

84.  XXVII/233/2020 05.10.2020r. zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących 

w skład aglomeracji Mszana Dolna miasto przy 

realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu tej 

aglomeracji 

Zrealizowana 

85.  XXVII/234/2020 05.10.2020r. wyrażenia woli przejęcia przez Gminę w drodze 

darowizny nieruchomości stanowiących obecnie 

działki ewidencyjne 1103,1092 i 1042 

W trakcie 

realizacji 

86.  XXVII/235/2020 05.10.2020r. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Zrealizowana 

87.  XXVII/236/2020 05.10.2020r. uchylenia uchwały Nr XXVIII/185/2008 Rady Miasta 

Mszana Dolna z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie 

ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefach płatnego parkowania na 

terenie Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

88.  XXVII/237/2020 05.10.2020r. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na terenie Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

89.  XXVII/238/2020 05.10.2020r. zmiany Uchwały Nr XIX/164/2020 z dnia 27 stycznia 

2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania 

z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na 

terenach nie będących drogami publicznymi 

Zrealizowana 
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90.  XXVII/239/2020 05.10.2020r. zmiany uchwały Nr XIX/165/2020 z dnia 27 stycznia 

2020 r. w sprawie wysokości cen za parkowanie 

pojazdów na parkingach niestrzeżonych, 

zlokalizowanych na terenach komunalnych Miasta 

Mszana Dolna nie będących drogami publicznymi 

Zrealizowana 

91.  XXVII/240/2020 05.10.2020r. zmiany Uchwały Nr XIX/166/2020 z dnia 27 stycznia 

2020 r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego 

parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie 

płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty 

abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg 

oraz sposobu pobierania tych opłat 

Zrealizowana 

92.  XXVII/241/2020 05.10.2020r. zmiany Uchwały Nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej z dnia 29 października 2019r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 

terenie Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

93.  XXVII/242/2020 05.10.2020r. zmiany Uchwały Nr XXI/186/2020 Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej z dnia 10 marca 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

94.  XXVII/243/2020 05.10.2020r. zmiany Uchwały Nr XXI/188/2020 Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej z dnia 10 marca 2020 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 

świadczonych przez Miasto Mszana Dolna 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, 

sposobie ich świadczenia oraz wysokości ceny za te 

usługi 

Zrealizowana 

95.  XXVII/244/2020 05.10.2020r. przyjęcia Regulaminu korzystania ze ścieżki 

rowerowej na terenie Miasta Mszana Dolna 

Zrealizowana 

96.  XXVIII/245/2020 23.11.202

0  

zmiany Uchwały Nr X/76/2018 Rady Miejskiej w 

Mszanie Dolnej dotyczącej udzielania pomocy 

finansowej dla Województwa Małopolskiego  

Zrealizowana 

97.  XXXIII/246/2020 23.11.2020  zmian w budżecie miasta na rok 2020 Zrealizowana 

98.  XXVIII/247/2020 23.11.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mszana Dolna na lata 2020 - 2032 

Zrealizowana 

99.  XXVIII/248/2020 23.11.2020 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana 

Dolna 

Zrealizowana 
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100.  XXVIII/249/2020 23.11.2020 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Mszana Dolna 

W trakcie 

realizacji  

101.  XXVIII/250/2020 23.11.2020 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Mszana Dolna 

Zrealizowana 

102.  XXVIII/251/2020 23.11.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta 

Mszana Dolna 

Zrealizowana 

103.  XXVIII/252/2020 23.11.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta 

Mszana Dolna 

Zrealizowana 

104.  XXVIII/253/2020 23.11.2020 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

Mszana Dolna 

W trakcie 

realizacji 

105.  XXVIII/254/2020 23.11.2020 upoważnienia Kierownika Centrum Usług 

Wspólnych  

w Mszanie Dolnej do załatwiania indywidualnych 

spraw  

z zakresu administracji publicznej 

Zrealizowana 

106.  XXVIII/255/2020 23.11.2020 uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta 

Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok 

Zrealizowana 

107.  XXVIII/256/2020 23.11.2020 zmiany Miejscowego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana 

Dolna na rok 2020  

Zrealizowana 

108.  XXVIII/257/2020 23.11.2020 ustalenia opłat oraz zasad korzystania z parkingów 

niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie 

będących drogami publicznymi  

Zrealizowana 

109.  XXVIII/258/2020 23.11.2020 powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Zrealizowana 

110.  XXVIII/259/2020 23.11.2020 zmiany Uchwały Nr XXI/186/2020 Rady Miejskiej w 

Mszanie Dolnej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Mszana Dolna  

Zrealizowana 

111.  XXIX/260/2020 14.12.2020  zmian w budżecie miasta na rok 2020 Zrealizowana 

112.  XXIX/261/2020 14.12.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mszana Dolna na lata 2020 - 2032 

Zrealizowana 

113.  XXIX/262/2020 14.12.2020 zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Zrealizowana 
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Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana 

Dolna na rok 2020 

114.  XXIX/263/2020 14.12.2020 warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu  

w Mszanie Dolnej  

Zrealizowana 

115.  XXIX/264/2020 14.12.2020 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mszana 

Dolna miasto 

Zrealizowana 

116.  XXIX/265/2020 14.12.2020 zmiany uchwały Nr XXVIII/255/2020 Rady Miejskiej  

w Mszanie Dolnej z dnia 23 listopada 2020 roku w 

sprawie uchwalenia Rocznego Programu 

Współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok 

Zrealizowana 

117.  XXX/266/2020 30.12.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mszana Dolna na lata 2020 - 2032 

Zrealizowana 

118.  XXX/267/2020 30.12.2020 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana 

Dolna na rok 2021 

Zrealizowana 

 

 

Skargi, Wnioski, Petycje 

W 2020 r. do Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej nie wpłynęła żadna skarga, ani żaden wniosek złożony 

przez mieszkańców.  

Wpłynęły 3 petycje do Rady Miasta – wszystkie zamieszczono na stronie BIP Urzędu Miasta. 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Mszanie Dolnej w roku 2020 

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 

1. Petycja w sprawie wyłączenia z miejskiego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

nieruchomości w części zamieszkałych i w części 

niezamieszkałych z terenu miasta Mszana Dolna. 

negatywnie  

2. Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej 

„tarczy antykryzysowej"). 

negatywnie  

3. Uzyskanie przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony 

producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2  

negatywnie 

 

3) Burmistrz Miasta – informacja o zarządzeniach z wyszczególnieniem tych w zakresie samodzielnego 

zarządzania mieniem Miasta, informacja o podmiotowych umorzeniach i zwolnieniach od podatków, 

informacja o przeprowadzonych kontrolach i egzekucjach, 
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W 2020r. Burmistrz Miasta Mszana Dolna wydała 119 Zarządzeń w sprawach: 

-   wykonania budżetu miasta Mszana dolna na rok 2020,  

- zwiększenia, zmniejszenia budżetu miasta na rok 2020 po stronie dochodów i wydatków, 

-   zatwierdzenia sprawozdań finansowych,   

-   zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2020 – 2032,  

- opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2021, 

-    przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r. o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w mieście Mszana Dolna, 

- przedłożenia Radzie Miejskiej projektu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2021r, 

- podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 

- podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, 

- podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia , 

- podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne 

użyczenie, 

- podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie 

bezprzetargowym, 

- oddania w nieodpłatne użyczenie gruntu stanowiącego własność miasta Mszana Dolna,  

- ustalenia formy I przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta Mszana Dolna,  

- oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego, 

- zatwierdzenia wyników negocjacji w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt przejęty pod drogę,  

- zatwierdzenia wyników rokowań negocjacji w sprawie ustalenia ceny nabycia działki do zasobów 

gruntów, 

- ustalenia stawki bazowej czynszu, 

- wzorów formularzy zapotrzebowania na dodatkowe usługi świadczone przez Miasto Mszana dolna                   

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów,  

- ustalenia dni i godzin funkcjonowania PSZOK,  

- powołania członków komisji przetargowych, konkursowych oraz negocjacyjnej, 

- powołania, odwołania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

- oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miasta Mszana Dolna,  

- upoważnienia pracowników Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej do podpisywania dokumentów i pism                 

z zakresu administracji publicznej,  

- upoważnienia do potwierdzenia zawartych umów dzierżawy,  

- upoważnienia Kierownika oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  do wydawania 

zaświadczeń w związku ze składanymi wnioskami do programu Czyste Powietrze,  

- organizacji otwartego konkursu ofert na realizację w 2020r. zadań z zakresu zdrowia publicznego                     

w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomani oraz ogłoszenia wyników,  

- podania do publicznej wiadomości kryteriów, harmonogramu oraz trybu rekrutacji do przedszkoli  

i szkół podstawowych, 

- ustalenia terminów składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w latach 2020 – 2022, 

- wysokości opłaty za korzystanie z samorządowych obiektów sportowych, 

- wyznaczenia na obszarze Miasta Mszana Dolna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych,  

- powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, 
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- ogłoszenia konkursów na stanowiska urzędnicze, 

- przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji 

wojskowej, 

- wprowadzenia zakazu handlu na targowisku przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej, 

- wznowienia korzystania z placu targowego zlokalizowanego w Mszanie Dolnej przy ulicy Orkana dla 

handlu produktami spożywczymi, płodami rolnymi oraz sadzonkami i nasionami a także artykułami 

przemysłowymi,  

- wprowadzenia zmian w działalności Urzędu miasta w Mszanie dolnej przez czasowe ograniczenie 

przyjmowania interesantów,  

- określenia zasad pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna),   

- ogłoszenia, odwołania stanu pogotowania przeciwpożarowego na terenie Miasta Mszana Dolna,  

- powołania stałej Komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze 

klęsk żywiołowych na terenie Miasta Mszana Dolna,  

- ogłoszenia raportu o stanie Miasta Mszana Dolna za 2019r, 

- opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Miasta Mszana Dolna w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,  

- przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w magazynach 

terenowych i zakładowych formacji obrony cywilnej,  

- powołania Zespołu ds. opracowania Gminnej strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Mszana Dolna na lata 2021 – 2026, 

- sprzedaży samochodu osobowego marki Fiat Panda 169 użytkowanego przez Straż Miejską,  

- konsultacji projektu rocznego programu współpracy miasta Mszana dolna z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

- ogłoszenia zasad przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Miasta Mszana 

Dolna oraz rozliczania tych dotacji. 

 

Zarządzenia dot. gospodarowaniem mieniem Miasta:  

 

- Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 07.02.2020r. w sprawie wysokości opłaty za korzystanie  

z samorządowych obiektów sportowych 

- Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 07.02.2020r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

- Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 18.03.2020r. w prawie podania do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym 

- Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 19.05.2020r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

- Zarządzenie nr 59/2020 z dnia 30.06.2020r. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb 

uzgodnienia wysokości odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne oraz prowadzenia 

rokowań w sprawie nabywania gruntów do zasobu komunalnego 

- Zarządzenie nr 60/2020 z dnia 08.07.2020r. w sprawie ustalenia formy I przetargu oraz ustalenia ceny 

wywoławczej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna – dot. dz. ew 3236 

- Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 14.07.2020r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego – dot. 

lokalu przy ul. Starowiejskiej 89c/2 

- Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 14.07.2020r. w prawie zatwierdzenia wyników negocjacji w sprawie 

ustalenia odszkodowania za grunt przejęty pod drogę – dot. dz. ew. 4288/17  

- Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 14.07.2020r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu 
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nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie 

- Zarządzenie nr 64/2020 z dnia 21.07.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników negocjacji w sprawie 

ustalenia ceny nabycia działki do zasobów gruntów – dot. dz. ew. 2363/1 oraz 2372/2 

- Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 21.07.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników negocjacji w sprawie 

ustalenia odszkodowania za grunt przejęty pod drogę – dot. dz. ew. 4286/8 

- Zarządzenie nr 73/2020 z dnia 10.08.2020r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

- Zarządzenie nr 75/2020 z dnia 14.08.2020r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu 

- Zarządzenie nr 83/2020 z dnia 01.09.2020r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie gruntu 

stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna – dot. dz. ew. 4972/2 oraz 4973/1 

- Zarządzenie nr 84/2020 z dnia 01.09.2020r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do użyczenia  

- Zarządzenie nr 87/2020 z dnia 04.09.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników negocjacji w sprawie 

ustalenia odszkodowania za grunt przejęty pod drogę – dot. dz. ew. 4187/6 

- Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 19.10.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników negocjacji w sprawie 

ustalenia odszkodowania za grunt przejęty pod drogę – dot. dz. ew. 4286/7 oraz 4231/11 

- Zarządzenie nr 99/2020 z dnia 20.10.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników negocjacji w sprawie 

ustalenia odszkodowania za grunt przejęty pod drogę – dot. dz. ew. 4232/9 

- Zarządzenie nr 113/2020 z dnia 27.11.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości przeznczonych do dzierżawy i najmu 

 

Informacja o prowadzonych egzekucjach i kontrolach. 

Pracownicy Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej w 2020 roku wystawili  

a) 461 upomnień, 

b) 114 ponagleń bądź wezwań 

c) 70 tytułów wykonawczych (egzekucyjnych) 

Informacja o podmiotowych umorzeniach i zwolnieniach od podatków. 

Łącznie w 2020 roku udzielono pięciu podmiotom umorzeń podatku na kwotę 2 811,86 zł. 

 

4) administracja - dane o zatrudnieniu w Urzędzie Miasta, statystyki z zakresu spraw i wniosków obywateli, 

funkcjonowania urzędu, informacja o skargach, wnioskach i petycjach wnoszonych do urzędu i jednostek 

podległych, 

 

Urząd Miasta 

Ogółem stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta na dzień 31.12.2020 r. wynosił: 36 osób, w tym  

29 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Na stanowisku urzędniczym zatrudnionych było  

31 osób, w tym 2 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, 5 osób to pracownicy obsługi 

(sprzątaczki, robotnik gospodarczy, poborca opłat targowych i parkingowych) w tym 4 osoby zatrudnione 

w niepełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba zatrudniona  na umowę o zlecenie (obsługa boiska ORLIK). 

Zwiększenie zatrudnienia w stosunku do 2019 r. na stanowiskach urzędniczych wynikło z zatrudnienia osób 

w ramach umowy na czas o zastępstwo ze względu na urlopy rodzicielskie, urlop wychowawczy 

pracowników na których w 2020 r. przebywały 4 osoby. 
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Ze względu na ogłoszenie stanu epidemicznego w kraju spowodowanego wirusem Sars-Cov-2  

wprowadzono ograniczenia w przyjmowaniu mieszkańców  załatwiających sprawy w Urzędzie. Od miesiąca 

marca początków epidemii COVID-19 urząd pracował ograniczając kontakty bezpośrednie z mieszkańcami. 

W początkowych miesiącach marzec-kwiecień odwołane zostały bezpłatne porady prawne kierowane dla 

mieszkańców miasta oraz coroczne dyżury pracowników Urzędu Skarbowego. Kontakt z pracownikami 

urzędu odbywał się na podstawie korespondencji tradycyjnej – istniała możliwość składania podań do 

oznaczonej skrzynki podawczej w holu urzędu, mieszkańcy mogli również uzyskać informacje poprzez 

kontakt telefoniczny czy mailowy. Kolejne miesiące przynosiły zmianę przepisów i możliwość kontaktu 

bezpośredniego z zachowaniem obowiązujących wytycznych: maseczki, dezynfekcja czy możliwość 

kontaktu w urzędzie z pracownikiem np. konsultacje na sali narad, bądź indywidulanie w wydziale.  

 

Poszczególne Referaty rozpatrywały sprawy: 

W Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wydano w różnych sprawach : 

- 113 decyzji (określających wysokość opłaty, umarzających postępowanie określające wysokość opłaty, 

stwierdzające wygaśnięcie zobowiązania, 

- 67 wezwań do złożenia deklaracji lub jej korekty (gospodarka odpadami) 

- 171 upomnień w związku z brakiem opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 

- 40 tytułów wykonawczych z tytułu braku opłaty za odbiór odpadów komunalnych, 

- 14 zaświadczeń dot. zgodności inwestycji z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, 

- 216 wypisów i wypisów z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- 27 postanowień opiniujących projekt podziału nieruchomości 

- ilość spraw w gospodarce nieruchomościami : 138 w tym wydanych decyzji 38. 

- 166 opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji komunalnych, 

- 27 spraw związanych z przygotowaniem inwestycji komunalnej, 

- 32 sprawy związane z realizacją i odbiorem inwestycji komunalnych, 

- 32 sprawy związane z projektami zmian organizacji ruchu drogowego, 

- 19 spraw związanych z współdziałaniem w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- 60 spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektów i urządzeń komunalnych, 

- 6 spraw związanych z oznakowaniem drogowym i sygnalizacją drogową 

Referat Planowania, Budżetu i Podatków w 2020 roku wykonywał min. następujące zadania,  

w zakresie: 

Referat Planowania, Budżetu i Podatków w 2020 roku wykonywał min. następujące zadania, w zakresie: 

a) decyzje i pisma dla mieszkańców – sporządzono: 

 3.667 szt. decyzji wymiarowych (nakazy płatnicze), 

  155 szt. decyzji zmieniających i przyznających ulgi, 

  290 szt. upomnień, 

  47 szt. ponagleń, 

  30 szt. tytułów wykonawczych (egzekucyjnych), 

  13 szt. zawiadomień, 

  81 szt. wniosków i postanowień, 
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  134 szt. zaświadczeń i pism, 

b)  prowadzenia rachunkowości Urzędu Miasta – jako jednostki budżetowej – wykonano min.: 

 rejestracji  30.080 operacji gospodarczych w księgach rachunkowych , 

 1.158 szt. raportów kasowych, 

 12.174 szt. kwitów KP,  

 229 szt. kwitów PPB 

 514 szt. bankowych dowodów wpłaty. 

c) sprawozdawczość budżetowa, finansowa i inna – sporządzono: 

 72 jednostkowe sprawozdania budżetowe, 

 66 zbiorczych sprawozdań budżetowych, 

 2 jednostkowe sprawozdania finansowe, 

 1 zbiorcze sprawozdanie finansowe, 

 2 sprawozdania opisowe z wykonania budżetu (półroczne, roczne – projekty) 

 4 inne. 

d) pozostałe zadania – sporządzono min.: 

 12 zestawów dokumentów rozliczeniowych ZUS, 

 112 szt. informacji PIT (PIT-4R, PIT-R, PIT-11), 

 12 zestawów dokumentów rozliczeniowych VAT, 

 12 zestawów JPK, 

 46 projektów Zarządzeń Burmistrza Miasta, 

 25 projektów Uchwał Rady Miejskiej (wstępnych), 

 396 faktur, dotyczące najmów, dzierżaw, sprzedaży itp., 

 24 szt. rejestrów zakupu i sprzedaży, 

 99 szt. rozliczeń bloczków opłaty targowej, 

 117 szt. not księgowych, 

 3.162 szt. przelewów, 

 191 szt. list płac, 

 109 szt. kartotek wynagrodzeń, 

 18 szt. kartotek zasiłkowych,  

 13 szt. deklaracji PFRON, 

 439 weryfikacje złożonych informacji i deklaracji podatkowych, 

 815 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 

 

W Referacie Organizacyjnym: 

- wydano 100 decyzji  (60 w I półroczu 2020 r. i 40 w II półroczu 2020 r.) w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

- prowadzono 5 spraw związanych z kołami łowieckimi w związku z interwencjami rolników w sprawach 

szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, 
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- założono i przetworzono 305 wniosków w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - 

CEIDG-1, 

- prowadzono 36 spraw z zakresu obrony cywilnej w tym opracowanie i aktualizacja planów obrony cywilnej, 

opracowanie i wydanie wytycznych Burmistrza do działania w zakresie obrony cywilnej na 2020 r., 

organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń w obronie cywilnej, przygotowanie i zapewnienie 

działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, 

- prowadzono 20 spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, zaktualizowano plan zarządzania kryzysowego 

miasta Mszana Dolna, zaktualizowano plan przeciwdziałania przeciwpowodziowego 

- opracowano Plan Funkcjonowania Miasta Mszana Dolna, realizowano zadania w ramach gotowości 

obronnej państwa (aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru, treningi stałego dyżuru), 

- prowadzono 10 spraw dot. postępowania w sprawie kwalifikacji wojskowej 

-  nadano 43 numery PESEL, 

- udostępniono 69 razy dane z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców, Rejestru 

Dowodów Osobistych i Kopert dowodowych, 

- wydano 297 zaświadczeń z ewidencji ludności,  

- udostępniono 4 razy dane z Rejestru PESEL, 

 

- przyjęto 582 wniosków o wydanie dowodu osobistego,  

 

- przyjęto 55 zgłoszeń utraty dowodu osobistego, 

- zarejestrowano w dzienniku podawczym 7 144  pism, wniosków, podań wpływających do Urzędu Miasta 

w tym odebrano 1161 pism, które wpłynęły elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej e-PUAP, 

wysłano 113 pism tą Platformą, 

- wpłynęło 70 szt. wniosków o udzielenie informacji publicznej, na które odpowiedziano w   wyznaczonym 

terminie 

- wypełniono ankiety na wniosek osób prywatnych, firm i instytucji w ilości 15 szt. 

- podpisano 112 umów z mieszkańcami o bezpłatne przekazanie  na własność  zestawu kolektorów 

słonecznych wraz z zespołem urządzeń i instalacji solarnej, w ramach udziału w Projekcie „Odnawialne 

źródła energii w Mszanie dolnej oraz gminach partnerskich” współfinansowanych ze środków Szwajcarsko 

– Polskiego Programu Współpracy. Do firmy SKORUT przekazano 87 formularzy zgłoszeniowych 

dotyczących awarii instalacji solarnej.  

W Referacie prowadzone są następujące rejestry: 

- pełnomocnictw i upoważnień, 

- upoważnień osób do działania w imieniu burmistrza Miasta jako organu gminy, 

- umów zlecenia ze składką ZUS, 

- umów zlecenia bez składki ZUS, 

- zarządzeń Burmistrza Miasta Mszana Dolna, 

- skarg i wniosków, 

- petycji, 

- uchwał Rady Miejskiej, 
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- aktów prawa miejscowego przekazywanych do ogłoszenia, 

- aktów przekazywanych do publicznej wiadomości, zawiadomień i informacji od innych organów. 

Ponadto pracownicy Referatu Organizacyjnego: 

 

- przygotowali wniosek do projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego  współfinansowanego  przez  Unię  Europejska  w  ramach  

Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskując kwotę na 70 000,00 zł. na zakup 28 sztuk 

laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych.  Projekt był realizowany w ramach 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny 

dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” przez Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa które jest Instytucją Pośrednicząca. 

Miasto skorzystało również z drugiej edycji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” uzyskując kwotę na 75 000,00 zł. na zakup 26 sztuk laptopów wraz  

z oprogramowaniem systemowym wyposażonych dodatkowo w mysz przewodową oraz torbę dla uczniów 

szkół podstawowych. 

Projekt był  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach”. 

Podsumowując każda ze szkół podstawowych na terenie miasta Mszana Dolna otrzymała po 27 sztuk 

laptopów przeznaczonych dla uczniów do zdalnego nauczania.  

  

- prowadzili sprawy związane z organizacją i przeprowadzeniem  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na  I i II tura w Mieście Mszana Dolna (przygotowanie spisów wyborców, zaświadczeń, 

pełnomocnictw, rejestracją kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, przygotowaniem lokali 

wyborczych) 

- prowadzili sprawy związane z organizacją i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego – 2020 

Urząd Stanu Cywilnego: 

- sporządzono 39 akty urodzenia, 

- sporządzono 140 aktów małżeństwa, 

- sporządzono 128 aktów zgonu, 

- wydano 2137 odpisów z aktów stanu cywilnego, 

- wydano 130 zaświadczeń, 

- przeniesiono 1902 akty stanu cywilnego do ogólnopolskiego Systemu Rejestrów Państwowych, 

-  wydano 2 decyzje administracyjne w sprawie zmiany imion i nazwisk, 

- wykonano 46 czynności materialno-technicznych (sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego), 

- dokonano 214 wzmianki dodatkowe w aktach stanu cywilnego, 

- dokonano 1222 przypisków w aktach stanu cywilnego,  



176 

 

- usunięto 446 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 2020 r. nie złożono żadnych skarg. 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna w roku 2020. 

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 

1. Petycja w sprawie budowy chodnika - bulwarów przy 

ulicy Spadochroniarzy w Mszanie Dolnej 

pozytywnie 

3. Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z 

udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji 

wyjaśniająco 

 

Do Urzędu Miasta nie wpłynął żaden wniosek w rozumieniu art.241 kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

 

5) 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 spotkań oraz konsultacji przy projekcie rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W roku 2020 

przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie miasta mocno zaangażowali się w również konsultacje 

związane z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027. 

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 2020 przewidziana na ten 

cel była kwota 90 000 zł. Poza Otwartym Konkursem Ofert wsparcie finansowego otrzymał Gorczański 

Hufiec ZHP im. Władysława Orkana na działania promocyjne w czasie wakacji - w wysokości 3 400,00 zł, 

miasto wspiera również Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Również Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP otrzymała zlecenie na 

realizację działań związanych z promocją miasta.  

Działające stowarzyszenia i organizacje na terenie miasta: Cech Rzemiosł Różnych, Klub Wolontariatu, Klub 

Sportowy Turbacz, Koło Łowieckie "Grunwald", Koło Pszczelarzy, Koło PZW nr 25 „Mszanka”, Ochotnicza 
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Straż Pożarna, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Koło Terenowe Mszana Dolna, Polskie Towarzystwo 

Ludoznawcze, Stowarzyszenie “Lama”, Koło Łowieckie "Grunwald", Stowarzyszenie FORUM GMIN 

BESKIDU WYSPOWEGO, Towarzystwo Ziemi Mszańskiej Zagórzański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Mszanie Dolnej, Hufiec 

Gorczański ZHP im. Władysława Orkana, Związek Kombatantów RP i Więźniów Politycznych, Miejsko-

Gminny Klub Siatkarski "Mszanka", Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Mszanie Dolnej, Lokalna Grupa 

Działania „Piękna Ziemia Gorczańska”, UKS Beskid Mszana, UKS KORYO, Akademia Bonito, sekcja biegów 

Górskich i Długodystansowych działająca przy MOK. Ostatnim zarejestrowanym stowarzyszeniem w 2019 

roku jest Chór Męski im. Ks. Józefa Hajduka. 

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

również finansowa w zakresie nakładów, informacja o prowadzonych tytułach prasowych 

Głównym celem podejmowanych przez miasto działań promocyjnych jest dbanie o wizerunek naszego 

miasta. Ważnym elementem wszelkich działań jest właściwe oznakowanie inicjatyw i przedsięwzięć 

miejskich. System identyfikacji wizualnej opiera się na logo miasta, herbie miasta, które stosowane są  

w oznakowaniu działań własnych miasta jak i współfinansowanych przez miasto lub realizowanych pod 

patronatem Burmistrza Miasta.  

Ważną inicjatywą polegającą na działaniu promocyjnym wybiegającym ponad działanie miasta jest 

współdziałanie pod wspólną marką „Zagórzańskie Dziedziny” trzech samorządów: Miasta i Gminy Mszana 

Dolna oraz Gminy Niedźwiedź. Celem marki „Zagórzańskie Dziedziny” jest motywacja do budowania 

tożsamości, poczucia dumy z regionu zagórzańskiego, promocji całego regionu i promocji wprowadzanych 

pod marką „Zagórzańskie Dziedziny” produktów, usług i inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem 

ekonomii społecznej. 

Prace nad marką Zagórzańskie Dziedziny rozpoczęły się w 2018 roku. Większość podjętych wtedy prac 

polegało na spotkaniach warsztatowych, szkoleniach i konsultacjach, które doprowadziły do wypracowania 

oferty rękodzielników oraz określenia ram i zasad działania marki. Dwuletnie proces i systematyczna praca 

pomogły wyprowadzić idee i pomysły na właściwą drogę do poszerzania pola działania. W tym czasie 

pojawiła się propozycja udziału w projekcie „Skarby Górali”. Podczas spotkania z P. Krzysztofem Florysem  

z Fundacji „Mapa Pasji”, mając na uwadze idee Zagórzańskich Dziedzin, wypracowaliśmy pomysł połączenia 

sześciu powstających questów w jeden zsieciowany produkt z naszego regionu. W ten sposób posiadamy 

własny indywidualny produkt turystyczny. Pomysł spacerów po naszych miejscowościach scalała jedna 

postać – górala Jaśka, który miał odnaleźć sześć korali „ukrytych” w każdym z questów. Opracowana została 

specjalna dodatkowa ulotka, przygotowane zostały naklejki w postaci korali, każda z gmin zaangażowana  

w projekt zakupiła pulę nagród dla osób, które zdobędą wszystkie sześć naklejek. Dopracowany został 

system kolportażu i nagradzania: ulotki questowe można pobrać we wszystkich zagórzańskich 

samorządach: Urzędzie Gminy Mszana Dolna, Urzędzie Miasta Mszana Dolna, Gminnej Bibliotece i Ośrodku 

Kultury w Niedźwiedziu oraz w Pensjonacie „Szczebel” – miejsce to wybrano, z uwagi na fakt, że czynne  

w sobotę i niedzielę. W każdym z tych punktów można również dostać dodatkową ulotkę, w  której -  razem 

z Jaśkiem -  będzie można kompletować zagórzańskie korale. Za zebranie całego sznura przewidziane są 

dodatkowe nagrody (do odebrania w w/w miejscach). Pomysł zsieciowania questów wyszedł ze strony 

miasta. 

Pomimo pandemii i ograniczonych możliwości związanych z organizacją imprez plenerowych działania 

promocyjne miasta w 2020 roku skupiły się między innymi na: 
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1) prowadzeniu strony internetowej www.mszana-dolna.eu - redagowanie, zbieranie materiałów prasowych 

oraz przygotowywanie informacji do serwisu internetowego  

2) redagowaniu, zbieraniu materiałów prasowych oraz przygotowywaniu informacji do druku dla mszańskiego 

kwartalnika „Pod Lubogoszczą”, pomimo pandemii udało się wydać dwa  

z zaplanowanych czterech numerów na rok 2020 

3) publikacjach w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, współpracą z gazetami lokalnymi: „Gazetą Krakowską” w 

szczególności dodatkiem lokalnym „Tygodnik Ziemia Limanowska”, „Głosem24” wydanie limanowskie, 

Tygodnikiem Podhalańskim oraz lokalnymi portalami informacyjnymi: limanowa.in, gorce24, tv28 oraz 

zlecenia płatne – transmisja online na kanale telewizji internetowej tv28 uroczystości Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

4) uzupełnienie gadżetów miejskich – zakup krówek z logo miasta, plecaków i sportowych kominów 

wielofunkcyjnych 

5) na terenie miasta zrealizowany został program telewizyjny „Odkryj Regiony” promujący nasz region z 

udziałem osób związanych z naszym miastem, udział w filmie wzięli: p. Michał Wójcik oraz  

p. Marek Panek. Program był emitowany na antenie lokalnej TVP Kraków, TVP Rzeszów jak i później 

ogólnopolskiej TVP, udział miasta był bezkosztowy, polegał na zorganizowaniu pleneru  

i prelegentów 

6) zakup publikacji związanych z regionem – albumu fotograficznego Roberta Sikory „Gorce – góry lasem 

malowane”  wznowienie publikacji oraz książki prof. Józefy Kobylińskiej „Słownik gwary gorczańskiej 

(zagórzańskiej)”.   

7) pozyskane zostały środki na realizacje imprez kulturalnych ze Starostwa Powiatowego: Międzynarodowy 

Festiwal Orkiestr Dętych – 3 000 zł oraz na Zagórzańskie Spotkania Chórów „Laudate Dominum” – 2 000 zł 

– niestety imprezy zostały odwołane z uwagi na pandemię  

8) w miarę aktualnej sytuacji dofinansowaliśmy imprezy, zakupywane były okolicznościowe pamiątkowe 

grawery i okolicznościowe dyplomy oraz współorganizowaliśmy wydarzenia na terenie miasta m.in.:  

 organizacja Forum Wójtów i Burmistrzów Odkryj Beskid Wyspowy – spotkanie w Urzędzie Miasta w ramach 

oficjalnego Otwarcia Sezonu Zimowego w Małopolsce 

  Jubileusz Złotych Godów – przygotowanie pamiątkowych dyplomów, zakup upominków 

 udział  w obchodach 100-lecia obecności Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w naszym mieście 

Przewodniczącego Rady Miejskiej i przedstawicieli Rady, przygotowanie pamiątkowych obrazów – 

oprawienie akwareli namalowanych przez miejscową artystkę  

  Konkurs Literacki i Poetycki im. Ks. Jamroza zakup nagród, wykonanie zaproszeń  

i dyplomów 

 uczczenie mszańskich „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” Państwa Stefanię i Józefa Wacławików – 

uroczystości związane z odsłonięciem pamiątkowej tablicy na Rynku odbyło się 19 sierpnia 2020 r. w 

rocznicę zbiorowego mordu na żydowskich mieszkańcach miasta, miasto zamówiło i opłaciło wykonanie 

pamiątkowej tablicy 

 75-lecie powstania Chóru Męskiego im. Ks. J. Hajduka – zamówienie pamiątkowego grawera 

 spotkanie emerytów w ramach obchodów Światowych Obchodów Dnia Inwalidy – dofinansowanie 

spotkania 

9) organizacja współpracy międzynarodowej z partnerskim miastem Biri – przed pandemią w lutym 2020 r. 

udało się podjąć w naszym mieście węgierską delegację na czele z Panią Burmistrz Katalin Almási  

10)  ścisła współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury przy organizacji stałych imprez i uroczystości miejskich 

11) zlecono analizę aktualnego herbu miejskiego wraz z opracowaniem nowych propozycji graficznych  

12)  w ramach promocji miasta kupujemy nagrody dla zdolnych uczniów 
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13)  zlecono wykonanie zdjęć panoramicznych miasta ze szczególnym uwzględnieniem nowej miejskiej 

inwestycji – jedynego w powiecie limanowskim stadionu lekkoatletycznego – zdjęcia z lotu ptaka 

wykorzystano w galerii na stronie www, do wydruku widokówki z miasta oraz zdjęcia wykorzystywano w 

materiałach prasowych oraz do zgłoszenia do konkursu MODERNIZACJA ROKU 2020 

14) wydano widokówkę z panoramą miasta korzystając z fotograficznych zasobów – aktualnych panoram z lotu 

ptaka, widokówka jest materiałem darmowym, dostępnym w Biurze Obsługi Mieszkańców, jest również 

wysyłana z innymi gadżetami w odpowiedzi na listowne prośby kolekcjonerskie 

15) na terenie miasta został uruchomiony quest „W Mszanie Dolnej z Jaśkiem po hrabiowski skarb” – jeden z 

sześciu zrealizowanych na terenie Zagórzańskich Dziedzin 

16)  realizujemy różne działania wydawnicze o mniejszej skali np. wydruk materiałów do wystaw plenerowych 

– zorganizowane są one w przestrzeni miejskiej w okolicy centrum handlowego przy ul. Starowiejskiej, 

wydruk spersonalizowanych kartek świątecznych (zdjęcia z wydarzeń odbywających się na terenie miasta 

lub widoków miasta z życzeniami świątecznymi), druk plakatów informujących o wydarzeniach miejskich, 

druk zaproszeń, wydruki dyplomów, itp.  

17) zakup pucharów, statuetek i medali na różne wydarzenia pod patronatem Burmistrza Miasta, bądź 

sportowe zmagania o Puchar Burmistrza Miasta np. Turniej Turbacz Cup 

18)  postawiono nowy słup turystyczny – w okolicy dworca autobusowego wcześniejszy słup został 

zdemontowany z uwagi na realizowaną na tym terenie inwestycję, stare elementy nie nadawały się do 

ponownej instalacji, zamówiono nowy słup wraz z nowymi tabliczkami wyznaczonymi kierunkami szlaków 

rozpoczynających się w centrum miasta, słup został zamontowany na skwerku należącym do miasta. 

19)  z działu promocji realizowany jest zlecony montaż i demontaż, oraz ewentualna naprawa elementów 

oświetlenia świątecznego  

20) w ramach promocji miasta odbył się transmitowany online Koncert Noworoczny Orkiestry OSP  

w Mszanie Dolnej. Realizacja koncertu miała miejsce już styczniu 2021 roku, jednak zamówienie złożone 

zostało w grudniu 2020 roku. 

 

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

sprawozdawczym 

W 2020 roku konsultacje społeczne związane z projektem rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Konsultacje 

przeprowadzono w wersji online. Na stronie miasta pojawiła się informacja z załączonym projektem 

programu wraz z prośbą do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 19.10.2020 do 2.11.2020r. za 

pośrednictwem załączonego formularza opinii. 

 

W roku 2020 przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie miasta mocno zaangażowali się  

w również konsultacje związane z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna 

na lata 2020-2027. W dniach 6 czerwca - 6 lipca 2020 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Uchwały 

Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana 

Dolna na lata 2020-2027. Formy konsultacji objęły: 

 zbieranie pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców (poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy), 

 przeprowadzenie ankiety skierowanej do mieszkańców Miasta Mszana Dolna, 

 spotkanie konsultacyjne, które z uwagi na sytuację epidemiologiczną zorganizowane zostało  

w formie wideokonferencji, 17 czerwca 2020 r. 
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8) nagrody i wyróżnienia Miasta - informacja o ustanowionych i obowiązujących w Mieście nagrodach i 

wyróżnieniach, również o wyróżnieniach okolicznościowych przyznawanych przez Miasto, 

 

W 2020 przygotowano nagrody pieniężne dla uzdolnionych uczniów wytypowanych ze szkół miejskich. 

Pomimo pandemii decyzją Burmistrz Miasta Anny Pękały nagrodzono uczniów, których osiągnięcia 

przedstawiły dwie miejskie szkoły. Z każdej szkoły dyrektorzy placówek wytypowali pięcioro uczniów. 

Kwota, która została przeznaczona na ten cel to 3 000 zł. Z powodu utrzymujących się obostrzeń nie odbyło 

się, jak przyjęto do tej pory uroczyste wręczenie nagród i dyplomów na sesji Rady Miejskiej, uczniowie 

przyznane wyróżnienia odebrali w szkole.  

Ponadto Burmistrz Miasta w przeciągu całego roku przekazywała listy gratulacyjne i wyróżnienia 

okolicznościowe mieszkańcom m.in. z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Związku Gmin Dorzecza Górnej 

Raby i Krakowa, z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Spółki „Górna Raba”, 75-lecie powstania Chóru 

Męskiego im. Ks. Józefa Hajduka, list okolicznościowy dla odznaczonej  Krzyżem Orderu Krzyża 

Niepodległości s. Efremy – Józefy Zadrąg. 

 

Specjalne podziękowania przekazane zostały również Radnym Miejskim. Rok 2020 był rokiem szczególnej 

uważności i szybkiej reakcji na zapotrzebowanie w środki higieniczne, szczególnie w maseczki, przyłbice oraz 

środki do dezynfekcji. Udało nam się zrealizować poddany pomysł p. Radnej Agnieszki Sasal i Miasto 

zakupiło 2 000 maseczek wielokrotnego użytku dla naszych Seniorów, Burmistrz Miasta podziękowała 

również wszystkim Radnym, którzy zaangażowali się jak najszybsze ich doręczenie. Również doceniony 

został gest Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Matogi oraz Wiceprzewodniczącej Janiny Flig, którzy 

zdecydowali się  przekazać swoje diety na zakup niezbędnych materiałów dla SP ZOZ „Vital Med” i OSP.  

Podziękowania Pani Burmistrz wręczała na sesjach Rady Miejskiej. Z inicjatywy radnego Michała Liszki, który 

przygotował specjalne dyplomy wystosowano również podziękowania dla wszystkich osób, które włączyły 

się w akcję „Mszana Dolna i okolice – szyjemy maseczki dla polskich medyków”. 

 

Ponadto podziękowania od Burmistrz Miasta odebrał Radny Radosław Rusnarczyk za pomoc na rzecz 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Mszanie Dolnej. 

 

Dodatkowo pod koniec roku odbył się finał konkursu „Pokażmy na jakiego Barana nas stać” – konkurs 

zorganizowany był dla mieszkańców miasta i miał na celu przybliżenie znajomości historii miasta oraz 

obowiązującego symbolu miasta – herbu o czterech polach, na którym występuje też postać baranka. Na 

konkurs wpłynęły trzy prace, stąd decyzja by prace potraktować równolegle i nagrodzić trzema 

jednakowymi nagrodami – były to hulajnogi elektryczne. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz 

zestaw gadżetów miejskich wraz ze świątecznymi słodyczami. 

Projekty do których Miasto przystąpiło w 2020 r. 

Projekt pn.  „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” 

W 2020 r. Miasto Mszana Dolna wraz z Miastem Limanową oraz gminami Powiatu Limanowskiego tj.: 

Limanową, Mszaną Dolną, Kamienicą, Dobrą, Słopnicami, Tymbarkiem, Niedźwiedziem i Łukowicą  

przystąpiło do projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. W 2021 r. do projektu przystąpił Powiat 

Limanowski, gmina Jodłownik i gmina..  Projekt jest wdrażany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej wraz z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim. Celem projektu jest wzmocnienie sprawności 

administracyjnej samorządów terytorialnych (gminnych i powiatowych), w tym przede wszystkim poprawa 

ich kompetencji do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji 

kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z innymi 
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samorządami. Dzięki uczestnictwu w projekcie Miasto wraz z gminami partnerskimi zyska wsparcie  

w procesie przygotowania strategii terytorialnej/planów działań wraz z pakietem projektów kluczowych dla 

rozwoju partnerstwa wraz z analizą ich wykonalności. 

W rezultacie projektu nastąpi: 

- zwiększenie wśród administracji samorządowej świadomości o konieczności współpracy pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi obszar funkcjonalny oraz korzyści płynących  

z podejmowania wspólnych, zintegrowanych i długookresowych działań, 

- zwiększenie umiejętności jednostek samorządu terytorialnego do identyfikacji i priorytetyzacji inwestycji 

rozwojowych w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy rozwojowe, identyfikację 

barier i potencjałów rozwojowych, 

- intensyfikacja i zwiększenie skuteczności i jakości planowanych działań rozwojowych w partnerstwie  

z sąsiednimi samorządami, 

- zwiększenie skuteczności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania środków z różnych 

źródeł na cele rozwojowe, 

- popularyzowanie modelu partnerstwa w poszukiwaniu rozwiązań problemów wspólnych, uwzględnianiu 

barier rozwojowych, dostrzeganiu wspólnych potencjałów rozwojowych i wykorzystanie doświadczeń 

partnerów. 

Z tytułu udziału w Projekcie Miasto nie ponosi kosztów finansowych. 

Projekt pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim” 

W 2019 r. Rada Miejska w Mszanie dolnej podjęła w dniu 2 grudnia 2019 r. Uchwałę Nr XVII/129/2019   

w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie Miasta Mszana Dolna do projektu pn. „Partnerski projekt walki 

z niską emisją w województwie małopolskim”., polegającego na uzyskaniu z programu Elena (European 

Local Energy Assistance/Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) realizowanego przez Europejski 

Bank Inwestycyjny grantu na przeszkolenie  i zatrudnienie specjalistów ds. efektywności energetycznej  

i OZE. 

W 2020 r. FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji podjął się roli Lidera Projektu 

pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim” oraz pozyskania Grantu  

z Funduszu Elena na zatrudnienie oraz przeszkolenie ekodoradców dla 70 gmin z woj. Małopolskiego. 

Partnerem strategicznym Projektu została firma DOEKO GROUP, która jest odpowiedzialna za 

przygotowanie wniosku o grant, wyselekcjonowanie ostatecznej grupy samorządów, wsparcie  

w przygotowaniu oraz realizacji Projektu.  

Głównym celem Projektu będzie walka z niską emisją oraz poprawa efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych w skali ponadregionalnej, co skutecznie będzie wpływać na poprawę jakości życia oraz 

zdrowia mieszkańców Małopolski.  

W styczniu 2021 r. została podpisana umowa z DOEKO GROUP sp. z o.o. w sprawie realizacji ww. Projektu. 
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Strategia Rozwoju Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2030 

Zadania i projekty zrealizowane w 2020r. 

 

Kluczowe 

zadanie  

i projekt 

Opis 

1.1.3. Podejmowanie współpracy z operatorami cyfrowymi i uzyskiwanie informacji  

o postępie w zakresie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym internetowej 

Uzgodnienia z operatorem sieci w zakresie budowy sieci światłowodowej na terenie miasta 

Mszana Dolna. Zawarcie umowy dotyczącej zgody na korzystanie  

z infrastruktury Miasta do budowy sieci światłowodowej w rejonie  

ul. Spadochroniarzy. 

WiFi4EU  

W 2020 roku zakończona została instalacja punktów darmowego dostępu do internetu w 

wybranych punktach miasta Mszana Dolna w ramach projektu WiFi4EU. Firma instalująca 

Wi-Fi sprawozdanie dotyczące instalacji do instytucji 

nadzorującej złożyła 12 listopada 2020 r. Zdalna kontrola sieci Wi-Fi przeprowadzona przez 

unijną instytucję nadzorującą zakończyła się pozytywnie  

26 listopada 2020 r. Od tego dnia rozpoczęła się normalna eksploatacja miejskiej sieci 

WiFi4EU w dziesięciu punktach dostępowych: 

- plac postojowy BUS 

- plaża miejska 

- parking przed galerią Echo 

- parking przed sklepem Rossman 

- parking przed galerią Tesco 

- Rynek 

- Stadion Miejski 

- Plac Targowy 

- Park Miejski 

- Orlik 

Wtedy też zaczął bieg trzyletni okres zdalnego monitorowania instalacji 

przez instytucję nadzorującą, utrzymanie którego jest jednym z warunków 

udzielenia dotacji i który ma na celu potwierdzenie stałej funkcjonalności 

sieci oraz jej dostępności dla obywateli. 
1.1.5 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych począwszy od wczesnych etapów edukacji – 

zwiększenie wymiaru i atrakcyjności zajęć z przedsiębiorczości  

w szkołach na terenie miasta, z dostosowaniem ich do grup wiekowych 

Kształtowanie postawy przedsiębiorczej na I i II etapie edukacyjnym odbywa się w ramach 
zajęć edukacji wczesnoszkolnej  i kształcenia z przedmiotów powiązanych z tym tematem 
(np. matematyka, informatyka, doradztwo zawodowe, wiedza o społeczeństwie . W 
wypadku dzieci młodszych, ważne jest uświadamianie, że mają szansę być 
przedsiębiorczymi, że ich pomysły się liczą i mogą zostać zrealizowane. Uczniowie  uczą się 
takich postaw, jak: zaradność, komunikatywność i chęć do współdziałania przy realizacji 
podjętych zadań.  Są to kompetencje osoby przedsiębiorczej, dbającej o efekty swojej pracy 
i szukającej miejsca w społeczeństwie.  
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1.2.1. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Mszanie Dolnej w nowoczesny stadion 

lekkoatletyczny 

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego 

w Mszanie Dolnej - wariant 400m treningowy". W ramach przedsięwzięcia wybudowano 

bieżnię okrężną 4-torową długości 400m  

o nawierzchni poliuretanowej, wybudowano bieżnię prostą 4-torową długości 130m będącej 

przedłużeniem prostej START/META, wybudowano skocznię do skoku w dal i trójskoku, 

wybudowano skocznię do skoku wzwyż, wybudowano boisko rozgrzewkowe/wielofunkcyjne, 

wybudowano rzutnię do pchnięcia kulą, wybudowano rzutnię do rzutu dyskiem i młotem, 

wybudowano rzutnię do rzutu oszczepem, wybudowano skocznię do skoku o tyczce, 

wybudowano siłownię zewnętrzną oraz wykonano infrastrukturę techniczną w postaci 

nowych utwardzeń, instalacji kanalizacji opadowej z przyłączem, odwodnień liniowych, 

zamontowano stojaki na rowery. Zostały zapewnione wszelkie strefy bezpieczeństwa od 

urządzeń. 

1.2.4. Rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w tym na potrzeby turystyki 

aktywnej (rowerowej, górskiej, ekstremalnej) 

W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w 

Mszanie Dolnej - wariant 400m treningowy", wykonano infrastrukturę sportową i 

rekreacyjną umożliwiającą uprawianie sportu z zakresie dyscyplin lekkoatletycznych m.in. 

biegi, skoki w dal i trójskok, skoki wzwyż, pchnięcie kulą, rzut dyskiem i młotem, rzut 

oszczepem, skok o tyczce. Wybudowano boisko wielofunkcyjne, gdzie można grać m.in. w 

koszykówkę, siatkówkę oraz stworzono ogólnodostępną siłownię zewnętrzną. 

1.2.5. Organizacja infrastruktury towarzyszącej na szlakach rowerowych i górskich oraz trasach 

turystycznych 

Przy ścieżce rowerowej wzdłuż rzeki Mszanki zainstalowano obiekty małej architektury  w 

postaci ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci. 

1.2.6. Projektowanie i organizowanie miejsc aktywnego spędzania czasu oraz integracji 

społecznej (sieć platform/wież widokowych, tereny zielone, ścieżki spacerowe, place 

zabaw, siłownie na wolnym powietrzu, tężnie, punkty widokowe i biwakowe, miejsca 

obsługi turystów itp.) 

W ramach zadania uzupełniono infrastrukturę rekreacyjną przy ścieżce rowerowej wzdłuż 

rzeki Mszanki w postaci ławek służących jako miejsce wypoczynku  

i integracji społecznej. Urządzono tereny zielone poprzez wykonanie nasadzeń drzew, 

krzewów i kwiatów. Powstała nowa ogólnodostępna siłownia zewnętrzna na terenie 

przebudowywanego kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej.   

1.2.8 Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i grupami nieformalnymi w zakresie rozwoju 
atrakcji turystycznorekreacyjnych (imprezy, obiekty, itp.), bazy oraz oferty dla turystów i 
gości. 
 
Na poziomie lokalnym, obejmującym obszar trzech samorządów: Miasta i Gminy Mszana 
Dolna oraz Gminy Niedźwiedź realizowana jest inicjatywa polegająca na działaniu promocyjnym pod 

wspólną marką „Zagórzańskie Dziedziny”. Celem marki „Zagórzańskie Dziedziny” jest motywacja do 
budowania tożsamości, poczucia dumy z regionu zagórzańskiego, promocji całego regionu i 
promocji wprowadzanych pod marką „Zagórzańskie Dziedziny” produktów, usług i inicjatyw, 
ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii społecznej. Wypracowana i stworzona została 
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oferta rękodzielników oraz ramy i zasady działania marki. Udało się uruchomić sześć questów 
– zagadek turystycznych, które dodatkowo są zsieciowane i mogą stanowić odrębną atrakcję 
z własnymi zasadami nagradzania za ich zdobycie. Sprzedawane są produkty wytwarzane 
lokalnie w pięciu punktach odwiedzanych przez turystów, organizowane są zagórzańskie 
msze św. umacniające kultywowanie tradycji górali zagórzańskich oraz warsztaty wakacyjne 
dla turystów prowadzone przez zrzeszonych w stowarzyszenie rękodzielników pod nazwą 
„Zrób sobie pamiątkę z wakacji”. 

1.2.9 Opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu informacji oraz promocji atrakcji 
rekreacyjno-turystycznych i sportowych, bazujących na lokalnych walorach przyrodniczych 
i krajobrazowych (w tym m.in.: organizacja informatora wydarzeń lokalnych w ramach 
portalu miejskiego, współpraca  
z przedsiębiorcami zakładająca zamieszczanie logo miasta na wspólnych folderach i 
broszurach, itp.) 
 
Rozpoczęto prace nad polepszeniem systemu informacji dla mieszkańców poprzez 
utworzenie fanpage’u w witrynie internetowej Facebook o nazwie @Miasto Mszana Dolna. 
Współpraca w ramach marki Zagórzańskie Dziedziny to również wymiana informacji oraz 
wspólne działanie poprzez udostępnianie postów  
i przygotowanie tematów do publikacji.  
 
Przygotowano wniosek „Aktywni z każdej strony” – polsko-słowackie dziedzictwo sportowe 
Gminy Niżna i Miasta Mszana Dolna. Wniosek otrzymał dofinansowanie w ramach 
Euroregionu TATRY i zakłada opracowanie i druk książek o dziedzictwie sportowym oraz 
przewodników turystycznych i map.  

1.2.10 Promocja miasta poprzez wspieranie organizacji wydarzeń oraz rozwoju dyscyplin 
rekreacyjnych, turystycznych i sportowych opartych na historii miasta i okolic oraz 
zasobach endogenicznych (np. reaktywacja maratonu, współpraca z organizatorami 
różnych biegów, wykorzystanie postaci historycznych związanych z Mszaną i sportem lub 
turystyką itp.) 
 
W ramach wniosku „Aktywni z każdej strony” – polsko-słowackie dziedzictwo sportowe 
Gminy Niżna i Miasta Mszana Dolna powstanie publikacja opisująca historię sportu oraz 
aktywność mieszkańców na przestrzeni ostatnich 70-ciu lat. Zakładamy, że szczegółowo 
opisane dziedzictwo sportowe, przypomnienie na kartach publikacji sukcesów, działalności 
różnorodnych sekcji sportowych zdefiniuje i zjednoczy lokalną społeczność. Dzięki odkryciu 
na nowo zapomnianych sukcesów sportowych przywrócimy pamięć i motywację oraz dumę 
ze sportowej historii miasta. 
 
W sierpniu podczas uroczystości związanej z rocznicą zagłady żydowskich mieszkańców 

miasta udało się upamiętnić Stefanię i Józefa Wacławików – mszańskich „Sprawiedliwych 

wśród narodów świata”. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na Rynku odbyło się 19 sierpnia 

2020 r. 

Części zaplanowanych wydarzeń nie udało się zrealizować z uwagi na pandemię,  

a były to: uroczyste otwarcie stadionu miejskiego dla mieszkańców miasta, organizacja biegu 

na Święto Niepodległości, zaplanowany był również spacer historyczny pod nazwą „Mszana 

Dolna u progu Niepodległości” podczas którego zakładano zaprezentowanie ciekawych 

miejsc na terenie miasta, lokalną historię, opowieści, dzieje i osiągniecia samorządu i 

społeczeństwa na przełomie XIX i XX w.  oraz postaci ważne dla dziejów miasta i całego 

regionu. 
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1.3.1 Współpraca z innym zarządcami dróg w zakresie zwiększenia przepustowości  
i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta – poprawa organizacji ruchu w ciągu DK 
28 i drogi wojewódzkiej Nr 968 (weryfikacja koncepcji  
i zaprojektowanie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod obwodnicę 
miasta, działania na rzecz przebudowy skrzyżowań i odcinków drogi krajowej nr 28 i drogi 
wojewódzkiej nr 968) 
 
Urząd Miasta Mszana Dolna wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich realizował zadanie 
inwestycyjne pn. „Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż, Zadanie 3: Lubień – Mszana Dolna”. 
Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji budowalno-wykonawczej oraz wykonaniu 
robót  budowlanych zatwierdzonych pozyskanymi decyzjami administracyjnymi dla 
rozbudowy DW 968. 

1.3.2 Budowa i modernizacja istniejącej sieci drogowej 
 
Modernizowano i poprawiano stan techniczny dróg o różnej kategorii, w związku z 
intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w miesiącu czerwiec 2020 r., poprawiono 
stan dróg takich jak: część ul. Słonecznej, część ul. Mroza oraz dróg osiedlowych na ul. 
Słomka, Zarabie i oś. Pańskie. Zrealizowano poprawę nawierzchni drogi osiedlowej Pod 

Okrągłą przy ul. Zarabie. 
 

1.3.3 Organizacja miejsc parkingowych, w szczególności przy instytucjach publicznych, 
atrakcjach turystycznych oraz miejscach wypoczynku i rekreacji 
Nabyto teren pod budowę parkingu przy Miejskiej Bibliotece.  
Wyznaczono nowe miejsca parkingowe przy ulicy Sienkiewicza                               i 
Tolińskiego, a także zwiększono ilość miejsc parkingowych przy ul. Rynek. Zostały 
wyznaczone Strefy Płatnego Parkowania, które uporządkowały sposób parkowania w 
mieście. 

1.3.4 Organizacja tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym i współpraca z innymi 
samorządami w zakresie integracji, w tym ścieżka rowerowa VeloRaba 
 
Zmodernizowano odcinek 80 mb istniejącej ścieżki rowerowej 

1.3.5 Działania na rzecz spójności komunikacyjno-przestrzennej miasta, m.in. budowa kładek 
przez rzeki dzielące miasto 
 
Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie uzgodniono 
lokalizację dwóch kładek pieszo-rowerowych na rzece Mszanka. 

1.3.6. Wdrażanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego (budowa ciągów 

pieszych, rozwój i modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym w kierunku zwiększenia 

efektywności energetycznej, weryfikacja ograniczeń prędkości i istniejących przejść dla 

pieszych itp.). 

Celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wybudowano chodnik jednostronny w 

ciągu drogi gminnej ul. Paderewskiego.  

W celu podwyższenia efektywności energetycznej dokonano modernizacji oświetlenia 

ulicznego na terenie Miasta Mszana Dolna - wymiana  lamp  sodowych na oświetlenie w 

technologii LED 52 szt. (ul.  Marka, Leśna, Ogrodowa, Topolowa). 

Miasto Mszana Dolna wzięło udział w programie pn. „Poprawa bezpieczeństwa przejść na 

przejściach dla pieszych”. W ramach zadania doświetlono przejście dla pieszych w ciągu drogi 

wojewódzkiej ul. Orkana.   



186 

 

1.3.7 Współpraca dla realizacji inwestycji dotyczącej budowy nowej linii kolejowej Podłęże-

Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 

Chabówka – Nowy Sącz 

Współpraca z PKP poprzez uzgadnianie rozwiązań dokumentacji technicznej, organizowanie 

spotkań z mieszkańcami, bieżące informowanie mieszkańców  

nt. inwestycji kolejowej, pośredniczenie w przekazywaniu korespondencji mieszkańców do 

inwestora 

2.1.1 Edukacja i działania na rzecz promocji wartości rodziny. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ww. zadanie poprzez stałą współpracę 

pracowników socjalnych z rodzinami oraz asystenta rodziny, ponadto w Punkcie Wsparcia i 

Pomocy Rodzinie przy MOPS organizowane są regularne spotkania z psychologiem. 

Działania promujące wartości rodzinne wśród społeczności szkolnej realizowane były 
zgodnie z zadaniami ujętymi w Szkolnych Programach Profilaktyczno-Wychowawczych.  Do 
najważniejszych należały: organizacja Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Dnia Dziecka. 
Współpraca szkół z Radą Rodziców, Kościołem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
Udział w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu promujących zachowania 
prospołeczne kl. 0-VIII  „Razem na Święta”, redagowanie życzeń świątecznych i 
noworocznych, wysyłane dla rodzin uczniów. 
Realizacja  akcji charytatywnych np. przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących 
rodzin z terenu Miasta. Realizacja projektu ,,Mieć wyobraźnie  miłosierdzia’’. 
 

2.1.2 Wsparcie osób i rodzin, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – 

pomoc materialna,  finansowa, wsparcie specjalistyczne 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy poprzez: 

- wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (zasiłki stałe, zasiłki okresowe), dożywianie, 

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne  

- zasiłku celowe z tytułu zdarzenia losowego 

- udzielenie schronienia 

- finansowanie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 

- opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne  

- specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi opiekuńcze w środowisku 

- zatrudnienie asystenta rodziny, 

- realizację rządowego Programu Posiłek w domu i w szkole, 

- realizację zadania Karta Dużej Rodziny, 

- wypłatę stypendiów dla uczniów, 

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetyczne , 

- wsparcie rodzin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W roku 2020 działaniami 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie objętych było 18 rodzin. Wszystkie te rodziny zostały objęte procedurą 

„Niebieskiej Karty”, 

- uruchomienie Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie w ramach pracy Punktu  

w 2020 r. odbywało się doradztwo specjalistyczne skierowane do mieszkańców miasta, 

poradnictwo specjalistyczne prowadzone było dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej, rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, przemocą, uzależnieniami oraz 

dla młodzieży realizowane było przez psychologa. 
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2.1.3 Wsparcie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, a także ich bliskich i opiekunów, 

w tym m.in. opieka medyczna i usługi pielęgnacyjne oraz pomoc wytchnieniowa 

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

- wypłata zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych Usługi opiekuńcze na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych, 

- realizacja usług opiekuńczych: pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie 

samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, 

a jest jej pozbawiona,  

- realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” , 

- koordynacja procesu rekrutacji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych  w projekcie 

„Małopolski Tele – Anioł” 

- kontynuowanie akcji 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, 

- koordynacja kierowania na bezpłatną opiekę wytchnieniową, 

- koordynacja dowozu osób starszych i niepełnosprawnych do punktu szczepień przeciwko 

Sars-CoV-2 

2.1.4 Powołanie Klubu Seniora. 

Sporządzono diagnozę środowiska osób starszych w kierunku przygotowania wniosku do 

Programu Senior+  - Klub Seniora 

2.1.5 Inicjowanie, promowanie i wspieranie działań zmierzających do powołania podmiotów 

ekonomii społecznej na terenie miasta, np. spółdzielni socjalnych skupiających osoby z 

niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz inne zagrożone marginalizacją i 

wykluczeniem społecznym. 

- zatrudniano w ramach stażu osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (MOPS) 

- zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach staży i robót publicznych (ZGK). 

2.1.6. Kreowanie przyjaznych przestrzeni publicznych, w tym zwiększenie dostępności 

infrastrukturalnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. 

Celem kreowania przyjaznych przestrzeni publicznych, w tym zwiększenia dostępności 

infrastrukturalnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych przebudowano 

kompleks lekkoatletyczny w Mszanie Dolnej dostosowując  obiekt dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo i osób starszych. Wykonano pochylnie spełniające 

obowiązujące normy i przepisy. Szerokości ścieżek umożliwiają komunikację osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

MOPS - powołanie koordynatora ds. dostępności, którego zadaniem jest szczególna pomoc 

osobom z niepełnosprawnościami w poruszaniu się po obiekcie oraz pomoc w uzupełnianiu 

wniosków. 
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2.2.3 Rozwój infrastruktury i wyposażenia placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół 
podstawowych, ukierunkowane na poprawę warunków nauki, w tym dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, m.in. budowa nowego 
publicznego przedszkola 
 

W celu poprawy warunków nauki, w roku 2020 w obu szkołach wykonano  modernizację  
korytarzy  i pomieszczeń szkolnych w SP Nr1 wykonano remont kuchni i dokonano zakupu 
jej wyposażenia. 

Zakupione zostały  monitory i tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne w szkołach. 

2.2.4 Edukacja dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów, 
w tym:  
• opieka psychologiczna i pedagogiczna, 
• wsparcie uczniów zdolnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach, 
• różnorodna oferta zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jak i 
wspierających w zakresie pojawiających się potrzeb i trudności. 
Obowiązkiem szkoły jest udzielenie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  W 
roku szkolnym 2019/20 i 2020/21 uczniowie mogli skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego  
i  indywidualnej pomocy każdego nauczyciela. Dla uczniów posiadających orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego zorganizowane zostały zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze ,rewalidacyjne i nauczanie indywidualne. Uczniowie posiadający opinie PPP 
uczestniczyli w zajęciach wczesnego wspomagania, logopedycznych, korekcyjno-
kompensacyjnych i wyrównawczych. Godziny dyrektorskie przeznaczone były na zajęcia 
rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów.                              
Dodatkowo uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach szachowych, muzycznych i 
sportowych. 
Z uwagi na pandemię, część zajęć realizowana była on-line lub w szkołach z zachowaniem 
bezpieczeństwa sanitarnego. 
 

2.1.9 Doskonalenie jakości i dostępności usług medycznych (inwestycje, doposażenie itp.) w 

szczególności dla osób starszych i z niepełnosprawnościami 

SPZOZ posiada od 2015 roku certyfikat ISO 9001- t.j. system zarządzania jakością. Cyklicznie, 

co 3 lata, poddaje się recertyfikacji, a rokrocznie przeprowadzany jest stosowny audyt 

nadzoru z zakresu wymagań tej normy. W 2020r. SPZOZ przeszedł pozytywnie ponowną 

certyfikację ISO. 

SPZOZ dokonuje systematycznej informatyzacji poprzez wdrażanie  i usprawnianie 

nowoczesnych e-technologii i zakup stosownego sprzętu i oprogramowania  

(e-rejestracja, e-zwolnienie, e-recepta, Internetowe Konto Pacjenta,  

e-skierowanie), zakupiono skaner umożliwiający bezpośrednie skanowanie dokumentów do 

systemu medycznego mMedica, zakupiono cyfrową centralę telefoniczną, dokonano zakupu 

zdalnego pulpitu TS Plus dzięki czemu lekarze mogą udzielać porad lekarskich zdalnie. 

W celu podniesienia jakości świadczonych usług placówka doposażyła poradnie POZ oraz 

poradnie specjalistyczne w nowoczesny sprzęt, w tym w szczególności zakupiła : 

-aparat USG Samsung HS40 wyposażony w 3 głowice : głowica convex do badań brzusznych i 

ginekologiczno-położniczych, głowica liniowa do badań małych narządów naczyniowych, 

głowica endo do badań ginekologiczno – położniczych     i urologicznych, 

- aparat do kriochirurgii CRYO-S classic z sondami  

- monitor diagnostyczny do odczytywania zdjeć rtg 
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2.2.5 Współpraca z powiatem:  
• Zwiększenie wymiaru i atrakcyjności zajęć z preorientacji oraz doradztwa zawodowego 
w szkołach;  
• w zakresie rozwoju oferty kształcenia branżowego 
i ustawicznego w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy. 
 
Szkoły systematycznie współpracują ze szkołami średnimi prowadzonymi przez powiat 
limanowski w zakresie wyboru szkoły ponadpodstawowej. Organizowane są spotkania z 
przedstawicielami szkół średnich,   na których uczniowie klas siódmych  i ósmych zapoznają 
się z ofertą danej szkoły. Ponadto uczniowie klas ósmych uczestniczą w konkursach 
przedmiotowych, dniach otwartych, indywidualnych spotkaniach organizowanych przez 
daną szkołę. Wymiana doświadczeń, poradnictwo zawodowe umożliwia uczniom szkoły 
podstawowej podjęcie  właściwej decyzji dotyczącej wyboru dalszego kształcenia . 
 

2.2.6 Działania sprzyjające kształtowaniu kompetencji uniwersalnych u dzieci i młodzieży – 
doskonalenie nauczycieli, modernizacja i poszerzenie oferty zajęć, m.in. z zakresu 
przedmiotów ścisłych 
Kształtowanie kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, 
porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, 
kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna realizowane są 
na zajęciach edukacyjnych, lekcjach wychowawczych, wycieczkach szkolnych 
(edukacyjnych) spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Uczniowie biorą udział  w konkursach 
przedmiotowych, plastycznych, muzycznych, sportowych  organizowanych na etapach, 
szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych ,rejonowych ,wojewódzkich i ogólnopolskich.     
 
W ramach poszerzenia oferty zajęć, m.in. z zakresu przedmiotów ścisłych, uczniowie szkół w 
2020 r. brali udział w  kolejnych edycjach szkolnych konkursów - „Kangur matematyczny”, 
„Maraton matematyczny”.  
Nauczyciele szkół systematycznie uczestniczyli w szkoleniach wewnętrznych          i 
zewnętrznych doskonaląc swój warsztat pracy wynikający z priorytetów Ministerstwa 
Edukacji i Nauki  oraz  potrzeb szkół. 
W roku 2020 doskonalenie zawodowe dotyczyło umiejętności prowadzenia nauczania 
zdalnego z wykorzystaniem technik i narzędzi  informatycznych. 
 

2.3.1 Dokończenie budowy obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury. Przekształcenie go w Miejski 

Ośrodek Kultury i Sportu 

Złożone zostały wnioski o dofinansowanie dokończenia budowy obiektu w Programie pn. 

„Infrastruktura domów kultury” realizowanym przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu oraz o uzyskanie środków w Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla 

j.s.t. do Wojewody Małopolskiego. 

Złożono także wniosek do Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 

2.3.2 Dbałość o dziedzictwo kulturowe o charakterze niematerialnym: „Mszana Dolna jako 

stolica Zagórzan” – badanie, dokumentowanie, zachowywanie i upowszechnianie 

dziedzictwa, edukacja kulturalne, promocja dziedzictwa, organizacja wydarzeń 

kulturalnych, wsparcie twórców i zespołów. 

Miejski Ośrodek Kultury przeprowadził dwa konkursy kolęd i pastorałek w tym jeden online, 

a także wspierał lokalowo i finansowo dwie grupy śpiewacze Słomcanki i Mszanicanki, które 

uczestniczyły w przeglądach i koncertach regionalnych. 
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W 2020 roku Stowarzyszenie LAMA realizowało zadania pn.: „Portret pamięciowy Górali 

Zagórzańskich - kultura i tradycja” w ramach Programu Kultura w sieci z grantu otrzymanego 

z Narodowego Centrum Kultury. Celem projektu jest propagowanie i promowanie pracy 

twórców, badaczy kultury i artystów Mszany Dolnej i okolic. Informacje zawarte w 

poszczególnych częściach mają walory edukacyjne i mogą się stać źródłem inspiracji dla 

nauczycieli czy animatorów życia społecznego i kulturalnego. 

Projekt składa się z trzech wykładów, które dostępne są w sieci: 

1. „Medycyna ludowa - ujęcie etnograficzne” dr Katarzyny Ceklarz 

2. „Kształtowanie tożsamości i więzi regionalnych Górali Zagórzańskich – twórcy, muzyka, 
stroje, tradycje” Teofili Latoś, prezes mszańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego. 

3. „Społeczno-ekonomiczne podstawy życia Górali Zagórzańskich” Michała Wójcika. 

2.3.5 Wsparcie działalności Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej jako nowoczesnego centrum 

informacyjnego i multimedialnego oraz ośrodka życia społecznego, w tym dokończenie 

budowy nowego budynku, inwestycje, doposażenie, doskonalenie kadr itp. 

Została ukończona rozbudowa budynku Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej. powstał 
nowoczesny budynek, który dzięki dotacji PFRON został wyposażony w windę, wyposażenie 
dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego w budynku zostały zamontowane: wentylacja i 
klimatyzacja. 
 Pracownicy Biblioteki podnosili swoje kwalifikacje w szkoleniach online (144h). 
 

2.3.6 Rozwój oferty kultury, dostosowywanie do zmieniających się potrzeb odbiorców w 
ramach różnych grup wiekowych, w tym zwiększenie dostępności i różnorodności oferty 
oraz wprowadzanie propozycji interdyscyplinarnych 

 
Biblioteka udostępniła platformę dla czytelników IBUK LIBRA pozwalająca na bezpłatne 
korzystanie ze zbiorów cyfrowych. Kody dostępu czytelnik otrzymywał po wyrażeniu chęci 
drogą mailową lub telefoniczną. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym ,,LARIX” z Warszawy  czytelnicy z dysfunkcją wzroku mieli  możliwość   
wypożyczania czytaków do odtwarzania książek mówionych. 

2.4.1 Wzmacnianie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego i 
ratownictwa, w szczególności dzieci i młodzieży, w tym edukacja w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach kryzysowych, a także bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. 
 
W klasach IV – VIII na lekcjach wychowawczych, zajęciach wychowania fizycznego ,biologii , 
informatyki,  edukacji dla bezpieczeństwa ,poruszano tematy  dotyczące bezpieczeństwa w 
sieci, cyberprzemocy , hejtu kulturalnego zachowania się on-line. Przeprowadzono 
ćwiczenia praktyczne i prezentacje on-line z zakresu umiejętności udzielenia pierwszej 
pomocy.    
Młodsi uczniowie znają numer telefonu112, potrafią właściwie zareagować w sytuacji 
konieczności  wezwania pomocy.  

2.5.1 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej (wymiana rur azbestowych  

i o małej przepustowości, rozwój sieci hydrantów itp.) oraz optymalizacja zużycia wody. 

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie  
pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Matejki w Mszanie Dolnej”. 
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2.5.3 Rozwój systemu kanalizacyjnego i oczyszczania ścieków wraz z działaniami informacyjnymi 

i edukacyjnymi na rzecz przyłączenia się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej 

- Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie pn. Rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej przy ul. Ludwika Mroza w Mszanie Dolnej. 
- W roku 2020 wydano warunki przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej dla 30 obiektów. 
- Przyjęto uchwałę Nr XXIX/264/2020 z dnia 14 grudnia w sprawie wyznaczenia obszaru granic 

aglomeracji Mszana Dolna Miasto. Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 310 ze zm.), dotychczasowe akty prawa miejscowego 

wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1121) zachowały moc do dnia 31 grudnia 2020 r. Z powyższego wynika, iż 

uchwała Nr VI/67/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w 

sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna miasto straciła moc. W związku ze zmianą 

ustawy kompetencje w zakresie wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic 

aglomeracji przejęły samorządy gminne. W myśl art. 87 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy, wyznaczanie 

aglomeracji następuje w drodze uchwały Rady Gminy będącej aktem prawa miejscowego 

(właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie 

mieszkańców). Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 w/w ustawy  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze. zm.) miasto 

przygotowało projekt uchwały wyznaczającej aglomerację, który został  uzgodniony z 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych 

przynajmniej jedna formą ochrony z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska. 

Aglomeracja Mszana Dolna miasto obejmuje tereny 2 gmin w tym miejscowości: miasto 

Mszana Dolna oraz na terenie gminy Mszana Dolna miejscowości: Łostówka, Łętowe - część 

i Mszana Górna - część. 

2.5.4 Egzekwowanie kar za nielegalne odprowadzanie nieczystości  Straż Miejska na bieżąco 

podejmuje działania związane z kontrola odprowadzania nieczystości czystości i w razie 

stwierdzenia nieprawidłowości naliczone są mandaty karne. W 2020 r. przeprowadzono 83 

kontrole i nałożono 25 mandatów karnych. 

2.5.5 Promocja i wsparcie wymiany źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych na 

nowoczesne i ekologiczne 

- zamontowano 6 kotłów na paliwo stałe w ramach projektu nr RPMP.04.04.03-12-0242/17 

pn „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, 

urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych 

w ramach RPO WM 2014-2020”.         

- udzielano informacji oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do rządowego Programu 

„Czyste Powietrze”, w ramach Programu zostało przyznanych  

ok.30 dofinansowań na wymianę źródła ciepła. 

- zaktualizowano ponad 100 nieruchomości w małopolskiej bazie inwentaryzacji, co ułatwiło 

identyfikację gospodarstw domowych, które mają kotły pozaklasowe. Poinformowano 

mieszkańców o zapisach ustawy antysmogowej i wskazano źródła dofinansowania do 

wymiany urządzeń grzewczych. 
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-zorganizowano cykliczne spotkania z przedstawicielem PGNiG oraz spotkanie Mieszkańców 

z Mobilnym biurem Czystego Powietrza 

2.5.6 Projekty wspierające prywatne inwestycje z zakresu termomodernizacji i instalacji 

alternatywnych źródeł energii 

- udzielano i pomagano w wypełnianiu wniosków do rządowego Programu „Czyste 

powietrze”, 

- zachęcano mieszkańców do korzystania z rządowego programu „Mój Prąd” na zakup i 

montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.  

2.5.7 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wdrażanie 

projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

Przygotowano dokumentację do termomodernizacji budynku SPZOZ w tym audyt 

energetyczny 

2.5.8. Kontynuacja programu usuwania i utylizacji azbestu oraz wyrobów azbestowych 

Urząd Miasta Mszana Dolna realizuje projekt pn. ”Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa 

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

Dolna”-  Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020.  

Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, 

Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 W ramach projektu w roku 2020r. zostało 

usunięte 86,20 Mg azbestu. Projekt będzie realizowany do 31.08.2021r. 

Z budżetu Miasta Mszana Dolna w roku 2020r. zostało usunięte 16,60 Mg azbestu. 

Łącznie w roku 2020 usunięto : 102,80 Mg azbestu z terenu Miasta Mszana Dolna. 

2.5.9 Edukacja ekologiczna mieszkańców 

Rozprowadzono wśród mieszkańców ulotkę dot. prawidłowej segregacji odpadów 

komunalnych, na stronie internetowej Miasta oraz Facebooku zamieszczano informacje nt. 

prawidłowej segregacji 

MOPS podczas pracy socjalnej pracownicy przekazują informacje związane  

z realizacją Programu „Czyste powietrze” 

2.5.10 Współpraca na rzecz dalszej gazyfikacji miasta, w tym nowych osiedli 

-zorganizowano cykliczne spotkania z przedstawicielem  PGNiG  oraz  prowadzono 

uzgadnianie rozbudowy sieci gazowej na terenie nowych osiedli mieszkaniowych w mieście 

2.5.11 Program zazieleniania i zadrzewiania miasta, m.in. rewitalizacja parku podworskiego 

Dokonano nowego nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta w ramach programu 

nasadzenia roślin miododajnych (ul. Krakowska obok ZGK) 

2.5.12 Kontynuacja rewitalizacji Rynku 
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Zamontowano tablicę  ku czci mszańskich „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” - 

Państwa Stefanię i Józefa Wacławików,  dokonano nasadzenia dębu czerwonego. 

3.1.1 Systematyczne doskonalenie kompetencji pracowników samorządowych 

W 2020 r. pracownicy brali udział w merytorycznych szkoleniach on-line  

3.1.2 Promocja i wdrożenie e-usług w Urzędzie Miasta Mszana Dolna i jednostkach 

organizacyjnych miasta, w szczególności Miejskiej Bibliotece, Miejskim Ośrodku Kultury, 

szkołach 

W 2020 r. ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i związane z nią ograniczenia 

promowano kontakt  mieszkańców z pracownikami Urzędu poprzez elektroniczną skrzynkę 

podawczą Urzędu Miasta, za pomocą platform internetowych takich jak e-PUAP, 

obywatel.gov.pl. 

Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl, dzięki któremu 

można korzystać z internetowego katalogu, sprawdzań informację o nowościach oraz 

dostępności egzemplarzy. Użytkownik może rezerwować dostępne książki, zamawiania 

wypożyczonych książek, prolongaty książek wypożyczonych na swoją kartę. 

MOPS – składanie wniosków dot. świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+)  „dobry 

Strat” realizowane za pomocą platformy EMP@TIA, bankowość elektroniczną oraz platformę 

e-PUAP. 

MOK  -realizowane w 2020 r zadanie „Kultura w MOKu na każdy dzień roku” zakładał 

doposażenie techniczne Miejskiego Ośrodka Kultury, dzięki temu znaczna część podsumowań 

zajęć odbyła się w sieci, jako transmisja nagrań. Zakupiony sprzęt, wszystkie elementy 

techniczne jak i oświetlenie ułatwiły taką realizację.  

W ten sposób odbyły się również eliminacje i finał z głosowaniem na uczestników „VII Mini 

Talent Show”. 

W  szkołach  podstawowych od marca 2020 r. wprowadzono dziennik elektroniczny 

,,Librus”, który służy do prowadzenia zajęć, kontaktów, korespondencji pomiędzy szkołą a 

uczniami i rodzicami uczniów .   

Podczas realizacji nauczania zdalnego od listopada 2020 r., do prowadzenia zajęć on-line, 

szkoły wdrożyły platformę Microsoft Teems. 

 

3.1.3 Wdrażenie nowych i inteligentnych systemów zarządzania 

Podpisano trójstronną umowę pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji, UW Białystok na 

nieodpłatne udostępnienie licencji systemowej w ramach Projektu Strategii dystrybucji, 

wdrażania i utrzymania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PR. Przedsięwzięcie EZD 

RP prowadzone przez KPRM i ministra właściwego ds. informatyzacji ma na celu 

podniesienie jakości funkcjonowania polskiej administracji oraz usprawnienie procedur 

administracyjnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udostępnienie jednolitego i 

bezpłatnego narzędzia do elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji 

publicznej – systemu EZD RP.  

http://w.bibliotece.pl/
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3.1.4 Stworzenie wyróżnika miasta, rozpoznawalnej marki o zasięgu ponadlokalnym, np. poprzez 
organizację dedykowanego konkursu idei. 
 
Na obszarze trzech samorządów: Miasta i Gminy Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź 
realizowana jest inicjatywa polegająca na działaniu promocyjnym pod wspólną marką „Zagórzańskie 

Dziedziny”. Celem marki „Zagórzańskie Dziedziny” jest motywacja do budowania tożsamości, poczucia 
dumy z regionu zagórzańskiego, promocji całego regionu ponadlokalnie jak również 
skupienie się na  promocji wprowadzanych pod marką „Zagórzańskie Dziedziny” produktów, 
usług i inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii społecznej. 

3.1.5 Uczestnictwo w sieciach współpracy, w tym międzynarodowych 
 
W lutym 2020 r. udało się podjąć w naszym mieście węgierską delegację na czele z Panią 

Burmistrz Katalin Almási. W ramach odnowienia współpracy rozpoczęto działania mające na 

celu wymianę międzynarodową młodzieży szkolnej, niestety wszystkie założenia zostały 

odłożone z uwagi na pandemię wirusa COVID-19. 

3.1.6 Modernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym dostosowanie ich do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami 
 
Miejska Biblioteka realizowała zadanie pn. „Przebudowa Miejskiej Biblioteki  
w Mszanie Dolnej w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego” wraz  
z dostosowaniem budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. montaż windy 
wewnątrz budynku”.  

3.1.7 Sukcesywne wdrażanie założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna 
 
Miasto nie ustaje w poszukiwaniu źródeł dofinansowania na dokończenie inwestycji 
zaplanowanej jako jedna z pięciu przedsięwzięć podstawowych – budowa Centrum Kultury i 
Tradycji Górali Zagórzańskich.  

3.2.1 Wsparcie lokalowe, merytoryczne, organizacyjne, finansowe i prawno-księgowe 

organizacji pozarządowych oraz innych form inicjatyw społecznych 

- wsparcie lokalowe dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Mszanie Dolnej, 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Mszanie Dolnej, 

oraz Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,  

- wsparcie finansowe w ramach zorganizowanego konkursu ofert środków  

w ramach zdrowia publicznego 

- wsparcie finansowe w ramach zorganizowanego konkursu ofert środków  

w ramach NGO – Towarzystwo Ziemi Mszańskiej – Zagórzański Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

- nieodpłatnie użyczono lokal w budynku przy ul. Orkana  dla stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Piękna Ziemia Gorczańska” oraz  nieodpłatnie  użyczono stowarzyszeniu grunt pod 

realizowane projekty: plac zabaw przy ul. Marka, plaża miejska przy ul. Starowiejskiej 

3.2.3 Promocja i wsparcie wolontariatu   

W ramach wolontariatu wykonano działania takie jak: transport żywności do Punktu 

rozdziału i dostarczanie wyznaczonym osobom starszym, niepełnosprawnych, znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej – realizacja programu Program Operacyjny POPŻ 2014-2020. 

 


