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I. Wstęp 

  

 Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

przedstawiam  „Raport o stanie Gminy Stary Sącz za rok 2020”. 

Dokument został przygotowany na podstawie źródłowych danych pochodzących                     

z dokumentów finansowych, planistycznych, geodezyjnych, strategii i programów oraz 

uchwał Rady Miejskiej.   

Przedstawiony raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu gminnego       

w 2020 roku oraz zawiera informacje odnoszące się do zadań zrealizowanych na terenie 

Gminy  Stary Sącz w 2020 roku. 

Materiały potrzebne do opracowania raportu zostały przygotowane przez pracowników 

Urzędu Miejskiego oraz pracowników jednostek organizacyjnych gminy i spółki 

komunalnej.  

      Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą posłużyć mieszkańcom do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania lokalnego samorządu, a także mogą być 

podstawą do dialogu na temat przyszłości naszej Gminy. 

 

  

 

          

 

 

 

 

. 

  

 

 

 

Stary Sącz, dnia 28 maja 2021 r. 
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II. Informacje ogólne  
2.1  Ogólna charakterystyka Gminy Stary i dane demograficzne  

  

Stary Sącz pod względem administracyjnym jest gminą miejsko – wiejską wchodzącą 

w skład powiatu nowosądeckiego, w województwie  małopolskim z siedzibą w Krakowie. 

Gmina Stary Sącz obejmuje obszar terytorialny o powierzchni 10.098 ha. W jej skład 

wchodzi 15 sołectw: Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń - Praczka, Gołkowice Dolne, 

Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Moszczenica Niżna,  Moszczenica Wyżna, Mostki, 

Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka. Największą osadą i jedynym 

miastem jest Stary Sącz, w skład którego wchodzą  osiedla: Cyganowice, Lipie, Południe, 

Północ, Słoneczne, Śródmieście, Tysiąclecia, Zachód.  
 

 
Fot. Wojciech Wójcik 

 

Stary Sącz to jedno z najstarszych miast w Polsce, uzyskało prawa miejskie w XIII 

wieku.  

W 2018 r. Stary Sącz na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Dudy otrzymał prestiżowy i nobilitujący status Pomnika Historii. 

Szeroka informacja dotycząca charakterystyki Gminy Stary Sącz przedstawiona  została           

w „ Raporcie  o stanie Gminy Stary Sącz za rok 2018 i rok 2019”. 
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Na dzień 31.12.2020 r. liczba mieszkańców według danych ewidencji ludności 

wynosiła 23.739 osób zameldowanych na pobyt stały (w tym: miasto 8.925 osób, sołectwa 

14 814 osób). W stosunku do roku 2019 ubyło 27 mieszkańców. 

Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe dane demograficzne. 

Zameldowania osób na pobyt stały  2020 roku ( ogółem miasto i gmina Stary Sącz ) 

Liczba osób zameldowanych 

z innej gminy 

Liczba dzieci urodzonych  

i zameldowanych 

Liczba osób, które zmieniły 

miejsce zameldowania w obrębie 

terenu wiejskiego i miejskiego 

173 269 175 

RAZEM: 617 

 

 

Wymeldowania z pobytu stałego w 2020 roku ( ogółem miasto i gmina Stary Sącz ) 

Liczba osób wymeldowanych Liczba osób zmarłych 

236 228 

RAZEM: 464 

 

 

Stan ludności – porównanie lat 2017 – 2020: 

 

 

Rok 

Liczba ludności na 31.12. 

zameldowanych ( ogółem miasto  

i gmina Stary Sącz ) 

Urodzenia dzieci, 

które są 

zameldowane  

( ogółem miasto  

i gmina Stary 

Sącz ) 

Zgony osób 

ostatnio 

zameldowanych  

( ogółem miasto  

i gmina Stary 

Sącz ) 

pobyt stały pobyt czasowy 

2017 23.649 238 275 159 

2018 23.716 455 281 194 

2019 23.766 424 297 183 

2020 23.739 344 269 228 

 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2020 roku (pobyt stały) -  ogółem miasto i gmina Stary 

Sącz  

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-6 885 806 1691 

7-15 1342 1196 2538 

16-17 419 387 806 

18-60 tylko kobiety - 6900 6900 

18-65 tylko mężczyźni 7808 - 7808 
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pow. 60 kobiety - 2626 2626 

pow. 65 mężczyźni 1370 - 1370 

ogółem 11.824 11.915 23.739 

 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2020 roku (pobyt czasowy) - ogółem miasto i gmina 

Stary Sącz  

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-6 5 4 9 

7-15 8 16 24 

16-17 31 33 64 

18-60 tylko kobiety - 83 83 

18-65 tylko mężczyźni 146 - 146 

pow. 60 kobiety - 12 12 

pow. 65 mężczyźni 6 - 6 

ogółem 196 148 344 

 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2020 roku (pobyt stały i pobyt czasowy) - ogółem 

miasto i gmina Stary Sącz  

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-6 890 810 1700 

7-15 1350 1212 2562 

16-17 450 420 870 

18-60 tylko kobiety - 6983 6983 

18-65 tylko mężczyźni 7954 - 7954 

pow. 60 kobiety - 2638 2638 

pow. 65 mężczyźni 1376 - 1376 

ogółem 12.020 12.063 24.083 
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III. Informacje finansowe 
 
3.1 Stan finansów i wykonanie budżetu Gminy Stary Sącz w 2020 roku 

  

Budżet Gminy Stary Sącz został uchwalony przez Radę Miejską w Starym Sączu 

Uchwałą Nr XVII/300/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku. W budżecie ustalono dochody         

i wydatki na następującym poziomie: 

• DOCHODY NA KWOTĘ: 130 205 576,15 zł 

• WYDATKI NA KWOTĘ:  160 450 491,08 zł 

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Gminy Stary Sącz stanowiła deficyt 

budżetu, który wynosił   30 244 914,93 zł. 

W trakcie wykonywania budżetu, w 2020 roku następowały zmiany w budżecie 

dokonywane przez Radę Miejską i Burmistrza Starego Sącza, zgodnie z posiadanymi 

kompetencjami i upoważnieniami. W wyniku dokonywanych zmian w 2020 roku uległy 

zmianie planowane dochody i wydatki, i na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtowały się 

następująco: 

• PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM wynosił 132 047 001,07 zł i został wykonany w kwocie 

143 165 487,94  zł co stanowi  108,42 % planu. 

W  trakcie wykonywania budżetu w 2020 roku plan dochodów budżetu został zwiększony 

o kwotę 1 841 424,92 zł. 

• PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM wynosił 157 510 365,89 zł i został wykonany w kwocie 

149 567 033,09  zł co stanowi  94,96 % planu. 

W trakcie wykonywania budżetu w 2020 roku plan wydatków budżetu został zmniejszony 

o kwotę 2 940 125,19 zł. Na realizację dochodów budżetu składają się: 

Wyszczególnienie Plan dochodów na 

31.12.2020 roku ( po 

zmianach) 

Wykonanie na 

31.12.2020 roku 

% 

wykonania 

DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM 116 544 048,23 116 804 049,46 100,22 

Z tego:    

Udział w podatkach (PIT i CIT) 15 511 530,00 15 717 333,01 101,33 

Subwencje 37 222 022,00 37 222 022,00 100,00 

Pozostałe dochody bieżące 17 479 657,05 17 534 856,08 100,32 

W tym: z podatku od nieruchomości 7  531 000,00 7 511 801,95 99,75 

Dotacje na zadania zlecone i własne 46 330 839,18 46 329 838,37 100,00 

 W tym: 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz 

w ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich  

 

 

467 922,68 

 

 

516 500,19 

 

 

110,38 

DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM 15 502 952,84 26 361 438,48 170,04 

 Z tego:    

Dochody ze sprzedaży majątku  918 571,59 932 431,90 101,51 

Dotacje i inne środki przeznaczone na zadania inwestycyjne 14 443 946,25 25 285 256,09 175,06 

 W tym:  

14 434 250,77 

 

14 374 040,61 

 

99,58 
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz 

w ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich  

    

Inne dochody majątkowe- w tym: wpływy z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności 

140 435,00 143 750,49 102,36 

OGÓŁEM 132 047 001,07 143 165 487,94 108,42 

 

  

 

Na realizację wyniku budżetu miały wpływ m.in. takie czynniki jak: 

- wykonanie dochodów bieżących na poziomie  100,22% założonego planu, 

- wykonanie wydatków bieżących na poziomie  96,20% założonego planu, 

- w 2020 roku gmina otrzymała środki z Rządowego Programu Rozwoju Inwestycji 

Lokalnych: I transza – 6 701 520,00 zł, II transza – 4 200 000,00 zł, co daje łącznie kwotę 

10 901 520,00 zł i planowane jest do realizacji w latach 2021-2022. 

 

3.2  Dochody i wydatki, przychody i rozchody Budżetu Gminy Stary Sącz  

      w 2020 roku 

 

Tabela Nr 1 

 Wyszczególnienie Plan  na 31.12.2020 

roku ( po 

zmianach) 

Wykonanie na 

31.12.2020 roku 

% 

wykonania 

1. DOCHODY 132 047 001,07 143 165 487,94 108,42 

 Dochody bieżące 116 544 048,23 116 804 049,46 100,22 

 Dochody majątkowe 15 502 952,84 26 361 438,48 170,04 

1. Udział w CIT i PIT; 
15 717 333,01 zł

2. Subwencje; 
37 222 022, 00 zł

3. Pozostałe (w tym 
podatek od 

nieruchomości); 
17534856,08 zł 

4. Dotacje na zadania 
zlecone i własne; 
46 329 838,37 zł 

Dochody bieżące ogółem w mln zł (wykonanie na 31.12.2020)

1. Udział w CIT i PIT 2. Subwencje

3. Pozostałe (w tym podatek od nieruchomości) 4. Dotacje na zadania zlecone i własne
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2. WYDATKI 157 510 365,89 149 567 033,09 94,96 

 Wydatki bieżące 112 291 843,09 108 029 294,91 96,20 

 Wydatki majątkowe 45 218 522,80 41 537 738,18 91,86 

3. WYNIK BUDŻETU(deficyt/nadwyżka) -25 463 364,82 - 6 401 545,15 25,14 

4. PRZYCHODY OGÓŁEM 28 711 203,62 30 787 113,54 107,23 

 z tego:    

 kredyty i pożyczki, emisja papierów 

wartościowych 

28 482 897,64 28 482 897,64 100,00 

 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 

pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

0,00 2 075 909,92 0,00 

 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 

długu 

0,00 0,00 0,00 

 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 228 305,98 228 305,98 100,00 

5. ROZCHODY 3 247 838,80 3 247 838,80 100,00 

 Z tego:    

 Spłaty kredytów i pożyczek 3 247 838,80 3 247 838,80 100,00 

 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 

 

W 2020 roku przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 

28 482 897,64  zł. 

Przychody powyższe stanowiły: pożyczka z WFOŚiGW Nr P/144/17/02 na przyłącza 

kanalizacyjne w kwocie  71 941,46 zł i pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na budowę 

kanalizacji w kwocie 1 810 956,18  zł oraz emisja obligacji – obligacje wykupione przez 

PKO Bank Polski S. A w Warszawie w wysokości 26 600 000,00 zł – umowa z dnia 18 

sierpnia 2020 roku . 

Na rozchody budżetu składały się spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek                 

w wysokości  3 247 838,80 zł. Spłaty rat kapitałowych obejmowały:  2 850 000,00 zł 

stanowiły spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów 

długoterminowych w bankach (250 000,00 zł Bank Spółdzielczy w Starym Sączu,  

500 000,00 zł Łącki Bank Spółdzielczy, 750 000,00 zł Bank Spółdzielczy w Starym Sączu,  

Wydatki bieżące; 
149 567 033,09; 78%

Wydatki majątkowe; 
41 537 738,18; 22%

Wydatki w mln zł 

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
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1 350 000,00 zł Bank Polskiej Spółdzielczości); 397 838,80 zł stanowiły spłaty rat 

kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska       

w Krakowie. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie Gminy Stary Sącz z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło  59 690 788,91 zł. Na powyższe zadłużenie 

składają się: 

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

w Krakowie i w NFOŚ w Warszawie w kwocie  5 590 788,91 zł 

- kredyty długoterminowe w bankach w kwocie  54 100 000,00 zł (Bank Spółdzielczy             

w Starym Sączu – 350 000,00 zł (umowa z 2015 roku): Łącki Bank Spółdzielczy -  

3 000 000,00 zł (umowa z 2016 roku), Bank Spółdzielczy w Starym Sączu - 4 000 000,00  

zł (umowa z 2017 roku), Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie – 7 400 000,00  zł 

(umowa z 2018 roku), Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie – 12 750 000,00  zł 

(umowa z 2019 roku), Bank PKO BP S.A  w Warszawie – 26 600 000,00 zł (umowa 2020 

rok - obligacje). 

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według pierwotnego 

terminu zapadalności w latach – według stanu na 31 grudnia 2020 roku (wg wartości 

nominalnej), kształtowały się w sposób następujący: zobowiązania w przedziale od (0:1> 

brak, w przedziale od (1:5> 464 204,09  zł, powyżej 5 lat  59 226 584,82 zł). Natomiast 

zobowiązania według pozostałego terminu zapadalności w latach wg stanu na 31.12.2020 

(wg wartości nominalnej) przedstawiały się w sposób następujący: w przedziale od (0:1> 

3 794 489,42  zł, w przedziale od (1:5> 17 269 714,67  zł, powyżej 5 lat 38 626 584,82  zł. 

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Stary Sącz na dzień 31 grudnia 2020 roku             

z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 5,33%(z ustawowymi włączeniami)  

przy dopuszczalnym wskaźniku  13,49 %. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina nie 

posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług, składek na ubezpieczenia 

społeczne, podatków i opłat, zobowiązań pracowniczych. Wystąpiły zobowiązania 

wymagalne z tytułu przeterminowanych zabezpieczeń należytego wykonania umowy na 

koncie depozytowym w wysokości 16 567,25 zł, które zostały zwrócone wykonawcom         

w miesiącu styczniu 2020 roku. 

  

 
WYNIK OPERACYJNY BUDŻETU (A ≥ B) 

Tabela Nr 2 
Lp Wyszczególnienie Plan zgodnie  

z uchwałą na 

01.01.2020 

Plan po zmianach na 

31.12.2020 

Wykonanie na 

31.12.2020 

% 

wskaźnik 

realizacji 

A Dochody bieżące + nadwyżka budżetu z 

lat ubiegłych +wolne  środki, o których 

mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o 

finansach publicznych z 2009 roku 

 

109 565 979,55 

 

116 772 354,21 

 

119 108 265,36 

 

102 

B Wydatki bieżące 108 552 058,66 112 291 843,09 108 029 294,91 96,20 

A - B Wynik operacyjny budżetu 1 013 920,89 4 480 511,12 11 078 970,45 247,27 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których 

mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych skorygowanymi o środki określone  
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w przepisach (w przypadku gminy Stary Sącz o wolne środki, o których mowa w art. 217 

ust.2 pkt 6 zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych) a wydatkami  zgodnie z art. 

36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z 

realizacją ustawy budżetowej dotyczy lat 2013-2015, wyniosła 11 078 970,45 zł przy 

planowanej na dzień 31 grudnia 2020 roku 4 480 511,12  zł co stanowi 247,27 % 

planowanej nadwyżki operacyjnej. 

  

3.3  Wykonanie wydatków majątkowych 
 

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STARY SĄCZ ZA 2020 ROK  

   
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 01.01.2020 Plan na 31.12.2020 Wykonanie na 

31.12.2020 

% Wykonania 

600  Transport i łączność 12 071 997,71 10 060 228,19 9 166 678,36 91,12% 

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00        160 000,00        160 000,00  100,00% 

  W tym:     

  Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

0,00        160 000,00        160 000,00  100,00% 

  Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych  

0,00        160 000,00        160 000,00  100,00% 

 60016 Drogi publiczne gminne 12 071 997,71 9 900 228,19 9 006 678,36 90,97% 

  W tym:           

  Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

12 071 997,71 9 900 228,19 9 006 678,36 90,97% 

  Z tego:     

  Budowa, przebudowa dróg gminnych 5 510 000,00 3 320 930,48 2 482 520,47 74,75% 

  Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 

polegająca na budowie ronda wraz z 

budową drogi dojazdowej do SAG 

5 360 000,00 5 377 300,00    5 324 400,18  99,02% 

  w tym wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

5 310 000,00 5 310 000,00    5 257 148,13  99,00% 

  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530 

K Barcice Wola Krogulecka wraz z 

budową parkingu 

   1 201 997,71  1 201 997,71    1 199 757,71  99,81% 

  w tym wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

      822 267,90  811 846,10       810 311,48  99,81% 

630  Turystyka 3 252 176,35 3 252 176,35    3 074 327,77  94,53% 

 63003 Zadania w zakresie upowszechniania 

turystyki 

3 252 176,35 3 252 176,35    3 074 327,77  94,53% 

  W tym:     

  Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

3 252 176,35 3 252 176,35    3 074 327,77  94,53% 

  z tego:     

  Miejska Góra w Starym Sączu - 

ścieżka w koronach drzew 

3 252 176,35 3 252 176,35    3 074 327,77  94,53% 

  w tym wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

3 222 176,35 3 222 176,35    3 074 312,39  95,41% 

700  Gospodarka mieszkaniowa 1 890 000,00 1 800 928,00 1 361 809,46 75,62% 

 70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

1 890 000,00 1 800 928,00 1 361 809,46 75,62% 

  W tym:     

  Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

390 000,00 336 928,00 319 449,46 94,81% 

  z tego:     

  Stary OPS - przebudowa na 

mieszkania chronione 

100 000,00 258 200,00 244 437,41 94,67% 

  Budowa przedszkola w Moszczenicy 

Niżnej 

100 000,00 40 000,00          36 285,00  90,71% 
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  Modernizacja budynków komunalnych 190 000,00 38 728,00 38 727,05 100,00% 

  Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

1 500 000,00 1 464 000,00 1 042 360,00 71,20% 

710  Działalność usługowa 100 000,00 50 000,00          47 444,02  94,89% 

 71035 Cmentarze 100 000,00 50 000,00          47 444,02  94,89% 

  W tym:     

  Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

100 000,00 50 000,00          47 444,02  94,89% 

  z tego:     

  Rozbudowa cmentarza komunalnego 

w Starym Sączu 

100 000,00 50 000,00          47 444,02  94,89% 

750  Administracja Publiczna 0,00 71 210,00 66 584,22 93,50% 

 75095 Pozostała działalność 0,00 71 210,00 66 584,22 93,50% 

  W tym:     

  Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

0,00 71 210,00 66 584,22 93,50% 

  z tego:     

  E-Administracja w gminie Stary Sącz 0,00           50 000,00           45 374,22  90,75% 

  E-Administracja w gminie Stary Sącz 0,00           21 210,00           21 210,00  100,00% 

  w tym wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

0,00 21 210,00          21 210,00  100,00% 

801  Oświata i wychowanie 1 386 000,00 969 900,00 969 626,02 99,97% 

 80101 Szkoły Podstawowe 1 120 000,00 969 900,00 969 626,02 99,97% 

  W tym:     

  Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

1 120 000,00 969 900,00 969 626,02 99,97% 

  z tego:     

   Przebudowa i rozbudowa budynku 

Szkoły Podstawowej w Barcicach 

wraz z infrastrukturą techniczną  

1 000 000,00 951 800,00 951 551,02 99,97% 

   w tym wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  

811 171,38 811 171,38 810 938,91 99,97% 

  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w 

Popowicach - projekt 

120 000,00 18 100,00 18 075,00 99,86% 

 80195 Pozostała działalność 266 000,00 0,00 0,00  00,00%! 

  W tym:     

  Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

      266 000,00  0,00 0,00 0,00% 

  z tego:     

  Budowa miasteczka ruchu drogowego 

w miejscowości w Barcice 

      266 000,00  0,00 0,00 0,00% 

852  Pomoc społeczna 20 000,00 14 760,00 14 760,00 100,00% 

 85220 Jednostki specjalistycznego 

poradnictwa, mieszkania chronione i 

ośrodki interwencji kryzysowej 

20 000,00 14 760,00 14 760,00 100,00% 

  W tym:     

  Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

20 000,00 14 760,00 14 760,00 100,00% 

900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

28 126 082,36 25 497 976,25 23 653 323,09 92,77% 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 26 499 082,36 23 940 673,25 22 204 177,07 92,75% 

  W tym:      

   Zakup i objęcie akcji i udziałów 497 000,00 497 000,00 0,00 0,00% 

   Udział w Funduszu Spójności 497 000,00 497 000,00 0,00 0,00% 

  Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

26 002 082,36 23 443 673,25 22 204 177,07 94,71% 

  z tego:      

  Rozbudowa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary 

Sącz 

17 299 431,99 15 341 431,99 14 806 677,79 96,51% 

   w tym wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  

12 185 500,66 12 185 500,66 11 961 734,72 98,16% 

  Gospodarka ściekowa Gminy Stary 

Sącz - środki poza projektem 

perspektywy finansowej 2014-2020 - 

POIiŚ 

8 502 650,37 7 873 741,26 7 178 899,28 91,18% 
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   Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych  

200 000,00 228 500,00 218 600,00 95,67% 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu  

847 000,00 777 000,00 735 520,43 94,66% 

   W tym:      

   Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych  

47 000,00 47 000,00 31 844,00 67,75% 

   z tego:         

   Ograniczenie niskiej emisji poprzez 

wymianę kotłów węglowych na 

wysokosprawne i niskoemisyjne kotły 

gazowe i biomasowe w Gminie Stary 

Sącz  

17 000,00 17 000,00 1 845,00 10,85% 

   w tym wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3  

17 000,00 17 000,00 1 845,00 10,85% 

   Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych  

800 000,00 730 000,00 703 676,43 96,39% 

   w tym wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3  

      300 000,00      300 000,00        273 779,98  91,26% 

  Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek  budżetowych 

30 000,00 30 000,00 29 999,00 100,00% 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  750 000,00 750 000,00 684 322,60 91,24% 

   w tym:      

   Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych  

750 000,00 750 000,00 684 322,60 91,24% 

 90095  Pozostała działalność  30 000,00 30 303,00 29 302,99 96,70% 

   W tym:         

   Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych  

30 000,00 30 000,00          29 000,00  96,67% 

    z tego:         

  Witacze w gminie Stary Sącz 30 000,00 0,00  0,00     0,00% 

  Zakupy inwestycyjne  30 000,00          29 000,00  96,67% 

  Zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 303,00                302,99  100,00% 

  Udziały w Spółce Komunalnej ZSOK 0,00 303,00                302,99  100,00% 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego  

5 017 276,00 3 463 944,01    3 146 194,14  90,83% 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby  

4 317 276,00 2 303 944,01    1 986 194,34  86,21% 

   W tym:         

  Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie  lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych 

jednostek sektora finansów 

publicznych 

4 317 276,00 2 303 944,01    1 986 194,34  86,21% 

   z tego:         

  Budowa i rozbudowa CKiS im. Ady 

Sari w Starym Saczu na potrzeby 

działalności i edukacji kulturalnej oraz 

aktywności społecznej mieszkańców 

4 317 276,00 2 303 944,01    1 986 194,34  86,21% 

 92116  Biblioteki  700 000,00 1 160 000,00    1 159 999,80  100,00% 

    W tym:         

   Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych 

jednostek  sektora finansów 

publicznych  

700 000,00 1 160 000,00    1 159 999,80  100,00% 

   z tego:         

  Budowa biblioteki w Przysietnicy 700 000,00 1 160 000,00    1 159 999,80  100,00% 

926   Kultura fizyczna  34 900,00 37 400,00       36 991,10     98,91% 

 92601  Obiekty sportowe  34 900,00 37 400,00       36 991,10     98,91% 

   W tym:         

    Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych  

34 900,00 37 400,00       36 991,10     98,91% 
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     z tego:         

  Zakup i montaż elementów siłowni na 

otwartym powietrzu oraz wykonanie 

oświetlenia kompleksu sportowego w 

Barcicach oraz ogrodzenia boiska 

wielofunkcyjnego 

23 900,00           25 400,00           24 991,10  98,39% 

  Zagospodarowanie terenu sportowego 

wokół boiska sportowego oraz 

adaptacja budynku po przepompowni 

na sanitariaty  i magazyn w Mostkach 

         11 000,00  0,00 0,00 0,00% 

  Przebudowa budynku byłej hydroforni 

na zaplecze sportowe - projekt 

 0,00           12 000,00           12 000,00  100,00% 

   Wydatki majątkowe razem  51 898 432,42 45 218 522,80 41 537 738,18 91,86% 

   z tego :         

   Inwestycje i zakupy inwestycyjne  51 401 432,42 44 721 219,80 41 537 435,19 92,88% 

   w tym wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  

22 668 116,29 22 678 904,49 22 211 280,61 97,94% 

   Zakup i objęcie akcji i udziałów  497 000,00 497 303,00 302,99 0,06% 

  

Poniżej przedstawiony został procentowy udział poszczególnych wydatków majątkowych 

Gminy Stary Sącz wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku  oraz część opisowa                        

z podziałem na poszczególne działy i rozdziały Budżetu Gminy Stary Sącz. 

 

Dział 600 Transport i łączność 

Plan wydatków majątkowych: 10 060 228,19 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

9 166 678,36 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 91,12%. 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 

Plan wydatków majątkowych: 160 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

160 000,00 zł .Realizacja zadania: 100% 

Transport i łączność; 
9 166 678,36; 22%

Turystyka; 
3074327,77; 8%

Gospodarka 
mieszkaniowa; 

1361809,46; 3%

Administracja 
publiczna; 

66584,22;<1% 

Oświata i wychowanie; 
969626,02; 2%

Goospodarka 
komunalna i ochrona 

środowiska; 
23 653 323,09; 57%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 

narodowego; 
3 146 194,14; 8%

Kultura fizyczna; 
36 991,10; <1%

Wydatki majątkowe na 31.12.2020

Transport i łączność Turystyka

Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna

Oświata i wychowanie Goospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna
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Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych – dofinansowanie do rozbudowy drogi gminnej w Gołkowicach Dolnych       

w ramach budowy trasy rowerowej EuroVelo 11. 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 

Plan wydatków majątkowych: 9 900 228,19 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

9 006 678,36 zł. Realizacja zadania: 90,97%. 

 Budowa, przebudowa dróg gminnych 

Plan wydatków majątkowych: 3 320 930,48 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 

2 482 520,47 zł. Realizacja zadania:74,75 %. 

W ramach realizacji zadania wykonano: 

➢ Budowa systemu monitorowania wizyjnego oraz systemu alarmowego na parkingu 
przy ul. Pod Ogrodami w Starym Sączu – wydatki - 48 585,00 zł, 

➢ Modernizacja parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego w Starym Sączu – wydatki           
– 138 885,45 zł, 

➢ Przyłącz światłowodu do parkingu przy ul. Pod Ogrodami – wydatki – 1 650,00 zł,  

➢ Opłaty za uzgodnienia – wydatki - 391,14 zł, 

➢ Odszkodowania za wydzielony pas drogowy – wydatek – 184 504,00 zł, 

➢ Opracowanie dokumentacji droga Myślec Żeleźnikowa – 13 530,00 zł, 

➢ Opracowanie dokumentacji ul. Akacjowa – zaangażowanie – 11 070,00 zł, 

➢ Modernizacja ul. Lipskiej – 49 073,31 zł, 

➢ Modernizacja drogi wzdłuż Dunajca – 64 903,41 zł, 
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➢ Modernizacja ul. Piłsudskiego w ramach umowy „Budowa kanalizacji Zachód Stary 
Sącz”– 1 209 608,54 zł, 

➢ Budowa parkingu w miejscowości Gołkowice Górne – 438 900,44 zł, 

➢ Opracowanie dokumentacji budowy mostu w ciągu drogi Barcice – Do Dudczaków  

w m. Barcice – 39 360,00 zł, 

➢ Modernizacja drogi gminnej Przysietnica – Na Wygony w m. Przysietnica                           
– 118 330,80 zł,  

➢ Nadzór inwestorski nad realizacja zadania: Budowa parkingu w miejscowości 
Gołkowice Górne – 11 070,00 zł, 

➢ Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi Barcice Dolne – Do Popradu                        
– 128 535,00 zł, 

➢ Dokończenie budowy drogi Do Lasu w Gołkowicach Dolnych  – 24 123,38 zł, 

Niskie wykonanie spowodowane trudnościami związanymi z pandemią koronawirusa. 
 
 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową 

drogi dojazdowej do SAG 

Plan wydatków majątkowych: 5 377 300,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

5 324 400,18 zł. Realizacja zadania: 99,02 %. 

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na roboty budowlane i nadzór 

inwestorski. Dokonano zapłaty za wykonane roboty w kwocie 460 000,00 zł, pozostała 

kwota stanowi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu wydatki nie wygasające 

z upływem roku budżetowego 2020 tj. 4 864 400,18 zł i zostanie wydatkowana do 30 

czerwca 2021 roku. 
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530 K Barcice Wola Krogulecka wraz z budową 

parkingu 

Plan wydatków majątkowych: 1 201 997,71 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

1 199 757,71 zł. Realizacja zadania: 99,81%. 

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki 612 917,59 zł za roboty odebrane             

w 2020 roku, a kwota 586 840,12 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku 

budżetowego 2020, które zgodnie z decyzją Rady Miejskiej na podstawie podjętej uchwały 

zostały przekazane na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających i zostaną 

wydatkowane do 30 czerwca 2021 roku. 

Dział 630 Turystyka  

Plan wydatków majątkowych: 3 252 176,35 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

3 074 327,77 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 94,53%. 

 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 

Plan wydatków majątkowych: 3 252 176,35 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

3 074 327,77  zł. Realizacja wydatków majątkowych:94,53 %. 

Miejska Góra w Starym Sączu – ścieżka w koronach drzew 

 

Plan wydatków majątkowych: 3 252 176,35 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

3 074 327,77  zł. Realizacja zadania: 94,53% 

 W ramach wydatkowanych środków w kwocie: 3 074 327,77 zł. zapłacono za: wykonanie 

konstrukcji wsporczych pod kładkę, montaż podpór, słupów i częściowo przęseł nośnych 

stalowych wraz z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonano pale 

fundamentowe dla konstrukcji drewnianej oraz fundamenty stacji informacyjnych wraz          

z dojściami, zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Poniesiono nakłady na: 

opracowanie i druk komiksu popularyzującego zagadnienia ochrony przyrody wśród dzieci 

młodzieży, wykonanie projektu i montaż tablic informacyjno - przyrodniczych i wykonanie 

tłumaczeń na język słowacki.  
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Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Plan wydatków majątkowych: 1 800 928,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

1 361 809,46 zł. Realizacja wydatków majątkowych:75,62 %. 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Plan wydatków majątkowych: 1 800 928,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

1 361 809,46   zł. Realizacja wydatków majątkowych: 75,62 %. 

Stary OPS – przebudowa na mieszkania chronione 

Plan wydatków majątkowych: 258 200,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:              

244 437,41 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 94,67%. 

Budowa przedszkola w Moszczenicy Niżnej 

Plan wydatków majątkowych: 40 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 36 285,00 

zł. Realizacja wydatków majątkowych: 90,71%. 

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarta została umowa na 

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania, jednak z powodu 

wystąpieniem epidemii COVID – 19 i związanymi z tym trudnościami z uzyskaniem 

wymaganych uzgodnień, termin wykonania zamówienia został przesunięty na dzień 

31.05.2021 r. W roku bieżącym nie poniesiono nakładów – na podstawie Uchwały Rady 

Miejskiej  z dnia 30 grudnia 2020 roku środki przekazano na rachunek bankowy środków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. 

Modernizacja budynków komunalnych 

Plan wydatków majątkowych: 38 728,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:  
38 727,05 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 100 % 

• poniesiono wydatki na przebudowę budynku po dawnym sklepie 

w Przysietnicy z przeznaczeniem na przedszkole: wykonanie usługi geodezyjnej 

mapy do celów projektowych 800,00 zł, na wydanie warunków przebudowy                    

i zabezpieczenia sieci gazowej budynku 166,05 zł, na opracowanie geotechniczne 

warunków posadowienia pod budynek 492,00 zł oraz na usługę geodezyjną 

aktualizacja mapy do celów projektowych 984,00 zł – łącznie wydatkowano                 

2 442,05 zł. 

• ponadto podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji 

budowlano -wykonawczej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

usługowego na działce ewidencyjnej nr 472 obręb Przysietnica, na budynek 

przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną na kwotę 36.285,00 zł. 

Usługa nie została wykonana z uwagi na utrudnienia wynikające z pandemii 

COVID-19. Uchwałą Nr XXX/528/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 

30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają 

z końcem roku budżetowego 2020 zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków 

budżetu Gminy Stary Sącz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.  

Ostateczny termin wykonania zadania to 30.06.2021 roku. 
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Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan wydatków majątkowych: 1 464 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

1 042 360,00 zł. Realizacja zadania: 71,20%. 

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na zakup działek w Starym Sączu 

(1647/8,673/6,674/7,671/2,625/2). W 2020 roku zostały przeprowadzone postępowania 

przetargowe po dwa przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w obrębie 

miejscowości Barcice, które zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił 

do przetargu i ta sytuacja spowodowała, że planowane wydatki nie zostały wykonane.  

710 Działalność usługowa 

Plan wydatków majątkowych: 50 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:   

47 444,02 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 94,89%. 

Rozdział 71035 Cmentarze 

Plan wydatków majątkowych: 50 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:  

47 444,02 zł. Realizacja zadania: 94,89%. 

 

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Starym Sączu 

Plan wydatków majątkowych: 50 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:  
47 444,02 zł. Realizacja zadania: 94,89%. 
W ramach wydatkowanych środków w kwocie 47 444,02 zł. dokonano wytyczenia obszaru 
objętego nadzorem archeologicznym, wykonano badania stanowiska archeologicznego, 
wybudowano ogrodzenie nowej części cmentarza.  

750 Administracja publiczna 

Plan wydatków majątkowych: 71 210,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:  
66 584,22 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 93,50%. 

Rozdział  75095  Pozostała działalność 

Plan wydatków majątkowych: 71 210,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:  
66 584,22 zł. Realizacja zadania: 93,50 % 
 

E-Administracja w gminie Stary Sącz 

 Plan wydatków majątkowych: 71 210,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

66 584,22 zł. Realizacja zadania: 93,50 %. 

W ramach wydatkowanych środków własnych w kwocie 45 374,22 zł wykonano 

modernizację serwerowni. Wykonane prace były niezbędne w celu przystąpienia gminy do 

projektu. W ramach zadania współfinansowanego z środków RPO WM 2014-2020 

wydatkowano środki w kwocie 21 210,00 zł na doradztwo techniczne i zakup sprzętu             

i oprogramowania. W ramach projektu gmina podpisała umowę, która zakłada 

dofinansowanie kosztów w wysokości 75% przy wkładzie własnym gminy 25%. 
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Dział 801 Oświata i wychowanie 

Plan wydatków majątkowych: 969 900,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

969 626,02 zł. Realizacja wydatków majątkowych:99,97 %  

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 

Plan wydatków majątkowych: 969 900,00 zł Wykonanie wydatków majątkowych: 
969 626,02 zł  Realizacja wydatków majątkowych: 99,97 %. 

 

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą 

techniczną 

 

Plan wydatków majątkowych: 951 800,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

951 551,02 zł. Realizacja zadania: 99,97%. 

  W ramach wydatkowanych środków w kwocie: 951 551,02 zł. wykonano pozostałe roboty 

budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego. Nad realizację robót pełniono nadzór inwestorski, poniesiono 

również nakłady na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia obiektu. 

- w tym wydatki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – plan 811 171,38 zł.                                      

     -  wydatkowano  810 938,91 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Popowicach – projekt 

 

Plan wydatków majątkowych: 18 100,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:  

18 075,00 zł. Realizacja zadania: 99,86% 

W ramach wydatkowanych środków zlecono opracowanie projektu rozbudowy Szkoły 

Podstawowej w Popowicach. 
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Dział 852 Pomoc społeczna 

Plan wydatków majątkowych: 14 760,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:  

14 760,00  zł. Realizacja wydatków majątkowych: 100%. 

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione         

i  ośrodki interwencji kryzysowej  

Plan wydatków majątkowych: 14 760,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:  

14 760,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych:100 %. 

 W ramach wydatkowanych środków wykonano modernizację instalacji elektrycznej            

w mieszkaniu chronionym przy ul. S. Batorego 15 w Starym Sączu. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Plan wydatków majątkowych: 25 497 976,25 zł Wykonanie wydatków majątkowych:  

23 653 323,09 zł Realizacja zadania: 92,77 % 

 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Plan wydatków majątkowych: 23 940 673,25 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

22 204 177,07 zł. Realizacja zadania: 92,75 %. 

 

Udział w Funduszu Spójności 

 

Plan wydatków majątkowych: 497 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 0,00 zł. 

Realizacja zadania: 0,00 %. 

W ramach realizacji zadania nie wydatkowano środków. Zgromadzenie Wspólników 

Sądeckie Wodociągi nie wyraziło zgody na podwyższenie udziałów w spółce pomimo 

podpisanego porozumienia inwestycyjnego. Do końca roku zabezpieczono plan finansowy 

na realizację wydatku, do którego pokrycia gmina zobowiązała się we wskazanym wyżej  

porozumieniu. 

  

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz 
 

Plan wydatków majątkowych: 15 341 431,99 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 
14 806 677,79 zł. Realizacja zadania: 96,51%. 
W ramach wydatkowanych środków w kwocie: 14 806 677,79 zł. wykonano poniższy 
zakres robót:  

- zadanie 2 - kanalizacja sanitarna w ul. Bazielicha, Dunajcowej i Węgierskiej wraz          
z budową mikroelektrowni fotowoltaicznej – zrealizowano roboty budowlane w ul. 
Węgierskiej, poniesiono nakłady na budowę mikroelektrowni fotowoltaicznej                      
– wydatkowano kwotę: 386 854,32 zł.  

- zadanie 3 - kanalizacja sanitarna dla zachodniej części Starego Sącza – zadanie 
zrealizowano – wydatkowano kwotę: 3 601 565,16 zł. 
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- zadanie 5, 6 i 7 - obsługa projektu, Inżynier kontraktu, promocję projektu /tablice, 
artykuły prasowe itp./ - wydatkowano kwotę: 302 233,84 zł. 

- zadanie 8 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mostki –  wykonano część 
robót budowlanych zadania, zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo         
– finansowym  – wydatkowano kwotę 5 015 225,58 zł, 

- zadanie 9 - budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy Niżnej – wykonano część 
robót budowlanych zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo                           
– finansowym – wydatkowano kwotę: 5 500 798,89 zł, 

- zadanie 10 - budowa w Moszczenicy Wyżnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej          
– zawarta została umowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na realizację całości 
zadania – nie wydatkowano środków. 

- zadanie 11 - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gołkowice Dolne - zawarta 
została umowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na realizację całości zadania – nie 
wydatkowano środków. 

- w tym wydatki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – plan 12 185 500,66 zł.                    
– wydatkowano 11 961 734,72 zł. 

 
Gospodarka ściekowa Gminy Stary Sącz – środki poza projektem perspektywy 

finansowej 2014-2020 – POIiŚ 
 

Plan wydatków majątkowych: 7 873 741,26 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 
7 178 899,28 zł. Realizacja zadania: 91,18 % 

Wydatkowano środki w kwocie: 7 178 899,28 zł. stanowiące koszty nie podlegające 
dofinansowaniu, a niezbędne do wykonania w trakcie realizacji zadań  POIŚ oraz inne, 
w tym: 

− budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego,  

− budowa podłączeń kanalizacyjnych dla Zachodniej części Starego Sącza,  

− budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bazielicha (boczna), 

− dokumentacja i wykonanie modernizacji nawierzchni, chodników wraz                              
       z krawężnikami ul. Piłsudskiego oraz modernizacji krawężników  w ul. Tischnera 
       i na części ul. Źródlanej (z wyłączeniem zakresu objętego realizacją POIiŚ), 
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− budowa wodociągu w Mostkach, 

− koszty nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami oraz robotami uzupełniającymi  
      kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Węgierskiej, 

− koszty opłat (Moszczenica Niżna), 

− opłata za dzienniki budowy (Mostki, Węgierska, Moszczenica Niżna), 

− koszt map dla projektu zamiennego (Moszczenica Niżna), 

− koszty nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w Zachodniej części   
      Starego Sącza,  

− opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na rozszerzenie zakresu rzeczowego    
       realizowanego projektu w ramach POIiŚ, 

− opracowanie projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie zrealizowanego   
      zadania przy ul. Węgierskiej, 

− opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka wodociągu                            
      w Moszczenicy Niżnej, 

− opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia wodociągiem przez    
      potok Moszczeniczanka w rejonie ul. Partyzantów w Starym Sączu, 

− opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie         
      ul. Partyzantów (boczna), 

− opracowanie projektu koncepcyjnego w zakresie rozwiązania gospodarki           
      wodno-ściekowej Barcice-Mała Rówień. 

 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

Plan wydatków majątkowych: 228 500,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 
218 600,00 zł. Realizacja zadania: 95,67%. 

W ramach programu budowy przyłączy kanalizacyjnych udzielono i rozliczono dotacje dla 
63 właścicieli nieruchomości w Starym Sączu, Łazach Biegonickich, Barcicach                          
i Przysietnicy na kwotę 218 600,00 zł.  Łączna długość wykonanych przyłączy 1755 mb. 
Wysokość wykorzystanej dotacji uzależniona jest od ilości złożonych wniosków. Plan 
wydatków nie został wykonany z powodu nieprzedłożenia dokumentów rozliczeniowych 
przez 13 właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

Plan wydatków majątkowych: 777000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 
735 520,43 zł. Realizacja zadania: 94,66 %. 
 

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na 
wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz 

Plan wydatków majątkowych: 17 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:   
1 845,00 zł. Realizacja zadania: 10,85%. 
W ramach zadania wydatkowano środki na  reklamę projektu. Ze względu na trwającą 
pandemię koronawirusa do końca roku 2020 nie zostały wydatkowane środki związane         
z kontrolą projektu. Kontynuacja zadania nastąpi w 2021 roku. 
 
 



24 
 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

Plan wydatków majątkowych: 730 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

703 676,43 zł. Realizacja zadania: 96,39%.   

Realizacja zadania polega na udzielaniu dotacji do wymiany urządzeń grzewczych                  

w ramach dwóch projektów. Zgodnie z umową Nr RPMP.04.04.02-12-0216/17-00-

XVII/335/FE/17 o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez 

wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe                             

i biomasowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Osi 

Priorytetowej 4 Regionalna Polityka Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 udzielono dotacji mieszkańcom gminy 

Stary Sącz na wymianę urządzeń grzewczych opalanych węglem. Zadanie jest 

przedsięwzięciem wieloletnim ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej i będzie 

realizowane w latach 2017-2021. W roku 2020 wydatkowano  w ramach tego projektu 

środki  kwocie 273 779,98 zł (91,26%) na wymianę 21 sztuk urządzeń grzewczych.                                  

Drugi projekt udzielania dotacji do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i 

kotłów węglowych realizowany był ze środków własnych gminy. W ramach projektu 

sfinansowano wymianę 88 sztuk. urządzeń grzewczych na kwotę 429 896,45 zł (99,98%).  

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan wydatków majątkowych: 30 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:  

29 999,00 zł. Realizacja zadania:100 %. 

W ramach realizacji zadania zakupiono  tablicę elektroniczną oraz drona. 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Plan wydatków majątkowych: 750 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 

684 322,60 zł. Realizacja zadania: 91,24%. 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 
W ramach realizacji zadania wykonano: 

•  Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu 
drogi wewnętrznej „Do Ligęzy” dz. ew. nr 310 w Mostkach” – 12 300,00 zł, 

• Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu 
drogi gminnej nr 294191K „ul. Wielki Wygon” dz. ew. nr 36/57 w Starym Sączu”           
- 16 605,00 zł, 

• Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu 
drogi gminnej nr 294288K „Skrudzina - Działy” dz. ew. nr 276, 409 w Skrudzinie”      
- 30 750,00 zł, 

• Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu 
drogi gminnej nr 294227K „Barcice Górne - Wdżary” dz. ew. nr 316, 555                        
w Barcicach” – 19 680,00 zł. 
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Budowa oświetlenia: 

• Wykonanie robót budowlanych związanych z budową systemu monitorowania 

wizyjnego oraz systemu alarmowego na moście Świętej Kingi w Starym Sączu wraz 

z wymianą instalacji elektrycznej oświetlenia i iluminacji oraz naprawą kabla 

zasilającego – 78 088,46 zł, 

• „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wewnętrznej w Przysietnicy” (dz. ew. 

nr 234, 331, 335 w Przysietnicy - 15 375,00 zł, 

• Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 294222K „Barcice Górne – 

Cmentarz – Do Popradu” (dz. ew. nr 360 w Barcicach Dolnych) oraz drogi 

wewnętrznej dz. ew.  nr 410 w m. Barcice Dolne – 85 854,00 zł, 

• Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w Moszczenicy Wyżnej (dz. ew. 

nr 104 obr. Moszczenica Wyżna) – 17 097,00 zł, 

• Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1533K „Stary Sącz: ul. Nowa,   

ul. Partyzantów – Przysietnica – Barcice” (dz. ew. nr 376 w obr. Moszczenica Niżna, 

dz. ew. nr 25, 184, 353 w obr. Moszczenica Wyżna, dz. ew. nr 710 w obr. 

Przysietnica) oraz drogi wewnętrznej w Moszczenicy Wyżnej (dz. ew nr 104, 105    

w obr. Moszczenica Wyżna) – 131 199,18 zł, 

• Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 294289K „Wola Krogulecka 

– Brzozowica” dz. ew. nr 480 w Woli Kroguleckiej – 28 154,70 zł, 

• Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej – wewnętrznej „Na Zadki” dz. 

ew. nr 241 w Przysietnicy na odcinku ok. 150,0 m – 30 462,61 zł, 

• Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wewnętrznej „Do Kotasów” dz. ew. nr 

134 w Mostkach – 21 535,70 zł, 

• Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 294247K „Gaboń – Przy 

Kościele” dz. ew. nr 207, 380, 638 w Gaboniu – 158 670,00 zł, 

• Zabudowa słupów oświetleniowych na parkingu w miejscowości Gołkowice Górne 

– 17 259,03 zł. 

 

Nadzór inwestorski nad budową zadań inwestycyjnych: 

• Nadzór inwestorski nad realizacją zadań związanych z budową oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy stary Sącz – 7 650,60 zł, 

• Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego           

w ciągu drogi wewnętrznej „Do Kotasów” dz. ew. nr 134 w Mostkach – 1 230,00 zł, 

• Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego           

w ciągu drogi gminnej – wewnętrznej „Na Zadki” dz. ew. nr 241 w Przysietnicy na 

odcinku ok. 150,0 m – 1 230,00 zł, 

• Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.:Budowa oświetlenia ulicznego            
w ciągu drogi gminnej nr 294247K „Gaboń – Przy Kościele” dz. ew. nr 207, 380, 638 
w Gaboniu – 9 225,00 zł, 

• opłaty (przyłącza do sieci, dzienniki, mapy) – 1 956,32 zł. 

Różnica pomiędzy planem (750 00,00 zł) a wykonaniem (684 322,60 zł) wynika                       
z oszczędności po przeprowadzeniu postępowań ofertowych i przetargowych na realizacje 
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zadań związanych z projektowaniem i budową oświetlenia ulicznego. W związku                    
z koniecznością aktualizacji warunków technicznych na pozostałe zadania, na które gmina 
posiada pozwolenia na budowę, brak było możliwości na ich realizację w roku 2020, 
pomimo że zakładano ich realizację, ze względu na panująca pandemię nie było 
możliwości do przystąpienia do realizacji zadań.  

Rozdział 90095 Pozostała działalność 

Plan wydatków majątkowych: 30 303,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:  
29 302,99 zł. Realizacja zadania: 96,67 %. 

 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan wydatków majątkowych: 30 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:  
29 000,00 zł. Realizacja zadania: 96,67%. 

W ramach realizacji zadania  zakupiono używany samochód służbowy Suzuki. 

Udziały w Spółce Komunalnej ZSOK 

Plan wydatków majątkowych: 303,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 302,99 zł. 
Realizacja zadania:100% . 

Wydatkowane środki to podniesienie udziałów w spółce gminnej (wkład pieniężny      
302,99 zł). Natomiast wartość aportu rzeczowego (działki)  wyniosła 401 846,00 zł co 
stanowi 976 udziałów po 500 zł każdy. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

Plan wydatków majątkowych: 3 463 944,01 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 
3 146 194,14 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 90,83%. 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

Plan wydatków majątkowych: 2 303 944,01 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 
1 986 194,34 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 86,21 %. 

 

Budowa i rozbudowa CKiS im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności    
i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców 
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Plan wydatków majątkowych: 2 303 944,01 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 
1 986 194,34 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 86,21 %. 

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki w postaci dotacji celowej dla CKiS          
im. Ady Sari na prace budowlane (elementy konstrukcyjne części nowej i modernizacja 
części istniejącej, wykonanie instalacji ogrzewania, wentylacji, wodno-kanalizacyjnej             
i elektrycznej)  i nadzór inwestorski. Zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy. W związku z panującą pandemią koronawirusa nastąpiły opóźnienia w 
rozliczeniu zadania i w konsekwencji nie wykonano całości zaplanowanej dotacji. Zadanie 
omówione dodatkowo przy sprawozdaniu z wykonania planu finansowego CKiS. 

Rozdział 92116 Biblioteki  

Plan wydatków majątkowych: 1 160 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 
1 159 999,80 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 100%. 

Budowa biblioteki w Przysietnicy 
 

 
 

 
Plan wydatków majątkowych: 1 160 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych: 
1 159 999,80 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 100%. 

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki w postaci dotacji celowej dla Powiatowej 

i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu na budowę biblioteki                           

w Przysietnicy. Dotacja rozliczona. Zadanie omówione dodatkowo przy sprawozdaniu 

wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej. 

 

Dział 926 Kultura fizyczna 

Plan wydatków majątkowych: 37 400,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:  

36 991,10 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 98,91%. 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 

Plan wydatków majątkowych: 37 400,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:  

36 991,10 zł. Realizacja wydatków majątkowych: 98,91%. 
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Zakup i montaż elementów siłowni na otwartym powietrzu oraz wykonanie 
oświetlenia kompleksu sportowego w Barcicach oraz ogrodzenia boiska 

wielofunkcyjnego 

Plan wydatków majątkowych: 25 400,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:  
24 991,10 zł. Realizacja zadania: 98,39% 

W ramach wydatkowanych środków w kwocie: 24 991,10 zł dostarczono i zamontowano 

cztery urządzenia siłowni, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz    

z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budową oświetlenia i monitoringu. 

Przebudowa budynku byłej hydroforni na zaplecze sportowe - projekt 

Plan wydatków majątkowych: 12 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych:  

12 000,00 zł. Realizacja zadania: 100%  

W ramach wydatkowanych środków w kwocie 12 000,00 zł. została opracowana 

dokumentacja projektowo – kosztorysowa i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. 

3.4 Fundusze zewnętrzne 
 
Ogólną informację dot. pozyskanych przez Gminę Stary Sącz środków zewnętrznych      
w 2020 r. obrazuje poniższa tabela.  
 

Lp. Nazwa projektu Wartość 
całkowita 

inwestycji dla 
których 

pozyskano 
dofinansowanie 

w 2020 r.  
( w zł ) 

Wysokość 
otrzymanego  

dofinansowania  
( w zł )  

Data 
zawarcia 
umowy/ 

otrzymania 
decyzji 

Liczba 
złożonych 
wniosków 
w 2020 r 

1.  Zdalna Szkoła – 
wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w 
systemie 
kształcenia 
zdalnego  

79 783,70 79 783,70 14.04.2020 r. 1 

2. Zdalna Szkoła +  
  

144 807,77 144 807,77 26.06.2020 r. 1 

3.  Głęboka 
modernizacja 
energetyczna 
budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 
im. J. Słowackiego 
w Starym Sączu 
  

1 755 768,04 1 044 874,21 30.10.2020 r. 1 

4. E-administracja  
w Gminie Stary 
Sącz 
  

1 202 386,6 901 789,87 24.08.2020 r. 0 
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5. Rządowy Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 
  

10 901 520,00 10 901 520,00 28.12.2020 r. 
10.08.2020 r. 
30.09.2020 r. 

4 

7. Szlakiem 
średniowiecznych 
mnichów - po 
Starym Sączu i 
Lewoczy / Cestou 
stredovekých 
mníchov po meste 
Stary Sącz a Levoči 
  

239 091,34 215 182,21 02.12.2020 r. 1 

 
RAZEM 14 323 357,45 13 287 957,76 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 r. 

Fundusz sołecki stanowią środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy                         

i zagwarantowane dla każdego sołectwa na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami 

własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią 

rozwoju gminy. Środki te również mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na 

działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1897). O jego 

przeznaczeniu decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim.            

Na realizację funduszu sołeckiego w Gminie Stary Sącz w 2020 roku przeznaczono         

w budżecie kwotę 547 176,43 zł  na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 528 142,62zł, 

co oznacza, iż fundusz sołecki został zrealizowany w  96,52%. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16960310?cm=DOCUMENT


30 
 

 

Rozdział i wydatkowanie środków finansowych w 2020 r. dla poszczególnych sołectw 

przedstawia poniższe zestawienie. 

 

Sołectwo Przedsięwzięcie Kwota 

/zł/ 

Wykonanie       

/zł/ 

Wykonanie 

/%/ 

Barcice   41 964,60 zł 41 924,27 zł 99,90% 

 
Doposażenie OSP Barcice. 2 000,00 zł 2 000,00 zł 100,00% 

 
Zakup instrumentów, strojów               

i wyposażenia dla Orkiestry Dętej      

w Barcicach. 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 100,00% 

 
Zakup materiałów i wyposażenia dla 

uczniów Szkoły Podstawowej            

w Barcicach na zajęcia pozalekcyjne. 

700,00 zł 665,00 zł 95,00% 

 
Zakup wyposażenia do Powiatowej     

i Miejsko- Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Starym Sączu 

(przeznaczonego dla Filii                    

w Barcicach). 

1 500,00 zł 1 495,16 zł 99,68% 

 
Działania promujące Sołectwo 

Barcice. 

972,53 zł 972,53 zł 100,00% 

 
Zakup przenośnych kamer 1 000,00 zł 999,51 zł 99,95% 

 
Remont dróg gminnych na terenie 

Sołectwa Barcice. 

34 792,07 zł 34 792,07 zł 100,00% 

Barcice Dolne   41 922,64 zł 41 132,15 zł 98,11% 

 
Zakup i montaż siłowni na otwartym 

powietrzu oraz wykonanie projektu 

oświetlenia kompleksu sportowego 

oraz elementów ogrodzenia boiska 

wielofunkcyjnego. 

25 400,00 zł 24 991,10 zł 98,39% 

 
Utrzymanie, zakup materiałów, 

wyposażenia dróg gminnych na 

terenie sołectwa. 

6 500,00 zł 6 358,48 zł 97,82% 

 
Zakup wyposażenia dla gminnego 

obiektu sportowego w Barcicach. 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 

 
Zakup strojów i wyposażenia dla 

Orkiestry Dętej w Barcicach. 

1 000,00 zł 769,00 zł 76,90% 

 
Zakup materiałów i wyposażenia do 

Powiatowej i Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Starym Sączu 

2 022,64 zł 2 013,57 zł 99,55% 
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(przeznaczonego dla Filii                    

w Barcicach). 

 
Zakup umundurowania bojowego       

i wyposażenia osobistego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej             

w Barcicach. 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 

 
Zakup materiałów i wyposażenia dla 

uczniów Szkoły Podstawowej w 

Barcicach na zajęcia pozalekcyjne. 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 100,00% 

 
Zakup materiałów i wyposażenia       

z przeznaczeniem na remont 

budynku gminnego położonego na 

działce nr 407 w Barcicach Dolnych. 

2 500,00 zł 2 500,00 zł 100,00% 

 
Organizacja imprez integracyjnych     

i promocyjnych dla mieszkańców 

sołectwa. 

500,00 zł 500,00 zł 100,00% 

Gaboń   41 964,60 zł 41 753,34 zł 99,50% 

 
Remont dróg gminnych w sołectwie 

Gaboń. 

30 964,60 zł 30 948,13 zł 99,95% 

 
Organizacja imprez promocyjno- 

rekreacyjnych w sołectwie Gaboń. 

6 000,00 zł 5 995,79 zł 99,93% 

 
Remont i konserwacja świetlicy 

wiejskiej w Gaboniu. 

4 000,00 zł 3 809,62 zł 95,24% 

 
Zakup wyposażenia dla uczniów 

Szkoły Podstawowej w Gaboniu. 

1 000,00 zł 999,80 zł 99,98% 

Gaboń-Praczka   18 506,39 zł 18 506,39 zł 100,00% 

 
Remont drogi gminnej na terenie 

sołectwa. 

18 506,39 zł 18 506,39 zł 100,00% 

Gołkowice 

Dolne 

  41 964,60 zł 26 123,38 zł 62,25% 

 
Remont Klubu Wiejskiego                 

w Gołkowicach Dolnych. 

15 000,00 zł 0,00 zł 0,00% 

 
Na cele działalności Dziecięcego 

Zespołu Regionalnego „ Spod 

Prehyby”. 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 100,00% 

 
Dokończenie budowy drogi do lasu. 

 

 

24 964,60 zł 24 123,38 zł 96,63% 
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Gołkowice 

Górne 

  41 964,60 zł 41 291,75 zł 98,40% 

 
Remont dróg oraz zakup materiałów 

na drogi. 

21 964,60 zł 21 309,75 zł 97,02% 

 
Zakup materiałów do prowadzenia 

zajęć świetlicowych dla dzieci             

i dorosłych –Biblioteka                       

w Gołkowicach Górnych. 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 100,00% 

 
Zakup wyposażenia, materiałów 

dydaktycznych na zajęcia 

pozalekcyjne dla dzieci – Szkoła 

Podstawowa w Gołkowicach 

Górnych. 

2 000,00 zł 1 982,00 zł 99,10% 

 
Doposażenie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Gołkowicach Górnych. 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 

 
Zakup strojów dla Regionalnego 

Zespołu Pieśni i Tańca  „Zespół Spod 

Prehyby”. 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 100,00% 

 
Niwelacja i wyrównanie terenu 

gminnego przy Orliku w Gołkowicach 

Górnych. 

9 000,00 zł 9 000,00 zł 100,00% 

Łazy 

Biegonickie 

      41 964,60 zł  41 964,60 zł 100,00% 

 
Poprawa infrastruktury drogowej na 

terenie sołectwa  ( remonty dróg). 

41 964,60 zł 41 964,60 zł 100,00% 

Mostki   38 565,47 zł 38 392,75 zł 99,55% 

 
Oświetlenie drogi gminnej do           

P. Ligęza. 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 100,00% 

 
Modernizacja Wiejskiego Domu 

Kultury w Mostkach. 

12 398,35 zł 12 225,63 zł 98,61% 

 
Zakup namiotu. 4 167,12 zł 4 167,12 zł 100,00% 

 
Przebudowa budynku byłej hydroforni 

na zaplecze sportowe- projekt. 

12 000,00 zł 12 000,00 zł 100,00% 

Moszczenica 

Niżna 

  41 964,60 zł 41 850,84 zł 99,73% 

 
Doposażenie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Moszczenicy Niżnej. 

4 000,00 zł 3 999,69 zł 99,99% 
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Zakup wyposażenia dla Koła 

Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy 

Niżnej. 

1 500,00 zł 1 499,99 zł 100,00% 

 
Zakup materiałów na przebudowę i 

utwardzenie powierzchni  na placu 

zabaw w Moszczenicy Niżnej. 

4 000,00 zł 3 984,41 zł 99,61% 

 
Zakup ławek dla sołectwa i boiska 

„Glinik”. 

4 000,00 zł 4 000,00 zł 100,00% 

 
Remont dróg gminnych na terenie 

sołectwa. 

20 964,60 zł 20 964,60 zł 100,00% 

 
Zakup i montaż oznakowania 

przysiółków oraz wiat 

przystankowych w sołectwie 

Moszczenica Niżna. 

2 500,00 zł 2 466,15 zł 98,65% 

 
Zakup materiałów i wyposażenia dla 

uczniów Szkoły Podstawowej w 

Moszczenicy Niżnej na zajęcia 

pozalekcyjne. 

5 000,00 zł 4 936,00 zł 98,72% 

Moszczenica 

Wyżna 

  38 019,93 zł 37 519,97 zł 98,69% 

 
Doposażenie jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Moszczenicy 

Wyżnej. 

5 000,00 zł 4 999,99 zł 100,00% 

 
Zakup książek dla Powiatowej             

i Miejsko – Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Starym Sączu- filia 

Moszczenica Wyżna. 

1 000,00 zł 999,98 zł 100,00% 

 
Zakup środków dydaktycznych oraz 

wyposażenia dla Szkoły 

Podstawowej w Moszczenicy Niżnej. 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 100,00% 

 
Remont dróg gminnych na terenie 

sołectwa. 

30 019,93 zł 29 520,00 zł 98,33% 

Myślec   25 178,76 zł 25 154,02 zł 99,90% 

 
Remont dróg gminnych na terenie 

sołectwa. 

23 000,00 zł 23 000,00 zł 100,00% 

 
Zakup materiałów na remont 

urządzeń na placu sportowym, 

utwardzenie terenu. 

 

 

 

2 178,76 zł 2 154,02 zł 98,86% 
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Popowice       36 802,95 zł  36 459,32 zł       99,07% 

 
Poprawa stanu dróg gminnych na 

terenie wsi Popowice (remonty, 

budowa). 

30 302,95 zł 30 302,95 zł 100,00% 

 
Doposażenie Szkoły Podstawowej    

w Popowicach. 

4 000,00 zł 3 987,16 zł 99,68% 

 
Wyposażenie świetlicy Szkoły 

Podstawowej w Popowicach. 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00% 

 
Naprawa wiaty na placu zabaw         

– zakup materiałów. 

1 000,00 zł 669,21 zł 66,92% 

Przysietnica   41 964,60 zł 41 641,75 zł 99,23% 

 
Remont dróg, modernizacja, 

odwodnienie dróg, malowanie mostu, 

zabezpieczenie osuwiska drogi         

w sołectwie Przysietnica. 

30 964,60 zł 30 964,60 zł 100,00% 

 
Organizacja imprez promocyjno – 

rekreacyjnych w sołectwie 

Przysietnica. 

3 000,00 zł 2 985,66 zł 99,52% 

 
Doposażenie OSP w Przysietnicy. 3 500,00 zł 3 500,00 zł 100,00% 

 
Doposażenie zespołu „ Bystro 

Kicora”. 

2 000,00 zł 1 710,00 zł 85,50% 

 
Zakup nowości książkowych, 

materiałów i wyposażenia dla 

Powiatowej i Miejsko- Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Starym Sączu 

– filia w Przysietnicy. 

1 000,00 zł 991,52 zł 99,15% 

 
Zakup materiałów i wyposażenia dla 

uczniów Szkoły Podstawowej          

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Przysietnicy. 

1 500,00 zł 1 489,97 zł 99,33% 

Skrudzina   28 913,61 zł 28 913,61 zł 100,00% 

 
Wykonanie dokumentacji projektowej 

oświetlenia drogi gminnej Skrudzina   

- Działy. 

 

28 913,61 zł 28 913,61 zł 100,00% 

Wola 

Krogulecka 

  25 514,48 zł 25 514,48 zł 100,00% 

 
Organizacja imprezy integracyjnej     

w formie wigilii dla seniorów 

mieszkających na terenie Sołectwa.  

1 007,16 zł 1 007,16 zł 100,00% 
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Remont dróg wewnętrznych na 

terenie sołectwa. 

3 257,32 zł 3 257,32 zł 100,00% 

 
Remont i modernizacja świetlicy 

wiejskiej z zabudową pomieszczenia 

kuchennego i jego wyposażenia. 

21 250,00 zł 21 250,00 zł 100,00% 

 

RAZEM 

 

547 176,43 zł 

 

528 142,62 zł 

 

 

96,52% 

 

 

 

IV. Mienie komunalne 
 
4.1 Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości Gminy 

Stary Sącz oddanych w użytkowanie wieczyste. 

Zasób nieruchomości Gminy Stary Sącz obejmuje 1412 działek ewidencyjnych                

o łącznej powierzchni 504,6532 ha w tym: 

1) 1405 działek ewidencyjnych stanowiących własność Gminy Stary Sącz              

o łącznej powierzchni 503,35 ha; 

2) 7 działek ewidencyjnych będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Stary 

Sącz o łącznej powierzchni 1,3032 ha. 

 
Wykres nr 1. Podział zasobu nieruchomości ze względu na tytuł prawny do nieruchomości. 

 

Rozkład powierzchni nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz  

w poszczególnych obrębach kształtuje się następująco: 

Nazwa obrębu 
Powierzchnia w 

[ha]  

Powierzchnia  
w % 

Stary Sącz 
  289,8056 

57,43 

Wola Krogulecka 
  2,2661 

0,45 

503,35

1,3032

Własność

Użytkowanie Wieczyste
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Skrudzina 
  9,2778 

1,84 

Przysietnica 
  50,4814 

10,00 

Popowice 
  14,5740 

2,89 

Myślec 
  38,3188 

7,59 

Moszczenica Niżna 
  8,6083 

1,71 

Moszczenica Wyżna 
  14,2702 

2,83 

Mostki 
  2,9588 

0,59 

Łazy Biegonickie 
  7,78 

1,54 

Gołkowice Górne 
  4,513 

0,89 

Gołkowice Dolne 
  2,5594 

0,51 

Gaboń 
  20,3767 

4,04 

Barcice Dolne 
  0,08 

0,02 

Barcice 
  38,4316 

7,62 

Razem  504,6532 100 

 

Tabela nr 1.Powierzchnia nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w podziale na obręby. 

 

Powierzchnia nieruchomości należących do Gminnego Zasobu Nieruchomości 

stanowi 5% ogólnej powierzchni Gminy Stary Sącz, która wynosi 10094 ha. 

 

Wykres nr 2. Udział powierzchni nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w stosunku do ogólnej 

powierzchni Gminy Stary Sącz. 

Zasób Nieruchomości 
Gminy Stary Sącz

5%

Pozostałe 
nieruchomości

95%
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Do gminnego zasobu nieruchomości należą także działki, które zostały przekazane 

 w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Stary Sącz. Łączna powierzchnia 

nieruchomości przekazanych w trwały zarząd to 12,4657 ha. 

Powierzchnia nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości, które 

zostały oddane w dzierżawę wynosi 41,6957 ha. 

 

Wykres nr 3. Udział nieruchomości w zasobie oddanych w dzierżawę i trwały zarząd. 

Gmina Stary Sącz jest także właścicielem 35 działek ewidencyjnych o łącznej 

powierzchni 12,5964 ha, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym  

i prawnym. 

Wartość księgowa gruntów wchodzących do zasobu gminy na 31.12.2020 r. wynosi  

95 335 501,08 zł. 

 

4.2 Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Stary Sącz 
 

Zakup nieruchomości 
   

Lp.  Nr działki  Powierzchnia (ha)  Położenie  Cena   

1. 1647/8 0,112 Stary Sącz 55 000,00 zł  

2. 
673/6, 
674/7 0,4799 Stary Sącz 479 900,00 zł  

3. 671/2 0,2752 Stary Sącz 220 160,00 zł  

4. 625/2 0,4126 Stary Sącz 287 300,00 zł  
RAZEM   1,2797   1 042 360,00 zł  
 
Tabela nr 1. Zakup nieruchomości dokonany w 2020 roku. 
 
 

Trwały Zarząd
2%

Dzierżawa 
9%

Pozostałe
89%
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Dochody z tytułu sprzedaży  nieruchomości stanowiących własność Gminy  

Sprzedaż 44/384 cz. udziałów w działce 2050 o pow. 
0,0651 ha w Starym Sączu 

38 194,05 zł 

RAZEM 38 194,05 zł 
Tabela nr 2. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2020 roku. 
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Nieruchomości zamienione w  2020 roku 
  

Nieruchomość zbyta 
  

Nieruchomość nabyta 
  

Lp.  Nr działki  Powierzchnia  Położenie  Wartość brutto  Nr działki  Powierzchnia  Położenie  

Wartość 
brutto Dopłata 

1 36/56 0,6682 
Stary 
Sącz 

848 795,94 633 0,5764 
Stary 
Sącz 

223 183,50 zł 625 612,44 zł 

2 

255/7, 255/8, 
256/6, 256/7, 
257/8, 3946/3, 
3946/4  

0,8819 
Stary 
Sącz 

477 240,00 
121/1, 103/1, 
120/1, 121/2, 
120/2 

0,8125 
Stary 
Sącz 

233 700,00 zł 243 540,00 zł 

3 243/1 0,2669 
Stary 
Sącz 

403 440,00 zł 

307/5, 307/12, 
308/5, 308/12, 
309/5, 309/12, 
310/5 

0,1347 
Stary 
Sącz 

113 000,00 zł 290 440,00 zł 

Tabela nr 3. Zamiana nieruchomości dokonana w 2020 r.  

Razem 
dopłata 
 dla Gminy 1 159 592,44 zł  



40 
 

4.3 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy 

Budynkami i mieszkaniami, stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Stary 

Sącz, zarządza Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu. 

Mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Sącz, składającym się z lokali mieszkalnych 

zlokalizowanych w budynkach gminnych szkół podstawowych i gimnazjów, zarządzają 

dyrektorzy tych szkół. 

W ramach sprawowanego zarządu Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej         

w Starym Sączu  oraz dyrektorzy szkół wykonują czynności związane z: 

1) prowadzeniem ewidencji lokali, 

2) prowadzeniem dokumentacji związanej z najmem lokali, 

3) poborem i windykacją należności z tytułu najmu ( w tym czynszu i świadczeń 

związanych z wynajmem lokali).   

Wielkość gminnego zasobu mieszkaniowego stanowią budynki będące własnością 

Gminy Stary Sącz i lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach, w których Gmina 

posiada udziały w częściach wspólnych oraz udziały w gruncie. 

Stan zasobu mieszkaniowego Gminy prezentuje poniższa tabela. 

 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 

Ilość 
 

Pow. w m2 

 

I. 
 
 

Lokale  mieszkalne  w budynkach stanowiących własność 
Gminy 

 

8 
 
 

388,28 
 
 

1. 
 

Stary Sącz, ul. Żwirki i Wigury 21 
 

1 
 

39,39 
 

2. 
 

Stary Sącz, ul. Żwirki i Wigury 21 
 

1 
 

16,56 
 

3. 
 

Stary Sącz, ul. Batorego 15 
 

1 
 

36,26 
 

4. 
 

Stary Sącz, ul. Batorego 13 
 

1 
 

105,02 
 

5. 
 

Stary Sącz, ul. Źródlana 9/2 
 

1 
 

43,86 
 

6. 
 

Stary Sącz, ul. Źródlana 9/3 
 

1 
 

51,5 
 

7. 
 

Stary Sącz, ul. Źródlana 9/4 
 

1 
 

51,5 
 

8. 
 

Gołkowice Dolne 12 
 

1 
 

44,19 
 

 

II. 
 
 
 

Lokale mieszkalne  stanowiące własność Gminy, znajdujące 
się  w budynkach, w których Gmina posiada udziały  

w częściach wspólnych  oraz udziały w gruncie 
 

1 
 
 
 

30,6 
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1. 
 

Stary Sącz, ul. J.III Sobieskiego 74 
 

1 
 

30,6 
 

III. 
 
 
 
 

Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy, znajdujące się  
w budynkach, w których Gmina posiada udziały w częściach 
wspólnych  oraz udziały w gruncie ( Blok nr 5, Os.Słoneczne, 

administrowany przez Wspólnotę Mieszkaniową) 
 

9 
 
 
 
 

342,71 
 
 
 
 

1. 
 

Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/2 
 

1 
 

26,93 
 

2. 
 

Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/11 
 

1 
 

26,96 
 

3. 
 

Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/29 
 

1 
 

37,14 
 

4. 
 

Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/31 
 

1 
 

46,36 
 

5. 
 

Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/41 
 

1 
 

36,36 
 

6. 
 

Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/47 
 

1 
 

35,37 
 

7. 
 

Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/67 
 

1 
 

53,52 
 

8. 
 

Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/68 
 

1 
 

26,55 
 

9. 
 

Stary Sącz, OS. Słoneczne 5/73 
 

1 
 

53,52 
 

 

IV. 
 
 
 

Lokale komunalne stanowiące własność Gminy znajdujące się 
w budynkach szkół podstawowych i gimnazjów na terenie 
Gminy Stary Sącz, administrowane przez dyrektorów szkół 

 

3 
 
 
 

105 
 
 
 

1. 
 

Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 23 
 

1 
 

36 
 

2. 
 

Stary Sącz, ul. Mickiewicza 59 
 

1 
 

21 
 

3. 
 

Gaboń 67 
 

1 
 

48 
 

 
 RAZEM 21 866,59 
 
Tabela 1.  Stan ilościowy zasobu mieszkaniowego Gminy Stary Sącz na dzień 31.12.2020 r. 

 

Gmina Stary Sącz nie posiada w zasobie mieszkań zamiennych. 

W 2020 roku Gmina Stary Sącz nie sprzedała żadnych mieszkań z zasobu. 

 

Zasady polityki czynszowej: 
 
a) stawkę czynszu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Stary Sącz ustala Burmistrz Starego Sącza poprzez zarządzenie, 
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b) miesięczna stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w stosunku najmu 

socjalnego lokalu nie może przekroczyć 50% najniższej stawki bazowej lokalu 

komunalnego obowiązującej w gminnym zasobie mieszkaniowym, 

c) Burmistrz w uzasadnionych przypadkach i w oparciu o Uchwałę Nr LXI/656/10 Rady 

Miejskiej w Starym Sączy z dnia 27 września 2010 roku może umorzyć całość lub 

część zaległości, 

d) Burmistrz w uzasadnionych przypadkach i w oparciu o Uchwałę Nr LXI/656/10 Rady 

Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 września 2010 roku, po zawarciu stosownego 

porozumienia, może rozłożyć na raty powstałe zaległości  oraz zezwolić na ich spłatę 

według ustalonego harmonogramu. 

W lokalach, które wchodzą w skład zasobu mieszkaniowego Gminy ustala się 

stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu. 

Burmistrz Starego Sącza Zarządzeniem Nr 114/2014 z dnia 13 maja 2014 r. ustalił 

stawki bazowe czynszów w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stary 

Sącz, które obowiązywały również w 2020 roku: 

- dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w bloku nr 5 na Osiedlu Słonecznym                    

   - 3,22 zł/m2 

- dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Stary Sącz,                                      

z wyłączeniem bloku Nr 5 na Osiedlu Słonecznym - 3,13 zł/m2       

- dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenach wiejskich - 3,00 zł/m2 

- dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach szkół prowadzonych przez  

  Gminę Stary Sącz - 3,00 zł/m2. 

 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 
5.1 Strategia rozwoju Gminy na lata 2013 – 2020  
 

Strategia Rozwoju Gminy to dokument określający długofalowy proces 

wytyczania i osiągania celów wspólnoty samorządowej. Określa ona generalny 

kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju społeczno - gospodarczego jednostki 

samorządowej. 

W tym rozdziale opisano ogólne działania wpisujące się w strategię – 

szczegółowe rejestry działań i inwestycji znajdują się w poszczególnych rozdziałach 

sprawozdania.  

Na początku koniecznym jest nadmienić, że końcem 2020 roku ruszyły prace 

nad przygotowaniem dokumentu strategicznego na kolejną dekadę. Pandemia 

spowodowała, że dyskusja o przyszłości Starego Sącza musiała przenieść się do sieci 

- udostępniano ankiety,  przeprowadzono debaty i warsztaty on-line.  
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Obowiązująca jeszcze do 2020 roku Strategia Rozwoju Gminy podzielona jest 

na cztery obszary strategiczne: 

 

1. Turystyka, rekreacja i dziedzictwo kulturowe. 

Kulturowe i przyrodnicze zasoby miasta i gminy oferują wiele turystom, 

gościom, ale i mieszkańcom. Warunkiem dla rozwoju turystyki  i zatrzymania turysty   

w gminie, jest ciągła rozbudowa oferty rekreacyjnej, turystycznej, kulturowej. 

Ukoronowaniem kilkuletnich sportowych i rekreacyjnych inwestycji będzie atrakcja  na 

Miejskiej Górze - tzw. "leśne molo" ze ścieżką przyrodniczą. Prace trwały cały rok,          

a oddanie do użytku pomostu spacerowego planowane jest w wakacje 2021.  

Na terenie wydzierżawionym przez gminę prywatnemu przedsiębiorcy trwa 

nadal budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego w rejonie Parku Wodnego 

"Stawy".  

Udało się wykonać bardzo ważne z punktu widzenia rowerzystów bezpieczne 

przejście pod mostem św. Kingi w ciągu trasy Velo Dunajec i fragment tej trasy                                   

w Gołkowicach. Inwestycję zrealizowało Województwo Małopolskie.  

Z powodu pandemii nie odbyły się jednak żadne plenerowe spotkania, czy 

koncerty, które kreują wizerunek Starego Sącza, jako miejsca o bogatej tożsamości     

i wyjątkowości: Jarmark Rzemiosła Festival Pannonica, Festiwal Bonawentura, 

Jarmark Świętej Kingi, natomiast Festiwal Muzyki Dawnej odbył się w formule 

hybrydowej z ograniczoną liczbą słuchaczy. Z imprez sportowych udało się 

zorganizować Małopolski Wyścig Górski, kolarski wyścig "Heboj na Przehybę" i IV 

Mistrzostwa w Biegach na Przehybę na nartorolkach, czy III Bieg i Marsz Nordic 

Walking o Puchar Miejskiej Góry.  

Przez cały rok trwały intensywne prace nad budową nowej siedziby Centrum 

Kultury im. Ady Sari. Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna zakłada nawiązanie 

do tradycji miejsca poprzez wykorzystanie istniejącego budynku zabudowy 

starosądeckiego rynku "Galerii pod 5" i nowoczesne nawiązanie do form architektury 

historycznej w nowej części. Zaprojektowana przestrzeń obejmuje bryłę widoczną         

z poziomu placu przy galerii oraz rozbudowaną infrastrukturę zlokalizowaną poniżej. 

Tam znajduje się największe pomieszczenie ekspozycyjne. Podziemia połączono         

z zabytkowymi piwnicami, które przeznaczone będą na kameralne imprezy kulturalne 

z zapleczem kawiarnianym. Liczne sale przeznaczone zostały na zajęcia edukacyjne. 

Projekt wykonała pracownia 55Architekci. To będzie bardzo ważne miejsce spotkań     

i wydarzeń kulturalnych Sądecczyzny, kontynuujące niejako dawniejsze i nowsze 

kulturowe tradycje Starego Sącza.  

 

2. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska naturalnego. 

 

Wybrany obszar strategiczny oraz wyznaczone w nim cele i kierunki działań 

mają za zadanie doprowadzić do uzupełnienia brakującej infrastruktury technicznej na 

obszarze gminy Stary Sącz. Infrastruktura techniczna jest nieodzownym elementem 
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zapewniania mieszkańcom i turystom wysokiego standardu życia i wypoczynku. 

Jednocześnie stanowi ona istotną przesłankę dla potencjalnych inwestorów                     

– zewnętrznych oraz wewnętrznych.  

Na początku roku 2020 oddano do użytku dworzec przesiadkowy Parkuj i Jedź. 

Na uruchomieniu Park & Ride skorzystają nie tylko mieszkańcy gminy Stary Sącz, ale 

Nowego Sącza i gmin ościennych – Podegrodzia i Łącka. Dlatego w otwarciu 

uczestniczyli nie tylko lokalni samorządowcy, ale również władze wojewódzkie                   

i posłowie.  

 

Dworzec został zaprojektowany tak, by spełniać trzy podstawowe cele – 

umożliwić sprawniejszą komunikację autobusową między Starym a Nowym Sączem     

i w wewnątrz gminy Stary Sącz poprzez uruchomienie komunikacji wewnętrznej. Ma 

też usprawnić ruch turystyczny w sercu starosądeckiego samorządu. 

Został wybudowany w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym         

w Nowym Sączu. To tu zlokalizowany zostanie główny węzeł komunikacyjny,                    

a możliwość zostawienia auta na monitorowanym parkingu ma sprawić,                            

że mieszkańcy gminy chętniej będą przesiadać się w drodze do Nowego Sącza do 

autobusów, co z kolei pozwoli odciążyć część ruchu kołowego ulicy Węgierskiej.  

 
 

Bardzo ważne jest, że dworzec został w pełni dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Dopełnieniem koncepcji komunikacyjnej była budowa nowego 
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ronda u zbiegu ulic Pod Ogrodami i Jana Pawła II. 134 miejsc dla aut osobowych               

i cztery dla autokarów ma rozwiązać problem z brakiem miejsc parkingowych                   

w centrum miasta. Stąd też turyści będą mogli wyruszyć w miasto, a dalej na Miejską 

Górę, gdzie już powstaje kolejna atrakcja turystyczna, czyli „leśne molo”.  W otwarciu 

inwestycji, która kosztowała ok. 8,6 mln zł (ponad połowa pochodzi z dofinansowania 

unijnego) uczestniczyli posłowie Urszula Nowogórska, Wiesław Janczyk i Patryk 

Wicher, marszałek Witold Kozłowski i radny sejmiku Stanisław Pasoń, wójtowie 

Stanisław Banach z Podegrodzia, Jan Dziedzina z Łącka i Jan Kotarba z Rytra oraz 

włodarze Gminy Stary Sącz. 

Głównym zadaniem związanym z infrastrukturą techniczną i ochroną 

środowiska naturalnego jest budowa kanalizacji. To operacja kosztowna i długotrwała, 

ale konieczna - dla zdrowia, dla czystego środowiska, dla atrakcyjności gminy pod 

względem inwestycyjnym i komfortu życia mieszkańców, wreszcie wymagana 

przepisami prawa. Realizowany obecnie projekt budowy kanalizacji i sieci 

wodociągowej wart 70 mln zł jest niemal na półmetku. 

Stan prac jest następujący: 

• Kanalizacja sanitarna Południe – zakończone, 

• Kanalizacja sanitarna Bazielicha – zakończone, 

• Kanalizacja sanitarna Węgierska – zakończone, 

• Komponent fotowoltaika - zakończone (na budynku MKS Sokół zasila 

przepompownię na ul. Bandurskiego), 

• Kanalizacja sanitarna Zachód – zakończone, 

• Kanalizacja sanitarna i wodociąg Mostki - w trakcie budowy - konieczność 

przeprojektowania ze względu na duże ilości wody w wykopie - być może to 

spowoduje konieczność zmiany terminu realizacji, 

• Kanalizacja sanitarna Moszczenica Niżna - w trakcie budowy - termin 

zakończenia: 31.10.2021r., 

• Kanalizacja sanitarna Gołkowice Dolne - zaprojektuj i wybuduj - w trakcie 

opracowywania projektu, 

• Kanalizacja sanitarna i wodociąg Moszczenica Wyżna - zaprojektuj i wybuduj 

 - w trakcie opracowywania projektu. 

 

3. Efektywna gospodarka lokalna. 

W wieloletniej perspektywie zwiększanie tempa rozwoju lokalnego nie jest  

możliwe bez tworzenia infrastruktury gospodarczej, stanowiącej o konkurencyjności 

gminy i jej atrakcyjności inwestycyjnej. Pod koniec roku rozpoczęły się prace związane                            

z infrastrukturą w Strefie Aktywności Gospodarczej - budowa ronda w ciągu drogi 

wojewódzkiej i drogi dojazdowej do SAG. Inwestorzy budowali w SAG nowe obiekty. 

Wszystkie nowe zakłady pracy zostały wybudowane na działkach skupionych, 

scalonych i sprzedanych przez gminę w drodze przetargu. Samorząd był tu ważnym 

katalizatorem zmian i rozpoczęcia inwestycji prywatnych w Starym Sączu.  
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Stary Sącz coraz mocniej jest postrzegany jako miejsce dobre do inwestycji - 

przykładem nowe budownictwo mieszkaniowe, budowa rzemieślniczego browaru, 

inwestycje w domy na turystyczny wynajem i zainteresowanie działkami pod 

inwestycje w Starym Sączu.  

 

4. Kapitał społeczny i samorządowy. 

Gminę Stary Sącz charakteryzuje wysoki poziom kapitału społecznego. 

Pokazała to pandemia: szycie  i dystrybucja maseczek, sieć pomocy dla osób 

starszych i w kwarantannie, organizowanie zajęć on-line itp. - pandemia uwolniła 

wielkie pokłady empatii i wolontariatu.  

Gmina Stary Sącz nadal inwestuje w warunki nauczania i rozwoju dzieci                  

i młodzieży. 

Bardzo ważną inwestycją, która zakończyła się w 2020 r. było oddanie do użytku 

nowego skrzydła w szkole podstawowej w Barcicach. Właściwie gotowa w 2020 r. była 

biblioteka w Przysietnicy. To już czwarta placówka Powiatowej Miejsko - Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Starym Sączu – po Barcicach, Gołkowicach i nowej głównej 

siedzibie przy ul. Mickiewicza w Starym Sączu – która otrzymała dofinansowanie  

z programu Infrastruktura Bibliotek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

5.2 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016 -  2020 

Gminny Program Rewitalizacji  Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020 przyjęty został 

Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXXIV/514/2017 z dnia 24 kwietnia       

2017 r. 

W dniu 22 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Starym Sączu uchwaliła Uchwałę Nr 

XXIX/521/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji w Gminie Stary Sącz na lata 2016-2020.  

Dokument ten stanowi podstawę do podjęcia interwencji z zakresu rewitalizacji 

na obszarach szczególnej koncentracji zjawisk kryzysowych. GPR zawiera  

szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz listę planowanych 

podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ponadto GPR stanowi niezbędny 

dokument, umożliwiający ubieganie się o środki unijne na  projekty rewitalizacyjne          

w ramach programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014 –2020.  

Zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji jednym z elementów partycypacji społecznej 

obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający 

udział interesariuszy jest powołanie Komitetu Rewitalizacji. Komitet taki został 

powołany Zarządzeniem Burmistrza Starego Sącza w dniu 11 kwietnia 2018 r.  

12 czerwca 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji, drugie 

spotkanie Komitetu miało miejsce 23 października 2019 r.  

Na trzecim spotkaniu 25 listopada 2020 roku zaopiniowano zmiany do 

Gminnego Programu Rewitalizacji. Zmiany dotyczyły kwestii poszerzenia listy 

„dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych”  o trzy nowe projekty oraz zmiany 

nazwy Gminnego Programu Rewitalizacji w zakresie  czasu obowiązywania. Termin 
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obowiązywania „2016 - 2020” zastąpiono terminem „2016 - 2021”- jako konsekwencji 

ujęcia w Programie zadań przewidzianych do realizacji w 2021roku.  

Działania ujęte  w GPR realizuje nie tylko Gmina Stary Sącz, ale również inne podmioty 

jak LGD Brama Beskidu, czy Zakon Sióstr Klarysek w Starym Sączu. 

 

Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w Gminnym Programie 

Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020 przedstawia się następująco: 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Koszt szacunkowy Stan realizacji 
przedsięwzięcia 

 

1. Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły 
podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera w 

Starym Sączu 
Etap 1: Rozbudowa o salę gimnastyczną 

z zapleczem 
Etap 2: Rozbudowa części dydaktycznej 

 

 
9 500 000,00 zł 

 
zrealizowane 

2. Modernizacja i rozbudowa Centrum 
Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym 

Sączu na potrzeby działalności i edukacji 
kulturalnej oraz aktywności społecznej 

mieszkańców 
 

 
8 500 000,00 zł 

 
w trakcie realizacji 

3. Dzienny Dom Opieki dla seniorów 
 

2 800 560,00 zł niezrealizowane 

4. Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły 
podstawowej w Barcicach wraz  

z infrastrukturą techniczną 
 

 
2 950 000,00 zł 

 
zrealizowane 

5. Aktywizacja społeczno-zawodowa 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

 

 
50 000,00zł / rocznie 

zrealizowane 

6. Zagospodarowanie terenu pokolejowego 
na cele kulturalne, społeczne  

i rekreacyjne 
 

 
8 500 000,00 zł 

 
niezrealizowane 

7. Integracja przez interakcje –rozwój oferty 
kulturalno-rekreacyjnej mającej na celu 

integrację międzypokoleniową 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

 

 
70 000,00 zł 

 
zrealizowane 

8.  
Wiek bez barier –wsparcie na rzecz 
wydłużania aktywności zawodowej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Wartość całkowita 
przedsięwzięcia: ok. 

2000000,00–5000000,00 
PLN. Wartość wkładu 
własnego podmiotu 

(wnioskodawcy):ok. 5 % 
wartości projektu = ok. 
100000 –250000 PLN 

zrealizowane 
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9. Zagospodarowanie przestrzenne terenu 
Internatu Międzyszkolnego w Starym 

Sączu, wraz z remontem pomieszczeń 
wewnątrz budynku na cele edukacyjno-

społeczne, kulturalne i rekreacyjne. 

 
2 700 000,00 zł 

 
w trakcie realizacji 

10. Piesza kładka 
 – łącząca Park & Ride z centrum miasta 

 
1 000 000,00 zł 

  
w trakcie realizacji 

11. Modernizacja przedszkola  
w Gołkowicach 

 

1 000 000,00 zł niezrealizowane 

12. Barcice -zmiana układu 
komunikacyjnego przy Szkole 

podstawowej w Barcicach 
 

 
500 000,00 zł 

 
w trakcie realizacji 

13. Gołkowice -parking przy Szkole 
Podstawowej w Gołkowicach 

 

 
500 000,00 zł 

w trakcie realizacji 

14. Restauracja murów i otoczenia kościoła 
św. Elżbiety w Starym Sącz 

 

 
2 500 000,00 zł 

niezrealizowane 

15. Stary Sącz –budowa parkingu przy 
kościele św. Elżbiety 

 

 
300 000,00 zł 

zrealizowane 

16. Ośrodek zdrowia w Gołkowicach 
 

 
2 150 000,00 zł 

 

zrealizowane 

17. Kompleks sportowy dla mieszkańców 
Barcic Dolnych i Barcic 

 

 
1 000 000,00 zł 

zrealizowane 

18. Klub Integracji Społecznej - Nowa 
szansa 

 

 
3 863 816,00 zł 

w trakcie realizacji 

19. Nowoczesna szkoła -przepustką do 
kariery 

 

 
3 326 120,86 zł 

zrealizowane 

20. Centrum Integracji Społecznej 
 

3 313 560,00 zł w trakcie realizacji 

 
Lista dodatkowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  ujętych w Gminnym Programie 

Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016 - 2020. 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Koszt szacunkowy Stan realizacji 
przedsięwzięcia 
 

1. Stary Sącz –adaptacja na parking placu 
przy ulicy Odziomka 

150 000,00 zł niezrealizowane 

2. Klasztor Klarysek –rewaloryzacja 
klasztoru i otoczenia. 

 

1 000 000,00 zł w trakcie realizacji 
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3. Budowa ciągu komunikacyjnego 
pomiędzy Rynkiem a Centrum 

Aktywnego Wypoczynku na Górze 
Miejskiej w Starym Sączu (ul. Królowej 

Jadwigi) 

1 500 000,00 zł niezrealizowane 

4. Adaptacja na potrzeby lokalnych 
stowarzyszeń budynku „zerówki”  

w Barcicach Dolnych 
 

150 000,00 zł niezrealizowane 

5. Restauracja Parku św. Franciszka  
w Starym Sączu 

 

250 000,00 zł niezrealizowane 

6. Rozszerzenie zakresu funkcjonowania 
obiektu ,,Przystań na Karpackim Szlaku 

Rowerowym'' 
 

60 000,00 zł 
 

w trakcie realizacji 

7. Utworzenie świetlicy środowiskowej na 
os. Cyganowice. 

 

50000,00 zł niezrealizowane 

8. Po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem 
średniowiecznych mnichów 

 

240 000,00 zł w trakcie realizacji 

9. „Przystanek Kultura” 120 000,00 zł 
 

w trakcie realizacji 

10. Tarcza Antykryzysowa –   Cyfryzacja 
Gminy Stary Sącz 

 

100 000,00 zł w trakcie realizacji 

 

 

5.3 Ład przestrzenny 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta   

i Gminy Stary Sącz zostało przyjęte Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej               

w Starym Sączu z dnia 11 września 2000 roku. 

Zmienione zostało Uchwałą Nr XXVI/328/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 

lipca 2008 roku oraz Uchwałą Nr LI/667/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 

29 września 2014 r. – wtedy została sporządzona ostatnia ocena aktualności. 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego pokrywają około 81% 

obszaru gminy. Ocena aktualności sporządzana jest sukcesywnie przed 

przystąpieniem do zmian poszczególnych mpzp. W 2020 r. została sporządzona ocena 

aktualności dla mpzp. tj. Stary Sącz – Plan nr  1C, Stary Sącz – Plan nr 4 A, Stary 

Sącz – Plan nr 1B, Moszczenica Niżna, Mostki. 

W 2020 roku uchwalono zmiany dla czterech miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego („Miasto Stary Sącz – Plan Nr 3”, Miasto Stary 

Sącz – Plan Nr 1B”, „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 8” i Miasto Stary Sącz – Plan Nr 9” )  

w wyznaczonych obszarach do zmiany oraz przystąpiono do zmiany  czterech  

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego („Miasto Stary Sącz – Plan 

Nr 8” inne obszary, „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 1C”, „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 

4A” i „Mostki”.) 
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5.4 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Stary Sącz 

 

W ramach wydatkowanych środków finansowych w 2020 r. w kwocie: 

14.806.677,79 zł i  wykonano poniższy zakres robót:  

- zadanie 2 - kanalizacja sanitarna w ul. Bazielicha, Dunajcowej i Węgierskiej wraz               

z budową mikroelektrowni fotowoltaicznej –  zrealizowano roboty budowlane                    

w ul. Węgierskiej, poniesiono nakłady na budowę mikroelektrowni fotowoltaicznej                          

– wydatkowano kwotę: 386.854,32 zł, 

- zadanie 3 - kanalizacja sanitarna dla zachodniej części Starego Sącza – zadanie 

zrealizowano – wydatkowano kwotę: 3.601.565,16 zł, 

- zadanie 5, 6 i 7 - obsługa projektu, Inżynier kontraktu, promocję projektu / tablice, 

artykuły prasowe itp./ - wydatkowano kwotę: 302.233,84 zł, 

- zadanie 8 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mostki –  wykonano część 

robót budowlanych zadania, zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo            

– finansowym – wydatkowano kwotę 5.015.225,58 zł, 

- zadanie 9 - budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy Niżnej – wykonano część 

robót budowlanych zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym – wydatkowano kwotę: 5.500.798,89 zł, 

- zadanie 10 - budowa w Moszczenicy Wyżnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej              

– zawarta została umowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na realizację całości 

zadania – nie wydatkowano środków, 

- zadanie 11 - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gołkowice Dolne - zawarta 

została umowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na realizację całości zadania – nie 

wydatkowano środków. 

 

Gospodarka ściekowa Gminy Stary Sącz – środki poza projektem perspektywy 

finansowej 2014-2020 – POIiŚ. 

Wydatkowano środki w kwocie: 7.178.899,28 zł stanowiące koszty nie podlegające 

dofinansowaniu, a niezbędne do wykonania w trakcie realizacji zadań POIŚ, w tym: 

− budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego,  

− budowa podłączeń kanalizacyjnych dla zachodniej części Starego Sącza,  

− budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bazielicha (boczna), 

− dokumentacja i wykonanie modernizacji nawierzchni, chodników wraz                          

z krawężnikami w ul. Piłsudskiego oraz modernizacji krawężników                            

w ul. Tischnera i na części ul. Źródlanej  (z wyłączeniem zakresu objętego 

realizacją POIŚ), 

− budowa wodociągu w Mostkach, 

− koszty nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami oraz robotami 

uzupełniającymi kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Węgierskiej, 

− koszty opłat (Moszczenica Niżna), 

− opłata za dzienniki budowy (Mostki, Węgierska, Moszczenica Niżna), 

− koszt map dla projektu zamiennego (Moszczenica Niżna), 

− koszty nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w Zachodniej 

części Starego Sącza,  
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− opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na rozszerzenie zakresu rzeczowego 

realizowanego projektu w ramach POIiŚ, 

− opracowanie projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie 

zrealizowanego zadania przy ul. Węgierskiej, 

− opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka wodociągu                       

w Moszczenicy Niżnej, 

− opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia wodociągiem 

przez potok Moszczeniczanka w rejonie ul. Partyzantów w Starym Sączu, 

− opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie 

ul. Partyzantów (boczna). 

 

5.5 Program dofinansowania w zakresie przyłączy kanalizacyjnych 
  

Budowa przyłączy kanalizacyjnych przez właścicieli nieruchomości realizowana 

jest zgodnie z Uchwałą Nr LI/664/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia                 

29 września 2014 r. i jej późniejszymi zmianami, tj. Uchwałą Nr VII/122/2015 z 20 maja 

2015 r., Uchwałą Nr XIX/296/2016 z 25 kwietnia 2016 r. i Uchwałą Nr VII/122/2019 

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 kwietnia 2019 roku.  

Zgodnie z uchwalonym Regulaminem udzielania dotacji osobom fizycznym ze 

środków budżetu gminy dofinansowanie wynosi 100 zł do każdego mb przyłącza                   

i 500 zł do studzienki rewizyjnej, a także przełącza ciśnieniowego, nie więcej jednak 

niż 10.000 zł. W wyniku realizacji tego programu udzielono dotacji 63 właścicielom 

nieruchomości w Starym Sączu, Łazach Biegonickich, Barcicach Dolnych i Barcicach 

oraz Przysietnicy na kwotę 218 600,00 zł. Łączna długość wykonanych przyłączy 

wynosi 1755 mb. 

Realizacja tego programu jest zgodna ze Strategią Rozwoju Gminy Stary Sącz 

na lata  2013-2020: 

Cel strategiczny 2. Wysokiej jakości infrastruktura drogowa i techniczna dla 

podniesienia konkurencyjności turystycznej i gospodarczej Gminy.  

Cel operacyjny 2.2. Efektywna ochrona i poprawa środowiska naturalnego oraz 

racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych Gminy Stary Sącz: 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. 

 

5.6 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Stary Sącz 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Stary Sącz został przyjęty 

do realizacji Uchwałą nr XXII/322/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 

czerwca 2016 r.  

Celem Planu jest m.in.: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym 

głównie emisji CO2, pyłów zawieszonych oraz benzo(α)pirenu) związanej ze spalaniem 

paliw stałych na terenie Gminy.  

Działania prowadzone są dwutorowo. Pierwszy projekt pn: „Ograniczenie niskiej 

emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły 
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gazowe i biomasowe” odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Gmina kontynuuje realizację tego 

projektu, a w jego ramach w roku 2020 wymienionych zostało 21 kotłów                                 

i zmodernizowane zostały instalacje w budynkach mieszkalnych na kwotę                     

273 779,98 zł. W związku  z oszczędnościami wygenerowanymi w projekcie oraz 

uzyskaniem zgody instytucji finansującej - Urzędu Marszałkowskiego zaistniała 

możliwość sfinansowania wymiany dodatkowych 15 kotłów. Całkowita liczba kotłów 

wysokoemisyjnych objęta projektem wynosi 135 szt. 

Drugie działanie jest działaniem lokalnym. Gmina Stary Sącz przeznaczyła 

500.000,00 zł z własnego budżetu na wymianę starych pieców i kotłów węglowych na 

kotły gazowe. Do 30 listopada 2020 roku z przedmiotowej dotacji zostało 

zlikwidowanych 88 wysokoemisyjnych źródeł ciepła i wymienionych na nowe za kwotę: 

429 896,45  zł. 

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza od września        

2018 r. działa program Czyste Powietrze. Jest to kompleksowy program mający na 

celu zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych 

do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program daje możliwość uzyskania wsparcia 

finansowego m.in. na: wymianę starego kotła grzewczego oraz termomodernizację 

budynków jednorodzinnych, takich jak docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy 

instalację odnawialnych źródeł energii.  

W celu ułatwienia dostępności zainteresowanych programem Czyste Powietrze 

do rządowych środków pomocowych niektóre samorządy, w tym gmina Stary Sącz, 

podpisały porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                           

i Gospodarki Wodnej w Krakowie na utworzenie punktu obsługi programu. Ma to 

ułatwić mieszkańcom gminy sięgnąć po pomoc. Osoby zainteresowane programem 

mogą uzyskać informacje o zasadach przyznawania dofinansowania, wsparcie                

w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność             

i kompletowaniu wymaganych załączników. 

W ramach utworzonego Punktu Obsługi Programu Czyste Powietrze za 

pośrednictwem urzędu zostało sporządzonych i przekazanych 18 wniosków                      

o dofinansowanie. Udzielono ponad 100 mieszkańcom porad w procesie uzyskiwania 

dofinansowania oraz prowadzono doradztwo w zakresie prac termomodernizacyjnych 

oraz zgodności planowanego przedsięwzięcia z obowiązującymi przepisami                         

i wytycznymi programu.  

W ramach Planu zaplanowano również działania „miękkie” mające na cele 

informację oraz edukację społeczeństwa, w kierunku podnoszenia jego świadomości 

ekologicznej oraz propagowaniu zachowań pro środowiskowych. 

Gmina Stary Sącz jest partnerem projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony 

powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. 

Projekt LIFE koordynowany jest przez Województwo Małopolskie, a jego celem jest 

przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały 

zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego. W ramach projektu prowadzone są działania informacyjne i edukacyjne 

wśród mieszkańców, m.in. w zakresie źródeł i skutków zanieczyszczenia powietrza 
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oraz możliwości podjęcia działań w celu ochrony powietrza przez mieszkańców. 

Prowadzone jest doradztwo dla mieszkańców w zakresie najbardziej efektywnych 

sposobów ograniczenia emisji. Z uwagi  na pandemię w roku 2020 działania były 

ograniczone w znacznej mierze do kontaktów telefonicznych lub elektronicznych oraz 

dystrybucji materiałów informacyjnych.  

W ramach projektu LIFE zakupiony został dron w celu identyfikacji budynków 

opalanych paliwem stałym. Na stronie internetowej gminy umieszczane są informacje                                     

o aktualnej jakości powietrza i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza, 

odnośnik do aplikacji Ekointerwencji oraz informacji o Programie Czyste Powietrze.            

W celu informowania o jakości powietrza została zakupiona elektroniczna 

tablica informacyjna, którą zamontowano przy wjeździe do Starego Sącza.  

 

5.7 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stary Sącz na  

      lata 2018 – 2023 

 

 Jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej jest 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
 Strategia została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu                               
Nr XLV/717/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie Stary Sącz na lata 2018 – 2023. 
 

Misją strategii pozostaje: 
 
Aktywne i konstruktywne wspomaganie mieszkańców Gminy Stary Sącz w działaniach 
umożliwiających wyjście z trudnych sytuacji życiowych, wieloaspektowe wspieranie 
rodzin, a także środowisk lokalnych służące podniesieniu jakości i komfortu życia. 
 
 Cele i zadania  „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 
lata 2018 – 2023”, które zostały zrealizowane w 2020 roku: 
 
Cel 1. Pomoc osobom/rodzinom zagrożonych ubóstwem/bezdomnością, 
bezrobociem oraz zdarzeniem losowym 
 

Działanie: Liczba osób 
 w rodzinach objętych 
wsparciem w 2020 r. 

Realizacja zasiłków  okresowych przyznanych ze względu na 
trudną sytuację życiową 

 

 
782 

Realizacja zasiłków  celowych i specjalnych celowych  
ze względu na trudną sytuację materialną 

 

 
483 

Realizacja dożywiania dzieci i dorosłych w ramach programu 
„Posiłek w szkole i w domu” 

 

 
775 

Pomoc żywnościowa w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa” 

 

 
1001 
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Organizowanie warsztatów kulinarnych oraz szkoleń  
dot. właściwego odżywiania 

 

Nie realizowano 

Realizacja schronienie dla osób bezdomnych 
 

 
5 
 

Realizacja Indywidualnego Programu Wychodzenia 
 z Bezdomności w oparciu o kontrakt socjalny 

 

 
0 

Prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi i dotkniętymi 
bezdomnością, w tym w oparciu o kontrakt socjalny 

 
0 
 

Realizacja dodatków mieszkaniowych 
 
 
 

 
109 

 

Realizacja dodatków energetycznych 
 

12 

Realizacja Programów: - Aktywizacja i Integracja - prac społecznie 
użytecznych 

 

 
0 

Aktywizowanie zawodowe mieszkańców Gminy poprzez 
działalność KISu/CISu 

 

 
18 

Upowszechnianie informacji o działaniach i projektach mających na 
celu aktywizację zawodową i integrację społeczną 

 Upowszechniano 
informacje  

o realizowanych projektach 
innych organizacji 

 

Prowadzenie pracy socjalnej, w tym z zastosowaniem kontraktu 
socjalnego oraz prowadzenie różnorodnych instrumentów 

aktywizacji zawodowej i integracji społecznej 

 
38 

Pomoc w uzyskaniu opału w sezonie zimowym 
 

 
42 
 

Pozyskiwanie dla mieszkańców gminy drewna opałowego  
na sezon zimowy 

 

 
6 

Prowadzenie składu odzieży i obuwia Zadanie realizowane na 
bieżąco, anonimowi 

darczyńcy 
 

Pomoc finansowa dla osób, które ucierpiały na skutek nagłego 
zdarzenia losowego 

 

 
26 

  
Cel 2. Wspieranie i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz przewlekle 
chorych 
 

Działanie Liczba osób  
w rodzinach objętych 
wsparciem w 2020 r. 

Realizacja zasiłków stałych ze względu na całkowitą niezdolność 
do pracy 

 
89 
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Realizacja zasiłków okresowych ze względu na długotrwałą 
chorobę i niepełnosprawność 

 

 
290 

Realizacja zasiłków celowych i specjalnych celowych ze względu 
na długotrwałą chorobę i niepełnosprawność 

 

 
337 

Realizacja zasiłków pielęgnacyjnych 
 

 
468 

 

Realizacja świadczeń pielęgnacyjnych 
 

 
95 
 

Realizacja specjalnych zasiłków opiekuńczych 
 

 
72 
 

Realizacja zasiłków dla opiekuna 
 

 
42 
 

Realizacja wynagrodzeń za sprawowanie opieki prawnej 
 

 
49 
 

Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych 

 
68 
 

Funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego Wypożyczono 24 razy sprzęt 
ortopedyczny. Średni okres 

na który wypożycza się 
sprzęt to 3 – 4 miesiące. 

 

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób 
przewlekle psychicznie chorych, realizacja wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych i przewlekle chorych poprzez świadczenie 

całodobowych usług w Domach Pomocy Społecznej 
 

 
 

45 

Prowadzenie pracy socjalnej z zastosowaniem kontraktu 
socjalnego, poradnictwa w zakresie możliwości uzyskania 
leczenia, rehabilitacji, terapii, stopnia niepełnosprawności 

 

 
26 

Realizacja wsparcia dla osób niepełnosprawnych i przewlekle 
chorych poprzez świadczenie całodobowych usług w Domach 

Pomocy Społecznej 
 

 
28 

Diagnozowanie sytuacji osób niepełnosprawnych, chorych 
 i przewlekle chorych oraz ich potrzeb 

 

 
120 

Aktywizowanie zawodowe i integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach  

i projektach, w tym działalność KIS 
 

 
18 
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Cel 3. Aktywne wspieranie seniorów 

 
Działanie Liczba osób  

w rodzinach objętych 
wsparciem w 2020 r. 

Realizacja wsparcia dla osób starszych poprzez świadczenie 
całodobowych usług w Domach Pomocy Społecznej 

 

 
28 

Realizacja zasiłków stałych ze względu na wiek 
 

46 

Realizacja projektów, przedsięwzięć mających na celu wsparcie 
seniorów w ich codziennym funkcjonowaniu 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Centrum Rehabilitacyjne, 
obchody „Dnia seniora” 

 – online” 
 

Działanie efektywnego systemu wymiany informacji służącego 
realną pomocą dla seniorów 

System działa na zasadzie 
synergii między OPS, 

Centrum Kultury, fundacjami  
i stowarzyszeniami 

podejmującymi działania na 
rzecz seniorów jak np.: 

„Stowarzyszenie św. Kingi”, 
„Fundacja Rozwoju 

Sądecczyzny”, Fundacja 
„Będzie Dobrze”, 

„Stowarzyszenie Szafirki”. 
Również przewodniczący 

osiedli, sołtysi i radni 
 

Podtrzymywanie aktywności edukacyjnej i upowszechnianie 
wiedzy wśród seniorów 

Działający Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

 i Dzienny Dom Seniora 
 

Podtrzymywanie aktywności społecznej i socjalizującej wśród 
seniorów 

Działający Uniwersytet 
Trzeciego Wieku i Dzienny 

Dom Seniora 
 

Tworzenie udogodnień w dostępie do lokalnej oferty kulturalnej  
i rekreacyjnej 

Karta Seniora  
w trakcie opracowania 

 

Organizowanie spotkań okolicznościowych dla seniorów 
 

 
3 
 

Promocja aktywnego stylu życia seniorów akcje promocyjne 
realizowane przez UTW 

 

Bieżące diagnozowanie sytuacji osób starszych 
 oraz ich potrzeb 

140 zgłoszeń dot. pomocy 
osobom starszym 
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Cel 4. Przeciwdziałanie nadużywaniu alkoholu, narkomanii i innym uzależnieniom. 

 
Działanie 

 
Liczba osób objętych wsparciem 

w 2020 r. 

Motywowanie i kierowanie na leczenie osób 
uzależnionych od alkoholu 

 

 
37 

Zapewnienie rodzinom dotkniętym problemem uzależnień 
pomocy prawnej, socjalnej, terapeutycznej, mediatorskiej 

 

 
42 

Organizowanie spotkań grupy wsparcia AA dla osób 
uzależnionych 

 

 
spotkania grupy AA „Poprad” 

Współpraca z instytucjami udzielającymi fachowej pomocy 
osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin 

Kontynuowano współpracę z SOIK, 
MOPiTU, Szpitalem Sądeckim, 
Punktem Nieodpłatnej Pomocy 

Prawnej 
 

Kampania informacyjna dot. podniesienia świadomości  
z zakresu problemów społecznych dotyczących 

uzależnień oraz lokalnego systemu wsparcia 
 

 
40 plakatów 
200 ulotek 

Zorganizowanie wśród uczniów programów 
profilaktycznych promujących zdrowy styl życia: sport, 

turystyka, rekreacja, teatr, taniec 
 

 
ok. 7 

Propagowanie stylu życia bez uzależnień w środowiskach 
rówieśniczych 

 
ok. 7 

 

Organizowanie lokalnych imprez integracyjnych 
 i festynów, które wiążą się z tematyką przeciwdziałania 

uzależnieniom 

3 
 

Opracowanie i realizacja corocznych programów 
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii  

a także dodatkowych projektów służących 
przeciwdziałaniu uzależnieniom. 

Zrealizowano roczną edycję 
Gminnego Programu Profilaktyki   

i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Narkomanii  
w Starym Sączu na rok 2020 

 

 
 
Cel 5. Wsparcie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczej, 
wychowawczej, edukacyjnej, podnoszenie komfortu i jakości życia rodzin. 
 

Działanie Liczba osób/ rodzin objętych 
wsparciem w 2020 r 

Realizacja świadczeń wychowawczych 
 

 
4652 

 

Realizacja zasiłków rodzinnych oraz dodatków do 
zasiłków rodzinnych 

 

 
2321 

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego  
93 

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 
rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo 

 
14 
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-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo 
-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym 
 

Zapewnienie opieki asystenta rodzinom przeżywającym 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

 - wychowawczych 
 

 
22 rodziny 

Zapewnienie pomocy ze strony rodzin wspierających 
 

0 

Zapewnienie dziennego, aktywnego wsparcia dla dzieci 
 z rodzin borykających się z problemami opiekuńczo 

 - wychowawczymi 
 

 
40 osób 

Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodzin 
zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności 
 w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

 

 
18 rodzin 

Zapewnienie dostępności do konsultacji i poradnictwa 
specjalistycznego 

 

45 rodzin 

Opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów 
wspierania rodziny 

W trakcie realizacji „Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2020 – 2023” 
 

Organizowanie grup wsparcia dla rodzin niewydolnych 
wychowawczo ze szczególnym uwzględnieniem rodzin 

wieloproblemowych 
 

 
1 grupa „Szkoła dla Rodziców” 

Opracowanie i realizacja projektów i programów służących 
wzmacnianiu rodziny 

 

Mobilny Psycholog, Szkoła dla 
Rodziców 

Systematyczna praca socjalna z rodzinami 683 rodziny 
 

Organizacja akcji i kampanii społecznych promujących 
znaczenie więzi społecznych 

 

Kampania „Postaw na Rodzinę” 

Prowadzenie programów profilaktycznych, spotkań, 
prelekcji, konferencji dotyczących zagrożeń społecznych 

 

 
8 programów długofalowych 

Rozwijanie i wspieranie idei wolontariatu, także na rzecz 
dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia 

 

ok. 35 uczniów, wolontariat 
prowadzony przez szkoły 

Tworzenie ułatwień w funkcjonowaniu rodzin 
wielodzietnych poprzez funkcjonowanie Karty Dużej 

Rodziny 
 

 
630 osób 

Prowadzenie inspirujących działań edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży 

Uczestnictwo dzieci w ramach 
Starosądeckiego Uniwersytetu 

Dziecięcego  
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Cel 6. Rozbudowa infrastruktury pomocy społecznej w gminie, poszerzenie oraz 
rozpropagowanie ofert pomocowej, podnoszenie jakości świadczonej pracy socjalnej 
oraz usług społecznych. 
 
 

Działanie 
 

Liczba 

Poprawa warunków lokalowych instytucji zajmujących się 
rozwiązywaniem problemów społecznych na terenie 

gminy 

Prace związane z modernizacją 
budynku pod mieszkanie 

chronione, prace związane  
z centrum opiekuńczo – 

mieszkalnym 
 

Podnoszenie kwalifikacji kadry OPS: szkolenia, warsztaty, 
fora, superwizja 

 

 
25 szkoleń 

Podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny  
6 szkoleń 

 

Rozpowszechnianie informacji na temat instytucji/ działań 
służących rozwiązywaniu problemów społecznych na 

terenie gminy 

Strona internetowa OPS 
 Stary Sącz 

artykuły na portalu internetowym 
(12 wzmianek) i w prasie lokalnej 

(5 wzmianek) 
 

Inicjowanie rozwoju oraz promocja środowiskowych form 
opieki: - dziennego domu pomocy społecznej dla 
seniorów; - mieszkanie chronione; - klub seniora;  

- rodzinny dom pomocy, - inne. 
 

Podejmowano tematy rozwoju 
pomocy społecznej z władzami 
gminy oraz przedstawicielami 

lokalnych fundacji i stowarzyszeń 

 
 
 

5.8  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar   

       Przemocy w Rodzinie w Gminie Stary Sącz na lata 2018 - 2020 

 

Celem programu jest rozpoznawanie i podejmowanie działań skierowanych na 

eliminowanie przemocy domowej na terenie Gminy Stary Sącz. Z uwagi na specyfikę, 

jest to praca długofalowa, wymagająca wyspecjalizowanej kadry, specjalistycznych 

ośrodków i prowadzona będzie przy stałej współpracy z osobami i specjalistami              

z innych ośrodków (np. z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym 

Sączu, Małopolskim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu). Program wynika z zapisów 

prawnych w zakresie przemocy domowej, podstaw teoretycznych, jak i specyfiki 

dotychczasowych doświadczeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. Obejmuje swym zasięgiem charakter zgłoszeń zawartych            

w Niebieskich Kartach, diagnozę przemocy domowej, a także możliwości form 

udzielanej pomocy. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Działania profilaktyczne i edukacyjne zapobiegające zjawisku przemocy w rodzinie. 



60 
 

2. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 

zapewnienie ochrony i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

4. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli służb zajmujących się problematyką 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Działania zrealizowane w 2020 w ramach Programu 

Działanie 

 

Liczba osób objętych wsparciem 

w 2020 r. 

Zorganizowanie spotkań grupowych ze specjalistami 

dla rodziców podczas wywiadówek z zakresu 

wzmocnienia kompetencji wychowawczych  

i opiekuńczych 

 

 

3 spotkania online, 

(Szkoła dla rodziców online) 

Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli na temat 

uwrażliwienia na problem przemocy w rodzinie, 

nabycia umiejętności rozpoznawania przemocy 

domowej 

 

 

4 spotkania, 

spotkanie w OPS i w szkole 

Społeczna kampania informacyjna dot. możliwości 

szukania wsparcia, zagrożeń wynikających  

ze stosowania przemocy 

 

 

40 plakatów 

200 ulotek 

Współpraca pomiędzy gminnymi instytucjami, 

 a kościołami lub związkami wyznaniowymi  

w zakresie zapobiegania zjawisku przemocy 

 

 

Obowiązują 4 zawarte porozumienia 

Opracowanie i realizacja projektów służących 

wspieraniu rodzin objętych przemocą 

 

Program „Szkoła dla Rodziców” 

online 

 

Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie poprzez 

zapewnienie ciągłości pracy Zespołu 

Interdyscyplinarnego wraz z jego zadaniami 

 

5 posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 

108 grup roboczych w ramach 

 Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec 

rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę 

„Niebieskie Karty 

 

 

17 „Niebieskich Kart” 

Realizacja poradnictwa psychologicznego, prawnego, 

socjalnego i rodzinnego 

 

 

149 porad 

Realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw 

 

Skierowano do ok. 22 osób 
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prawnych i zagadnień psychologicznych dot. reakcji 

na przemoc w rodzinie 

 

 

Realizacja programów terapeutycznych i pomocy 

psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą 

 w rodzinie 

Osoby dotknięte przemocą są 

informowane i zachęcane do 

uczestnictwa w programach 

terapeutycznych SOIK, pomoc 

psychologiczna realizowane jest 

głównie poprzez Punkt 

Konsultacyjny 

 

Pomoc w organizowaniu letniego i feryjnego 

wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych 

problemem przemocy 

 

 

Nie realizowano ze względu na 

obostrzenia COVID 

Zapewnienie ofiarom przemocy ochrony przed 

dalszym krzywdzeniem, w tym poprzez umożliwienie 

bezpiecznego schronienia 

 

 

Nie było potrzeby 

Podejmowanie działań pomocowych wobec 

sprawców przemocy (poradnictwo, konsultacje 

specjalistyczne, praca socjalna, programy korekcyjne 

Wszystkich sprawców przemocy 

informowano i zachęcano do wzięcia 

udziału w działaniach pomocowych 

Realizacja programów psychologiczno – 

terapeutycznych dla osób stosujących przemoc 

 w rodzinie 

 

Wszystkich sprawców przemocy 

informowano i zachęcano do wzięcia 

udziału w działaniach pomocowych 

 

Udział przedstawicieli służb zajmujących się 

problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w szkoleniach, konferencjach, superwizjach, 

warsztatach 

 

 

Łącznie 5 wydarzeń 

 

 

5.9 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Narkomanii na rok 2020. 

 

Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Narkomanii w Starym Sączu na rok 2020 przyjęty został  Uchwałą  Rady Miejskiej          

w Starym Sączu  Nr XVII/301/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.  

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do 

zadań własnych Gminy. Między innymi zadania te obejmują: 

1) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie; 

2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a także 
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działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

 Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez 

Radę Miejską, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki                                

i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, określone w Narodowym 

Programie Zdrowia. Na terenie Gminy Stary Sącz to głównie w placówkach 

oświatowych prowadzone są działania profilaktyczne i promujące zdrowie. 

 GKRPA    w Starym Sączu rozpatrzyła złożone wnioski o dofinansowanie tychże 

działań i pozytywnie zaopiniowała ich realizacje na 2020 rok, przyznając środki 

finansowe wnioskującym szkołom. Jednak w związku z pandemią koronawirusa  

SARS-CoV-2 i częściowym zamknięciem szkół nie było możliwości, aby wszystkie 

działania mogły się odbyć w zaplanowanym terminie. Z powodu sytuacji 

epidemiologicznej nie było również możliwości przeprowadzenia zaplanowanych form 

wypoczynku zimowego i letniego. W związku z powyższym znaczna część środków 

nie została wykorzystana roku 2020. Jednak placówki oświatowe nie zrezygnowały       

z realizacji programów i przyznanych kwot, zwracając się o możliwość naniesienia 

zmian do opracowanych programów i dostosowania ich do obecnych wymogów.  

Realizacja zdecydowanej większości zaplanowanych na 2020 r. działań 

profilaktycznych i promujących zdrowie będzie możliwa dopiero w przypadku 

stabilizacji sytuacji epidemiologicznej.  

Ponadto GKRPA prowadzi stałą współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, 

Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Placówką 

Wsparcia Dziennego, asystentami rodziny, Kościołem katolickim, sołtysami, radnymi 

oraz osiedlowymi.                       

  W roku 2020 na realizację programu przeznaczono kwotę 65 258,64 zł na 

zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, 2 590 zł na zadania z zakresu 

zwalczania narkomanii. Na działalność Placówki Wsparcia Dziennego przeznaczono 

kwotę 135 000 zł. 

 Kolejne tabele przedstawiają najważniejsze informacje dotyczące podjętych        

w 2020 r. działań w zakresie realizacji Programu, a także prac komisji i podkomisji 

działających w ramach GKRPA Stary Sącz. 
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Tabela 1. Działania o charakterze profilaktycznym i promocji zdrowia, 

pozytywnie zaopiniowane i dofinansowane w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii                

w Starym Sączu na rok 2020. 

Lp. Działanie Realizator 

1. Kultywowanie tradycji opłatkowego spotkania 

seniorów 

Szkoła Podstawowa w Przysietnicy 

2. Noworoczne spotkanie seniorów Zarząd os. Słonecznego, Północ, 

Zachód i os. Śródmieście 

3. Spotkanie integracyjno – edukacujne 

promujące zdrowie 

Os. Cyganowice 

4. Zajęcia wychowawczo – terapeutyczne „Ferie 

w stolicy” 

Parafia Matki Bożej  

Wniebowziętej w Barcicach 

5. Spotkanie integracyjno – edukacyjne 

promujące zdrowie 

Sołectwo Łazy Biegonickie 

6. Zajęcia wychowawczo - edukacyjne promujące 

zdrowie „Rekolekcyjne spotkania” 

Parafia św. Elżbiety Węgierskiej    

w Starym Sącz 

7. Dofinansowanie działalności samopomocowej 

grupy AA 

Grupa AA „Poprad” 

8. „Mikołaj odwiedza młodzieżową drużynę 

pożarniczą w Starym Sączu”. 

OSP w Starym Sączu 

 

Tabela 2. Programy profilaktyczne, opracowane i przygotowane indywidualnie 

przez pedagogów i nauczycieli, w zależności od rozpoznanych potrzeb dla 

następujących szkół (działania zrealizowane częściowo lub niezrealizowane  

z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2) 

 

Lp. Nazwa programu 

 

Realizator 

1. Długofalowy program profilaktyczny „Dbam  

o zdrowie” 

I Liceum Ogólnokształcące 

w Starym Sączu 

 

2. Długofalowy program profilaktyczny „Każdy 

 z nas jest wyjątkowy” 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Starym Sączu 
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3. Długofalowy program profilaktyczny „Komputer 

przyjaciel czy wróg?” 

Placówka Wsparcia Dziennego 

w Starym Sączu 

 

4. Długofalowy program profilaktyczny „Wybieram 

wolność - życie bez nałogów” 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Starym Sączu 

 

5. Program profilaktyki selektywnej ”Równe 

szanse” 

Szkoła Podstawowa w Barcicach 

6. Długofalowy program profilaktyczny ”Alkohol  

– śmiertelny wróg” 

 

Szkoła Podstawowa w Przysietnicy 

7. Długofalowy program profilaktyczny 

„Kreatywnie po zdrowie” 

Młodzieżowi Liderzy Promocji 

Zdrowia w Szkołach 

Podstawowych w Starym Sączu  

i Barcicach 

 

8. Długofalowy program profilaktyczny 

„Uzależnienia - złodzieje młodości” 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym 

Sączu 

 

9. Długofalowy program profilaktyczny  „Myślę nie 

– mówię nie” 

Szkoła Podstawowa  

w Gołkowicach 

 

 

Tabela 3. Zgłoszenia dotyczące nadużywania alkoholu w 2020 r. 

 

Lp. Podmiot zgłaszający Ilość zgłoszeń 

1. Członkowie rodzin 10 

 

2. Zespół Interdyscyplinarny 4 

 

3. Policja 3 

 

4. Sąd 2 

 

5. Zgłoszenia anonimowe 2 
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6. Ośrodek Pomocy Społecznej 1 

 

7. Prokuratura 1 

 

 

Środki finansowe w 2020 roku przeznaczono i wydatkowano również na : 

- finansowanie dyżurów specjalisty terapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym; 

- wynagrodzenie dla członków Komisji; 

- szkolenia dla członków GKRPA oraz dla nauczycieli, dzieci i młodzieży; 

- przeprowadzenie diagnozy zagrożeń społecznych na terenie gminy; 

- zakup sprzętu komputerowego do pracy zdalnej w związku z pandemią; 

- zakup materiałów edukacyjno – profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na 

Rodzinę”; 

- zakup artykułów spożywczych i ich rozdystrybuowanie min. przez Młodzieżowych 

Liderów Promocji Zdrowia i wolontariuszy wśród seniorów w związku z trudną sytuacją 

spowodowaną pandemia COVID-19.  

 W 2020 roku odbyło się również 19 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w tym: 9 spotkań podkomisji do spraw motywowania                       

i kierowania na leczenie, 6 spotkań podkomisji do spraw  do spraw analizy i oceny 

programów profilaktycznych. Podkomisja do spraw zezwoleń i kontroli placówek 

handlowych spotykała się na 4 wyjściach w teren ( wydano 13 postanowień                        

o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałą                    

Nr LIII/827/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r.               

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stary Sącz miejsc sprzedaży                       

i podawania napojów alkoholowych oraz Uchwałą Nr LIII/828/2018 Rady Miejskiej         

w Starym Sączu z dnia 17 października 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Sącz).  

 Ze wsparcia specjalisty terapii uzależnień działającego w ramach Punktu 

Konsultacyjnego do Spraw  Uzależnień i Przemocy w Rodzinie skorzystały w 2020 r.        

24 osoby (30 konsultacji indywidualnych). 

 

5.10 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 został przyjęty 

Uchwałą Nr XVI/286/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu w dniu 2 grudnia 2019 roku        

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022”. 

Dane do raportu  obrazują działania Placówki Wsparcia Dziennego w Starym Sączu    

w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej w odniesieniu do założeń 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2020 r.  
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ORGANIZACJA SYSTEMU WSPARCIA RODZINY W GMINIE STARY SĄCZ  

Organizacja systemu wsparcia rodziny realizowana jest przez Placówkę Wsparcia 

Dziennego poprzez: 

1. Prowadzenie świetlicy dla dzieci w formie specjalistycznej.  

Celem działania świetlicy jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania 

dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, łagodzenie niedostatków wychowawczych            

w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania, tworzenie warunków do nauki własnej, 

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.  

Placówka sprawowała opiekę nad grupą dzieci liczącą 43 osoby. 

Prowadzone były dla dzieci zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne:  

• zajęcia socjoterapeutyczne;  

• zajęcia profilaktyczne;   

• zajęcia plastyczne z elementami arteterapii;  

• zajęcia sportowo- rekreacyjne; 

Do stałych zadań placówki należy codzienna pomoc edukacyjna tj.  wyrównywanie 

opóźnień edukacyjnych. W placówce prowadzone było wyżywienie, które dzieci 

w ramach kulinoterapii same przygotowywały. Ponadto do stałych zadań placówki 

należy kontakt z rodzicami, pedagogami, wychowawcami klas oraz kontakt z innymi 

podmiotami działającymi na rzecz dziecka tj. z kuratorem sądowym, z higienistą 

szkolną, z pracownikiem socjalnym, z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID- 19 decyzją Wojewody 

Małopolskiego forma zajęć stacjonarnych częściowo została zmieniona na zajęcia on-

line. Wychowawca po rozeznaniu potrzeb dzieci i rodziców przygotował ofertę 

pomocową pracy zdalnej. Forma oddziaływań polegała na stałym kontakcie                      

z wychowankami, rodzicami, pedagogami, wychowawcami i instytucjami pomocowymi 

działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.  

Wychowawca prowadził działania w zakresie: 

• profilaktyki związanej z zachowaniem środków bezpieczeństwa w związku 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa; 

• pomocy w odrabianiu zadań i opanowaniu treści programowych; 

• udzielania wsparcia emocjonalnego: wyciszenie i rozładowanie negatywnych 

napięć emocjonalnych; 

• wzmacniania poczucia bezpieczeństwa u dziecka; 

• kreatywnego wykorzystania wolnego czasu (propozycje zabaw); 

• poprawy samopoczucia związanego z sytuacją izolacji; 

• wyzwalania u dzieci potencjalnych możliwości i mocnych stron; 

• wykorzystania zainteresowań i zdolności dziecka; 

• doradzania rodzicom w aspekcie skutecznych sposobów, aby dziecko 

słuchało; 
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• realizowania indywidulanej pracy pedagogicznej z wychowankiem oraz 

rodzicem; 

Działaniami objętych zostało łącznie 43 wychowanków Placówki wraz                        

z rodzicami. Ponadto w celu wsparcia rodziców w procesie wychowawczym został 

opracowany program szkoleniowy. Zaplanowano przekazywanie treści programowych 

w postaci prezentacji multimedialnej. Analiza materiałów szkoleniowych będzie 

realizowana poprzez  indywidualne spotkania oraz spotkania on-line.  

 

2. Prowadzenie asystentury dla  rodzin.  

Głównym założeniem pracy asystenta rodziny jest utworzenie spójnego 

systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo wychowawczych.  

Istotnym zadaniem Gminnego Programu jest przywrócenie rodzinie zdolności 

do prawidłowego wypełniania ról społecznych poprzez wzmacnianie jej zasobów                          

i możliwości.  

Wsparcie rodziny biologicznej miało na celu również ograniczyć umieszczanie dzieci         

w rodzinach zastępczych, czy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.  

Gminny Program Wspierania Rodziny jest skierowany do rodzin zamieszkałych 

na terenie gminy Stary Sącz, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych. Działania asystenta zmierzały do usamodzielnienia 

rodziny i pozostawienia dzieci w biologicznej rodzinie. 

Adresatami również były rodziny, których dzieci są już umieszczone  w pieczy 

zastępczej,  a które chcą współpracować na rzecz odzyskania opieki nad dziećmi.  

Placówka zatrudniała trzech asystentów rodziny, dwóch po ½ etatu, jedna osoba na    

1 etat, w ramach dotacji „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej na rok 2020”.  

Działaniami w ramach pracy asystenta na terenie Gminy Stary Sącz w ciągu roku 2020 

zostało objętych 26 rodzin, w tym  61 dzieci.  

W 2020 roku z 3 rodzinami  została zakończona współpraca ze względu na osiągnięcie 
celu.  
3. Rezultaty programu 

Praca asystenta z rodziną przyczyniła się do:  

• podniesienia umiejętności rodzicielskich oraz poprawy zdolności wychowawczych 

rodziców;   

• podniesienia możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży;  

• zmiany postaw w rodzinach zagrożonych zachowaniami ryzykownymi;  

• wzrostu świadomości i umiejętności radzenia sobie z negatywnymi zjawiskami 

społecznymi;  

• podniesienia stanu bezpieczeństwa w rodzinie;  

• ograniczania zjawiska wykluczenia społecznego rodziny oraz jej członków;  
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• podniesienia kwalifikacji zawodowych, podjęcia pracy;  

• wzmocnienia współpracy instytucjonalnej na rzecz rodziny; 

• zmniejszenia liczby dzieci skierowanych do pieczy zastępczej; 

• powrotu do rodziny biologicznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  

Dla osiągnięcia lepszych efektów pracy asystent rodziny utrzymywał  stały kontakt     

z placówkami, takimi jak: Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu, Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Starym Sączu, Placówki służby 

zdrowia na terenie gminy Stary Sącz, Szkoły i inne placówki oświatowo                                 

- wychowawcze na terenie gminy Stary Sącz, Poradnia Psychologiczno                               

- Pedagogiczna w Starym Sączu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Sączu, Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, Małopolski Ośrodek 

Profilaktyki  i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, Komisariat Policji w Starym Sączu, 

Zespół Kuratorów przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu.  

W ramach dobrych praktyk realizowana jest koordynacja działań na płaszczyźnie 

asystent – wychowawca – kurator. Funkcje pełnione przez jedną osobę równolegle 

pozwalają na wieloaspektowe podejmowanie działań na rzecz dziecka i rodziny.  

4. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka    

w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo                          

-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 

go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:  

• 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej; 

• 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej; 

• 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych 

latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

 

Lp. 
Działania 

 
Rok 2020 

 

1. 

Liczba dzieci przekazanych  do  pieczy 

zastępczej w czasie pracy asystenta 

 

0 

2. 

Liczba dzieci przekazanych 

do pieczy zastępczej rodzin nie 

objętych wsparciem asystenta 

 

2 

3.  

Liczba dzieci przywróconych z pieczy 

zastępczej do rodziny biologicznej 

 

0 

Tabela nr 1  Dane dotyczące liczby dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej. 
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Poniesione wydatki Gminy Stary Sącz za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w 2020 r. wynoszą 67 626,30 zł.  

 

5. Pozostałe zadania: 

Udział asystenta rodziny w pracach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji 

dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. Spotkania odbywają się w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodziny oraz w Ośrodku Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu. 

Zespół dokonuje aktualnej oceny sytuacji dziecka z uwzględnieniem możliwości 

powrotu do rodziny biologicznej; 

Współpraca asystenta z kuratorami sądowymi.  

W roku 2020 asystent pracował z 16 rodzinami, nadzorowanymi przez kuratora 

sądowego; 

     Współpraca w zakresie wsparcia finansowego, rzeczowego - wszystkie rodziny        

z którymi współpracował asystent w roku 2020 otrzymały wsparcie finansowe bądź  

rzeczowe. Rodziny otrzymały m.in. meble, sprzęty AGD, artykuły żywnościowe, 

artykuły szkolne, środki chemiczne, ubrania, zabawki. Otrzymane wsparcie zostało 

udzielone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu oraz od prywatnych 

sponsorów. 

Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny odbywa się w ramach 

środków: 

1. Budżetu gminy Stary Sącz;  

2. Budżetu państwa. 

 

5.11 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Na terenie Gminy Stary Sącz działa: 

• 13 fundacji, 

• 10 klubów sportowych, 

• 41 stowarzyszeń, w tym 7 Ochotniczych Straży Pożarnych, 

• 6 kół działających w ramach Ogólnopolskich Związków lub samodzielnie, 

• 12 oddziałów terenowych stowarzyszeń regionalnych, 

• 6 Kół Gospodyń Wiejskich. 

RAZEM: 88 organizacji pozarządowych. 

 

 Wśród powyższych organizacji pozarządowych dwie posiadają status 

organizacji pożytku publicznego, są to: 

• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, 

• Fundacja Będzie Dobrze. 
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  Program współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu 

Nr XIV/198/2019 z dnia 30 września 2019 r. 

 Program określał cele, zakres przedmiotowy, zasady i formy współpracy Gminy 

Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi, jak również priorytetowe zadania 

publiczne i wysokość środków planowanych na ich realizację.  

Realizowany był w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przy pomocy 

odpowiednich referatów Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych 

merytorycznie realizujących zadania własne i zlecone Gminy Stary Sącz. 

 Głównym celem Programu było budowanie partnerstwa oraz wzmocnienie 

współpracy pomiędzy Gminą Stary Sącz a organizacjami pozarządowymi, mające na 

celu poprawę jakości i efektywności świadczonych usług publicznych na rzecz 

mieszkańców gminy, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie stopnia 

zaspokojenia potrzeb społecznych, wzmocnienie aktywności społecznej                                         

w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

 Współpraca pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi odbywała się na 

zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności.   

 Prowadzona była w formie: 

• finansowej - poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie 

konkursowym lub pozakonkursowym (w formie małych grantów); 

• pozafinansowej. 

  

W ramach współpracy finansowej w 2020 r. zgodnie z priorytetowymi zadaniami 

publicznymi gminy zawartymi w Programie oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowane były 

następujące zadania publiczne: 

 

1) W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 

 

• Tryb konkursowy 

 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej /podmiotu 
 

Nazwa zadania 
Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

1. 
Stowarzyszenie Sekcja Brydża 

Sportowego "ALF" 
Organizacja XI turnieju brydża sportowego 

o Puchar Burmistrza Starego Sącza 
 

700,00 zł 

2. 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Gołkowicach Górnych 
Turniej tenisa stołowego dla członków MDP 500,00 zł 

3. Fundacja „BĘDZIE DOBRZE” 
Sportowy Stary Sącz – aktywni 

Starosądeczanie 
 

6 200,00 zł 



71 
 

4. Fundacja Rozwoju Sądecczyzny 

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieży z Gminy Stary Sącz z zakresu 
gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej 

 

9 500,00 zł 

5. 
Stowarzyszenie Miasto Świętej 

Kingi 
Aktywny Senior 

5 200,00 zł 

6. 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Dzieci 

i Młodzieży "Rozwiń Skrzydła" 

XIX Biegi Niepodległościowe i Turniej 
Strzelecki o Puchar Burmistrza Starego 

Sącza 
 

6 000,00 zł 

7. 

Uczniowski Klub Sportowy 
"ORŁY" przy Szkole Podstawowej 

w Przysietnicy 

Sportowy cel to marzenie z datą realizacji – 
cykl zawodów sportowych wspierających 

rozwój fizyczny dzieci i młodzieży 
 

4 500,00 zł 

8. 

Uczniowski Klub Sportowy 
"SOKOLIKI" 

Sportowy rozwój dzieci i młodzieży 
w zakresie indywidualnych i zespołowych 

dyscyplin 
 

33 000,00 zł 

9. 
Klub Sportowy "Akademia Sportu 

Grizzlies" 
Długofalowy rozwój sportowy dzieci i 

młodzieży 
 

28 000,00 zł 

10. 
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. 

Św. Elżbiety Węgierskiej w 
Starym Sączu 

Parafialna Szkoła Tenisa Stołowego 6 400,00 zł 

RAZEM: 100 000,00 zł 

 
 

• Tryb pozakonkursowy 

 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej/podmiotu 
          Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

1. 
Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „Poprad” 

Rozwój aktywności fizycznej mieszkańców 
Gminy Stary Sącz poprzez organizację cyklu 

szkoleń i imprez sportowych popularyzujących 
tenis ziemny 

 

5  000,00 zł 

                                                                                                                           RAZEM:       5 000,00 zł 
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2) W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 
 
 

• Tryb konkursowy 

 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej/podmiotu 
         Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

1. 
Fundacja Rozwoju 

Sądecczyzny 

Sprawne funkcjonowanie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Starym Sączu 

 
40 000,00 zł 

 
RAZEM: 

 
40 000,00 zł 

 
 
 
3) W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM 
WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

• Tryb konkursowy 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej/podmiotu 

        Nazwa zadania publicznego Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

1. 

 

Parafia Rzymsko - Katolicka 
pw. Św. Elżbiety Węgierskiej 

w Starym Sączu 

Jak na wakacje to tylko nad morzem – 
letni wypoczynek dla dzieci i 

młodzieży z Gminy Stary Sącz 

9 000,00 zł 

2. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

 w Starym Sączu 

Wakacyjny obóz dla członków 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy 

OSP w Starym Sączu 
 

9 000,00 zł 

  
 RAZEM: 

 
18 000,00 zł 

 
 
4) W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 
 

• Tryb konkursowy 

Lp. Nazwa organizacji/podmiotu Nazwa zadania publicznego                 
Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

1. 
Towarzystwo Miłośników 

Starego Sącza 

Prowadzenie Muzeum Regionalnego  
w Starym Sączu w latach 2018-2020 

 
76 000,00 zł 

                                                                                                                            
RAZEM: 

 
76 000,00 zł 
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5) W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM  
I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS 
TYCH RODZIN I OSÓB 
 

• Tryb konkursowy 

 

Lp. 
Nazwa 

organizacji/podmiotu 
Nazwa zadania publicznego             

Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

1 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 

„GNIAZDO” 

Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Starym Sączu dla osób 

przewlekle psychicznie chorych 
i upośledzonych umysłowo 

823 499,75 zł 

 
RAZEM: 

823 499,75 zł 

 
 
 Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w 2020 r. podjęły 

się realizacji zadań publicznych we współpracy z Gminą Stary Sącz złożyły w terminie 

sprawozdania z realizacji tych zadań, a otrzymane dotacje prawidłowo rozliczyły. 

 Zgodnie z przyjętym Programem, oprócz współpracy finansowej i wsparcia 

finansowego, Burmistrz Starego Sącza wspierał sektor pozarządowy również                                  

w pozafinansowych formach. Współpraca pozafinansowa odbywała się poprzez 

udzielanie pomocy merytorycznej przy realizacji zleconych zadań, informowanie            

o planowanych kierunkach działań, realizowanych zadaniach, o ogłaszanych 

konkursach oraz o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na ich 

działalność z różnych zewnętrznych źródeł, publikowanie ważnych informacji na 

stronie internetowej Gminy w zakresie działań podejmowanych przez Gminę, jak             

i przez organizacje pozarządowe, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, 

odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawa miejscowego                      

w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, udział przedstawicieli 

organizacji pozarządowych w roli członków w komisjach rozstrzygających wyniki 

konkursów na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym, 

organizacja wspólnych spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń, pomoc                         

w promowaniu działań organizacji pozarządowych oraz w nawiązywaniu kontaktów       

z organizacjami o podobnym charakterze działającymi w miastach partnerskich                

i współpracujących z Gminą, obejmowanie na wniosek organizacji pozarządowej 

patronatem Burmistrza przedsięwzięć realizowanych przez tą organizacje na rzecz 

mieszkańców Gminy, udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym 

współpracującym z Gminą, wsparcie w zakresie akcji promującej przekazanie 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom mającym status 

organizacji pożytku publicznego, udzielanie wsparcia kadrowego, lokalowego                    

i technicznego organizacjom pozarządowym. 
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 Szczegółowe informacje dotyczące współpracy Gminy Stary Sącz                            

z organizacjami pozarządowymi zawiera sprawozdanie z realizacji „Programu 

współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

i o wolontariacie na rok 2020”, które zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz przedkłada 

Radzie Miejskiej do dnia 31 maja roku następującego po roku obowiązywania 

Programu i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. 

  
 Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwałą                       

Nr XVI/159/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011 roku                    

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Stary 

Sącz  w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przyznano dotację celową na realizację 

zadań następującym klubom sportowym: 

 

Lp. 
Nazwa klubu 
sportowego 

Nazwa zadania publicznego 
Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

1. 
Ludowy Klub 

Sportowy 
„Barciczanka” 

Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie  Stary 
Sącz realizowane przez „LKS Barciczanka” 

 
77 000,00 zł 

2. 
Miejski Klub Sportowy 

„SOKÓŁ” 

Rozwój sportu poprzez poprawę warunków 
uprawiania sportu na terenie Gminy Stary Sącz 

oraz poprzez promowanie zdrowych form 
życia, aktywnego wypoczynku wśród dzieci       

i młodzieży 
 

77 000,00 zł 

3. 
Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 
Sportowy „Poprad” 

Sportowy rozwój dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Stary Sącz w zakresie piłki siatkowej 

 
70 000,00 zł 

RAZEM: 
 

224 000,00 zł 
 

 
 
 
VI. Realizacja  uchwał Rady Miejskiej w Starym Sączu 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) organem wykonawczym gminy, w której 

siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy jest 

Burmistrz, jego zadania określone są w art. 30 ustawy o samorządzie gminnym. 

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na Burmistrza w art. 28 aa ust. 1 obowiązek 

przedkładania Radzie Gminy Raportu o Stanie Gminy zawierającego podsumowanie 

działalności m.in. w zakresie realizacji uchwał rady gminy. 

Rada Miejska w Starym Sączu w 2020 roku obradowała na 12 posiedzeniach       

i podjęła 227 uchwał. Burmistrz Starego Sącza, zgodnie z art. 90 ust. 1 oraz 2 ustawy                      

o samorządzie gminnym przekazał podjęte uchwały Wojewodzie Małopolskiemu, 
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natomiast uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej 

delegaturze Izby w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. Żadna                  

z przekazanych uchwał nie została zakwestionowana lub unieważniona. 

W związku z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, uchwały zostały 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, a uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego  w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Poniższe zestawienie przedstawia informację dotyczącą realizacji podjętych 

uchwał, które realizowane były przez merytoryczne Referaty Urzędu Miejskiego                

i jednostki organizacyjne Gminy Stary Sącz. Zestawienie nie obejmuje uchwał 

dotyczących wewnętrznej organizacji Rady Miejskiej i jej Komisji. 

 
 
Sekretarz Gminy 
 

Lp. Uchwała w sprawie Numer 
uchwały 

Data podjęcia Informacja dot. 
realizacji 
uchwały 

(zrealizowana, 
pozostaje w 

realizacji, 
obowiązująca) 

1.  upoważnienia Burmistrza Starego Sącza do 
złożenia aktualizacji wniosku o zwiększenie 
bezzwrotnego dofinansowania ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji 
zaktualizowanego projektu pn. "Rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 
terenie Gminy Stary Sącz". 
 

XXII/370/2020 27.05.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

 
 
 
Referat Organizacji i Spraw Społecznych 
 

Lp. Uchwała w sprawie Numer uchwały Data podjęcia Informacja dot. 
realizacji uchwały 

(zrealizowana, 
pozostaje  

w realizacji, 
obowiązująca) 

1.  zmiany Statutu Gminy Stary Sącz XXI/362/2020 27.04.2020 r. Obowiązująca 

2.  udzielenia Burmistrzowi Gminy Stary Sącz 
wotum zaufania 

XXIV/384/2020 30.06.2020 r. Wotum zaufania 
Burmistrzowi 

zostało udzielone. 
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Uchwała została 
zrealizowana 

3.  przyznania Medalu Honorowego Starego 
Sącza 

XXIV/387/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

4.  nadania Odznaki Honorowej  
Starego Sącza 

XXIV/388/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

5.  nadania Odznaki Honorowej 
 Starego Sącza 

XXIV/389/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

6.  nadania Odznaki Honorowej  
Starego Sącza 

XXIV/390/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

7.  nadania Odznaki Honorowej  
Starego Sącza 

XXIV/391/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

8.  nadania Odznaki Honorowej  
Starego Sącza 

XXIV/392/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

9.  nadania Odznaki Honorowej 
 Starego Sącza 

XXIV/393/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

10.  nadania Odznaki Honorowej  
Starego Sącza 

XXIV/394/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

11.  nadania Odznaki Honorowej  
Starego Sącza 

XXIV/395/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

12.  nadania Odznaki Honorowej  
Starego Sącza 

XXIV/396/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

13.  nadania Odznaki Honorowej 
 Starego Sącza 

XXIV/397/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

14.  nadania Odznaki Honorowej  
Starego Sącza 

XXIV/398/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

15.  nadania Odznaki Honorowej  
Starego Sącza 

XXIV/399/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

16.  nadania Odznaki Honorowej  
Starego Sącza 

XXIV/400/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

17.  nadania Odznaki Honorowej  
Starego Sącza 

XXIV/401/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

18.  nadania Odznaki Honorowej  
Starego Sącza 

XXIV/402/2020 30.06.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

19.  przyjęcia deklaracji przez Radę Miejską w 
Starym Sączu dotyczącą nieprawdziwych 
informacji dotyczących spółki Sądeckie 

Wodociągi 
 

XXV/406/2020 24.07.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

20.  nadania Odznaki Honorowej Starego 
Sącza 

XXV/436/2020 24.07.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 

21.  rozpatrzenia skargi na Burmistrza Starego 
Sącza,  w związku z drogą wewnętrzną 
„Do Kożuchów”  w Barcicach Dolnych 

 

XXVI/442/2020 14.09.2020 r. Uchwała została 
zrealizowana 
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22.  powołania  Dyrektora Centrum Kultury     
 i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu 

XXVII/482/2020 30.10.2020 r. Uchwała jest 
obowiązująca 
Powołanie na 
stanowisko na 
okres od dnia                  
01.11.2020 r.  

do dnia 31.10. 
2027 r. 

 

23.  uchwalenia „Programu współpracy Gminy 
Stary Sącz z organizacjami 

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

    i o wolontariacie na rok 2021” 

XXVII/483/2020 30.10.2020 r. Uchwała jest 
obowiązująca 

 
 

Referat Administracyjno - Informatyczny 
 

Lp. Uchwała w sprawie Numer 
uchwały 

Data 
podjęcia 

Informacja dot. 
realizacji uchwały 

(zrealizowana, 
pozostaje         

   w realizacji, 
obowiązująca) 

 
 

1. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu wspierania uzdolnionej 
młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary 

Sącz”. 

 
 

 
XXI/363/2020 

 
27.04.2020 r. 

 
 Zmiana uchwały jest 
wynikiem doświadczeń 
z pierwszej edycji 
„Programu 
stypendialnego” 
realizowanego w roku 
szkolnym /akademickim 
2019/2020 i miała na 
celu uszczegółowienie 
warunków i trybu 
przyznawania 
stypendiów w latach 
następnych oraz  
dostosowanie do 
obowiązujących  
wymogów  prawnych 
np. w zakresie 
konieczności zawarcia 
stosownej umowy 
stypendialnej, czy też 
ochrony danych 
osobowych 
beneficjentów w świetle 
przepisów RODO. 
Uchwała jest 
obowiązująca. 
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 Referat  Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej  

Lp. 
 
 
 
 
 

Uchwała w sprawie 
 
 
 
 
 

Numer 
uchwały 

 
 
 
 

Data 
podjęcia 

 
 
 
 

Informacja dot. 
realizacji uchwały 

(zrealizowana, 
pozostaje 

w realizacji, 
obowiązująca) 

 

1.  wykazu kąpielisk na terenie Starego 
Sącza i określenia sezonu kąpielowego 

w 2020 r. 

XXI/364/2020 27.04.2020 r. 
 
 

Uchwała obowiązuje 
od dnia 18.05.2020 r.  
Podjęto uchwałę w 
celu wykazu kąpielisk 
na terenie Starego 
Sącza, którym jest 
„Kąpielisko Parku 
Wodnego Stawy”. 
Czynne w okresie od 6 
czerwca 2020 r. do 30 
sierpnia 2020 r. 
 

2. zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych - Gminy Stary Sącz i ustalenia 

ich przebiegu 

XXII/376/2020 27.05.2020 r.  Uchwała obowiązuje 
od dnia 17.06.2020r. 
Zaliczono do kategorii 
dróg publicznych oraz 
ustalono przebieg 
następujących dróg:  
„Barcice - Pierzwia”  
w Barcicach – dz. ew. 
nr 1005 (obr. Barcice), 
„Barcice - Dominików” 
w Barcicach – dz. ew. 
nr 1149, 1145/4 (obr. 
Barcice).  
 

3. przejęcia od Zarządu Województwa 
Małopolskiego zadania publicznego 
zarządzania drogą serwisową drogi 

wojewódzkiej nr 969 

XXIV/405/2020 30.06.2020 r.  Uchwała obowiązuje 
od dnia 30.06.2020 r. 
Uchwała podjęta  
celem przejęcia od 
Zarządu Województwa 
Małopolskiego do 
wykonania zadania 
publicznego 
zarządzania drogą 
serwisową drogi 
wojewódzkiej nr 969 
Nowy Targ - Czorsztyn 
- Krościenko - 
Zabrzeż - Brzezna - 
Stary Sącz w Starym 
Sączu z zakresie 
pełnienia funkcji 
inwestora przy 
realizacji 
następującego 
zadania: 
„Modernizacja drogi 
serwisowej drogi 
wojewódzkiej nr 969 
na odcinku od 
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skrzyżowania z ul. 
Wielki Wygon do linii 
kolejowej nr 96 
Tarnów Leluchów w 
Starym Sączu” na 
odcinkach: odc. 160 
km 1+038-1+754 
strona lewa (716 mb), 
odc. 160 km 1+484-
1+754 strona prawa 
(270mb), odc.160 km 
1+918-2+148 strona 
prawa i lewa (500 mb). 
 

4.  
 
 

ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za 

zbiorowe odprowadzanie ścieków,  
w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r.  

do dnia 31 grudnia 2021 r. 

XXIX/520/2020 22.12.2020 r. Uchwała obowiązuje 
od dnia 01.01.2021 r. 
Zgodnie z ustawą z 
dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym 
odprowadzaniu 
ścieków ,Rada Gminy 
podjęła uchwałę  
o dopłacie dla grupy 
taryfowej 1 – 
gospodarstwa 
domowe (zaopatrzenie 
ludności w wodę 
przeznaczoną do 
spożycia lub na cele 
socjalno – bytowe).   
   

5.  zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych - Gminy Stary Sącz i ustalenia 
ich przebiegu 

XXIX/524/2020 22.12.2020r. Uchwała obowiązuje 
od dnia 6.01.2021 r. 
Zaliczono do kategorii 
dróg publicznych oraz 
ustalono przebieg 
następujących dróg:  
„Na Jachlówkę”  
w Gaboniu – dz.ew. 
 nr 228/6 (obr. Gaboń) 
 

 

 

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych  
 

 

Lp. Uchwała w sprawie 
 

Numer 
uchwały 

Data 
podjęcia 

Informacja dot. 
realizacji uchwały 

(zrealizowana, 
pozostaje  

w realizacji, 
obowiązująca) 

1. określenia zasad i trybu korzystania 
z kompleksu „Park & Ride Stary Sącz” 

zrealizowanego w ramach projektu 
„Rozbudowa niskoemisyjnego systemu 

  
 

XIX/326/2020  

 
 

03.02.2020 r. 

 
 

obowiązująca 
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transportu publicznego aglomeracji 
sądeckiej” 

 

2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Rewitalizacji  

w Gminie Stary Sącz na lata 2016-2020 
 

 
XXIX/521/2020  

 
22.12.2020 r. 

 
zrealizowana  

3. w sprawie przystąpienia Gminy Stary Sącz 
do realizacji projektu „Centra opiekuńczo 

-mieszkalne”. 
 

 XXII/373/2020  27.05.2020 r. zrealizowana  

 

 
Referat Spraw Obywatelskich 
 

Lp. Uchwała w sprawie 
  

Numer 
uchwały 

Data 
podjęcia 

Informacja dot. 
realizacji uchwały 

(zrealizowana, 
pozostaje 

 w realizacji, 
obowiązująca) 

 

1.   
 przekazania środków finansowych na 

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej dla 
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej   

w Raciborzu 
 

 
XXVI/439/2020 

 
14.09.2020 r. 

 
zrealizowana 

2.   
zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia formy, wysokości i trybu 
przyznawania pomocy dla repatriantów 

 i członków jego najbliższej rodziny 
zaproszonych do osiedlenia się na 

terenie Gminy Stary Sącz 
 

 
XXVI/443/2020 

 
14.09.2020 r. 

 
zrealizowana 

3.  ustalenia terminu utraty mocy 
obowiązującego  Zarządzenia 

porządkowego Nr 175/2020 z dnia 
25 sierpnia 2020 r. w sprawie 

całkowitego zakazu korzystania 
z niektórych obiektów gminnych 
z powodu rozprzestrzeniania się 

koronowirusa SARS-CoV-2 na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
XXVI/444/2020 

 
14.09.2020 r. 

 
zrealizowana 
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Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego 
 
 

Lp. Uchwała w sprawie Numer 
uchwały 

Data 
podjęcia 

 

Informacja dot. 
realizacji uchwały 

( zrealizowana, 
pozostaje 

w realizacji, 
obowiązująca ) 

1.  uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasto Stary Sącz - Plan Nr 9 
 

XIX/319/2020 03.02.2020 r zrealizowana 

2.  przyjęcia Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy na lata 2020-2024 
 

XIX/320/2020 03.02.2020 r.  
obowiązująca, 

pozostaje 
 w realizacji 

 

3.  odpłatnego nabycia nieruchomości 
położonej w Starym Sączu 

 

XIX/328/2020 03.02.2020 r. zrealizowana 

4.  wydzierżawienia części nieruchomości 
położonej w Starym Sączu 

 

XIX/331/2020 03.02.2020 r. zrealizowana 

5.   wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Barcicach, 

stanowiącej własność Gminy Stary 
Sącz 

 

XIX/329/2020 03.02.2020 r. w trakcie realizacji 

6.  wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Barcicach, 

stanowiącej własność Gminy Stary 
Sącz 

 

XIX/330/2020 03.02.2020 r. zrealizowana 

7.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Gołkowicach 

Dolnych 
 

XIX/332/2020 03.02.2020 r. zrealizowana 

8.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XIX/333/2020 03.02.2020 r. zrealizowana 

9.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XIX/334/2020 03.02.2020 r. zrealizowana 

10.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XIX/335/2020 03.02.2020 r. zrealizowana 

11.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XIX/336/2020 03.02.2020 r. zrealizowana 

12.   wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XIX/337/2020 03.02.2020 r. zrealizowana 

13.   wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

XIX/338/2020 03.02.2020 r. zrealizowana 
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14.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowych położonych w Starym 

Sączu 
 

XIX/339/2020 03.02.2020 r. zrealizowana 

15.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XX/347/200 02.03.2020 r. zrealizowana 

16.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XX/348/2020 02.03.2020 r. zrealizowana 

17.   wynajmu budynku na nieruchomości 
położonej w Moszczenicy Niżnej 

 

XX/349/2020 02.03.2020 r. zrealizowana 

18.   wynajmu pomieszczenia garażowego 
na nieruchomości położonej w Starym 

Sączu 
 

XX/350/2020 02.03.2020 r. zrealizowana 

19.   wynajmu pomieszczenia na 
nieruchomości położonej w Starym 

Sączu 
 

XX/351/2020 02.03.2020 r. zrealizowana 

20.  udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków 

 

XXI/360/2020 27.04.2020 r. zrealizowana 

21.  sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie 
od służebności przesyłu 

 

XXI/365/2020 27.04.2020 r. zrealizowana 

22.  zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 

„MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 8” 
 

XXI/361/2020 27.04.2020 r. zrealizowana 

23.  nieodpłatnego nabycia nieruchomości 
położonych w Moszczenicy Niżnej 

 

XXI/366/2020 27.04.2020 r. w trakcie realizacji 

24.   zmieniająca uchwałę w sprawie 
nabycia nieruchomości położonych  

w Gołkowicach Górnych 
 

XXI/367/2020 27.04.2020 r. w trakcie realizacji 

25.  wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowych położonych w Barcicach 

 

XXI/368/2020 27.04.2020 r. zrealizowana 

26.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowych położonych w Starym 

Sączu 
 

XXI/369/2020 27.04.2020 r. zrealizowana 

27.   zasad udzielania ulg dotyczących 
należności pieniężnych z tytułu oddania 
nieruchomości w najem, dzierżawę lub 
użytkowanie przypadających za okres 
stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii z powodu COVID-19 

 

XXI/358/2020 27.04.2020 r. zrealizowana 
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28.   udzielenia bonifikaty od opłat rocznych 
z tytułu trwałego zarządu na rzecz 

Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Starym Sączu 

 

XXII/375/2020 27.05.2020 r. zrealizowana 

29.   wynajmu pomieszczeń garażowych 
położonych w Starym Sączu 

 

XXII/383/2020 17.06.2020 r. zrealizowana 

30.  wyrażenia zgody na zwolnienie od 
służebności 

 

XXV/409/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

31.   przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego "Mostki." 
 

XXV/410/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

32.  przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - 

Plan Nr 4A" 

XXV/411/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

33.  przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - 

Plan Nr 8" 
 

XXV/412/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

34.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/414/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

35.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/415/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

36.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/416/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

37.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/417/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

38.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/418/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

39.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

XXV/419/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

40.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/420/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

41.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/421/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

42.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/422/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

43.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/423/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

44.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

XXV/424/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 



84 
 

45.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 
 

XXV/425/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

46.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/426/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

47.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/427/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

48.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/428/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

49.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/429/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

50.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/430/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

51.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/431/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

52.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/432/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

53.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 
 

XXV/433/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

54.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/434/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

55.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXV/413/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

56.   wyrażenia zgody na przeniesienie 
własności nieruchomości położonej 

w Starym Sączu 
 

XXV/435/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 

57.  udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku  
wpisanym do rejestru zabytków 

 

XXVI/440/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

58.   oddania w najem lokalu położonego 
 w Starym Sączu 

 

XXVI/448/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

59.   oddania w najem części 
pomieszczenia 

 

XXVI/451/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

60.   oddania w najem lokalu położonego  
w Barcicach 

 

XXVI/449/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

61.   oddania w najem lokalu położonego  
w Starym Sączu 

 

XXVI/450/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 
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62.   oddania w najem pomieszczenia 
 

XXVI/452/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

63.   oddania w najem pomieszczenia na 
nieruchomości gruntowej położonej  

w Starym Sączu 
 

XXVI/453/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

64.   oddania w najem pomieszczenia na 
nieruchomości gruntowej położonej  

w Starym Sączu 
 

XXVI/454/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

65.   oddania w najem pomieszczenia na 
nieruchomości gruntowej położonej  

w Starym Sączu 
 

XXVI/455/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

66.   wydzierżawienia pomieszczenia 
położonego w Barcicach 

XXVI/456/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

67.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

XXVI/457/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

68.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/458/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

69.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/459/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

70.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/460/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

71.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/461/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

72.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/462/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

73.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/463/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

74.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

XXVI/464/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

75.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/465/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

76.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/466/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

77.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/467/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

78.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/468/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

79.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/469/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

80.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

XXVI/470/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 
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81.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/471/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

82.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/472/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

83.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/473/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

84.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/474/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

85.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/475/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

86.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/476/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

87.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/477/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

88.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVI/478/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

89.   odpłatnego nabycia nieruchomości 
położonej w Gołkowicach Górnych 

 

XXVII/484/2020 30.10.2020 r. w trakcie realizacji 

90.   odpłatnego nabycia nieruchomości 
położonej w Starym Sączu 

 

XXVII/485/2020 30.10.2020 r. w trakcie realizacji 

91.  odpłatnego nabycia nieruchomości 
położonej w Starym Sączu 

 

XXVII/486/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

92.  odpłatnego nabycia nieruchomości 
położonej w Starym Sączu 

 

XXVII/487/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

93.  odpłatnego nabycia nieruchomości 
położonej w Starym Sączu 

 

XXVII/488/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

94.   oddania w najem pomieszczenia na 
nieruchomości gruntowej położonej 

w Gołkowicach Górnych 
 

XXVII/489/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

95.  wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Starym 
Sączu stanowiącej własność Gminy 

Stary Sącz 
 

XXVII/490/2020 30.10.2020 r. w trakcie realizacji 

96.   oddania w najem pomieszczenia na 
nieruchomości gruntowej położonej 

w Barcicach 
 

XXVII/491/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

97.   oddania w najem pomieszczenia na 
nieruchomości gruntowej położonej 

w Barcicach 

XXVII/492/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 
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98.   oddania w najem pomieszczenia na 
nieruchomości gruntowej położonej 

w Barcicach 
 

XXVII/493/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

99.  w najem pomieszczenia na 
nieruchomości gruntowej położonej 

w Barcicach 
 

XXVII/494/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

100.  oddania w najem pomieszczenia na 
nieruchomości gruntowej położonej  

w Barcicach. 
 

XXVII/495/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

101.   oddania w najem pomieszczenia na 
nieruchomości gruntowej położonej 

 w Barcicach 
 

XXVII/496/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

102.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXVII/497/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

103.   wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowych położonych w Starym 

Sączu 
 

XXVII/498/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

104.   wydzierżawienia części nieruchomości  
położonej w Mostkach. 

 

XXVII/499/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

105.   wydzierżawienia części nieruchomości  
położonej w Starym Sączu 

 

XXVII/500/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

106.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowych położonych w Starym 

Sączu 
 

XXVII/501/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

107.  wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

XXVII/502/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

108.  wydzierżawienia części nieruchomości  
położonej w Przysietnicy 

 

XXVIII/517/2020 07.12.2020 r. zrealizowana 

109.  wyrażenia zgody na wynajem 
pomieszczenia w Barcicach 

 

XXVIII/515/2020 07.12.2020 r. zrealizowana 

110.   nadania nazw ulic w miejscowości 
Barcice Dolne 

 

XXVIII/512/2020 07.12.2020 r. zrealizowana 

111.  oddania w najem lokalu położonego 
w Starym Sączu. 

 

XXVIII/516/2020 07.12.2020 r. zrealizowana 

112.  odpłatnego nabycia nieruchomości 
położonej w Starym Sączu 

 

XXVIII/514/2020 07.12.2020 r. w trakcie realizacji 

113.   przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego "Miasto Stary Sącz  
– Plan Nr 1C" 

 

XXVIII/511/2020 07.12.2020 r. zrealizowana 
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114.  wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości położonej 

w Przysietnicy 
 

XXVIII/513/2020 07.12.2020 r. w trakcie realizacji 

115.   zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 

„Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1B" 
 
 

XXVIII/510/2020 07.12.2020 r. zrealizowana 

116.   Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - 

Plan Nr 3” przyjętego Uchwałą  
Nr XXX/325/04 Rady Miejskiej 

w Starym Sączu dnia 30 grudnia 
2004 r. 

 

XXVIII/509/2020 07.12.2020 r. zrealizowana 

117.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej  w Starym Sączu 

 

XXIX/525/2020 22.12.2020 r. zrealizowana 

118.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXX/530/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

119.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 
 

XXX/531/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

120.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXX/532/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

121.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXX/533/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

122.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 
 

XXX/534/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

123.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXX/535/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

124.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXX/536/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

125.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXX/537/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

126.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 
 

XXX/538/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

127.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXX/539/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

128.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXX/540/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

129.  w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXVIII/509/2020 Rady Miejskiej 

w Starym Sączu                                            

XXX/541/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 
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z dnia 7 grudnia 2020 r. o zmianie 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „Miasto Stary Sącz 
 – Plan Nr 3" 

 

130.  w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXVIII/510/2020 Rady Miejskiej 
w Starym Sączu z dnia 7 grudnia 

2020 r. o zmianie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
„Miasto Stary Sącz – Plan Nr 1B" 

XXX/542/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

131.  wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXX/543/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

132.   wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu 

 

XXX/544/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

133.  wyrażenia zgody na wynajem lokalu 
socjalnego osobom znajdującym się  

w szczególnych okolicznościach 
 

XXX/545/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

 
 
Referat Ochrony Środowiska                                                    
 

Lp. Uchwała w sprawie 
 

Numer 
uchwały 

Data 
podjęcia 

Informacja dot. 
realizacji uchwały 

(zrealizowana, 
pozostaje 

 w realizacji, 
obowiązująca) 

 

1. uchylenia uchwały  
w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na których nie 

zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady 

 

 
 

XIX/322/2020 

 
 

03.02.2020 r. 

 
 

obowiązująca 

2. wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i określenie wysokości 
stawek tej opłaty oraz zwolnienia w 
części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  właścicieli 

nieruchomości  zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku 

przydomowym a także ustalenie opłaty 
za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  dla nieruchomości, 
 na których znajdują się 

 
XIX/323/2020 

 
03.02.2020 r. 

 
obowiązująca 
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domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na 

cele  rekreacyjno -wypoczynkowe, 
położonych na obszarze  Gminy 

 Stary Sącz 
 

3. określenia terminu ,częstotliwości  
i trybu uiszczania opłaty za  
gospodarowania  odpadami 

komunalnego 
 

 
XIX/324/2020 

 
03.02.2020 r. 

 
obowiązująca 

 
4. 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  składanych przez 
właścicieli nieruchomości położonych  

na  terenie Gminy Stary Sącz 
 

 
 

XIX/325/2020 

 
 

03.02.2020 r. 

 
 

obowiązująca 

5. 
 

Regulaminu utrzymania czystości 
 i porządku na terenie gminy Stary Sącz 

 

XX/343/2020 02.03.2020 r. obowiązująca 

 
6. 

określenia szczegółowego  sposobu  
 i zakresu świadczenia usług odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania  

tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właścicieli nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 

 
 

XX/344/2020 

 
 

02.03.2020 r. 

 
 

obowiązująca 

7. 
 

pomników przyrody na terenie gminy 
Stary Sącz, w miejscowości 

Przysietnica 
 

XX/345/2020 02.03.2020 r. obowiązująca 

8. 
 

sprostowania oczywistej omyłki  
pisarskiej w uchwale  Nr XX/344/2019 
Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 
2 marca 2020 r. w sprawie  określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu  
świadczenia usług odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli  
nieruchomości i zagospodarowania  

tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 

 
 
 

XXIII/383/2020 

 
 
 

17.06.2020 r. 

 
 
 

obowiązująca 

9. zawarcia porozumienia 
międzygminnego dotyczącego 

współdziałania gmin wchodzących 
w skład aglomeracji Nowy Sącz 

przy realizacji zadania  polegającego 
na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Nowy Sącz 
 

XXV/407/2020 24.07.2020 r. zrealizowana 
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10. 

pomników przyrody na terenie gminy 
Stary Sącz 

w miejscowości Popowice 
 

 
XXV/408/2020 

 
24.07.2020 r. 

 
obowiązująca 

11.  pomników przyrody na terenie gminy 
Stary Sącz 

 w miejscowości Barcice 
 

 
XXVI/446/2020 

 
14.09.2020 r. 

 
obowiązująca 

12. sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej w Uchwale Nr XX/343/2020 
Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia  

2 marca 2020 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości porządku na terenie  
gminy Stary Sącz 

 

 
 
 

XXVI/445/2020 

 
 
 

14.09.2020 r. 

 
 
 

obowiązująca 

13. uzgodnienia zakresu prac 
pielęgnacyjnych dębu szypułkowego 

  w Popowicach 
 

XXVI/447/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

 
 

Referat Budżetowo – Finansowy 
 

Lp. Uchwała w sprawie Numer uchwały Data podjęcia 

Informacja dot. 
realizacji uchwały 

(zrealizowana, 
pozostaje  

w realizacji, 
obowiązująca) 

1. zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Stary Sącz przyjętej 

uchwałą Nr XVII/299/2019 Rady 
Miejskiej w Starym Sączu  

z dnia 20 grudnia 2019 roku 
 

XX/340/2020 02.03.2020 r. zrealizowana 

2. zmian uchwały budżetowej Gminy Stary 
Sącz na 2020 rok Nr XVII/300/2019 

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 
20 grudnia 2019 r. 

XX/341/2020 02.03.2020 r. zrealizowana 

3. zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Stary Sącz przyjętej 

uchwałą Nr XVII/299/2019 Rady 
Miejskiej w Starym Sączu  

z dnia 20 grudnia 2019 roku 
 

XXI/354/2020 27.04.2020 r. zrealizowana 

4. zmian uchwały budżetowej Gminy Stary 
Sącz na 2020 rok Nr XVII/300/2019 

Rady Miejskiej w Starym Sączu 
 z dnia 20 grudnia 2019 r. 

XXI/355/2020 27.04.2020 r. zrealizowana 

5. zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Stary Sącz przyjętej 

XXIII/379/2020 17.06.2020 r. zrealizowana 



92 
 

uchwałą Nr XVII/299/2019 Rady 
Miejskiej w Starym Sączu  

z dnia 20 grudnia 2019 roku 
 

6. zmian uchwały budżetowej Gminy Stary 
Sącz na 2020 rok Nr XVII/300/2019 

Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2019 r. 

XXIII/380/2020 17.06.2020 r. zrealizowana 

7. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu 

XXIII/381/2020 17.06.2020 r. zrealizowana 

8. zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz 
za 2019 rok 

XXIV/385/2020 30.06.2020 r. zrealizowana 

9. udzielenia absolutorium dla Burmistrza 
Starego Sącza za rok 2019 

XXIV/386/2020 30.06.2020 r. zrealizowana 
( absolutorium zostało 

udzielone ) 

10. zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Stary Sącz przyjętej 

uchwałą Nr XVII/299/2019 Rady 
Miejskiej w Starym Sączu  

z dnia 20 grudnia 2019 roku 
 

XXVI/437/2020 14.09.2020 r. zrealizowana. 

11. zmian uchwały budżetowej Gminy Stary 
Sącz na 2020 rok Nr XVII/300/2019 

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 
20 grudnia 2019 r. 

XXVI/438/2020 14.09.2020 r. zrealizowana 

12. zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Stary Sącz przyjętej 

uchwałą Nr XVII/299/2019 Rady 
Miejskiej w Starym Sączu z dnia  

20 grudnia 2019 r. 
 

XXVII/479/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

13. zmian uchwały budżetowej Gminy Stary 
Sącz na 2020 rok Nr XVII/300/2019 

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 
20 grudnia 2019 r. 

XXVII/480/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

14. zmiany Uchwały Nr XLV/710/2018 Rady 
Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 
lutego 2018r w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej zmienionej Uchwałą  
Nr XLVIII/764/2018 Rady Miejskiej  

w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. 
 

XXVII/481/2020 30.10.2020 r. zrealizowana 

15. zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Stary Sącz przyjętej 

uchwałą Nr XVII/299/2019 Rady 
Miejskiej w Starym Sączu 

XXVIII/503/2020 07.12.2020 r. zrealizowana 
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 z dnia 20 grudnia 2019 r. 
 

16. zmian uchwały budżetowej Gminy Stary 
Sącz na 2020 rok Nr XVII/300/2019 

Rady Miejskiej w Starym Sączu 
 z dnia 20 grudnia 2019 r. 

XXVIII/504/2020 07.12.2020 r. zrealizowana 

17. przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stary Sącz 

XXIX/518/2020 22.12.2020 r. uchwała wchodzi  
w życie z dniem 

1 stycznia 2021 roku. 
obowiązująca 

18. przyjęcia uchwały budżetowej Gminy 
Stary Sącz na 2021r. 

XXIX/519/2020 22.12.2020 r. uchwała wchodzi 
 w życie z dniem 

1 stycznia 2021 roku  
 obowiązująca 

 

19. zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Stary Sącz przyjętej 

uchwałą Nr XVII/299/2019 Rady 
Miejskiej w Starym Sączu z dnia  

20 grudnia 2019 r. 
 

XXX/526/2020 30.12.2020 r.  zrealizowana 

20. zmian uchwały budżetowej Gminy Stary 
Sącz na 2020 rok Nr XVII/300/2019 

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 
20 grudnia 2019 r. 

XXX/527/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

21. ustalenia wydatków, które nie wygasają 
 z końcem roku budżetowego 2020 

XXX/528/2020 30.12.2020 r. zrealizowana 

 
 

Referat Podatków i Opłat 
 

Lp. Uchwała w sprawie 
 

Numer uchwały Data 
podjęcia 

Informacja dot. 
realizacji uchwały 

(zrealizowana, 
pozostaje  

w realizacji, 
obowiązująca) 

 

1. wprowadzenia zwolnień od podatku 
od nieruchomości. 

 
XX/342/2020 

 

 
02.03.2020r. 

 
obowiązująca 

 

2. zwolnienia z podatku od 
nieruchomości grup przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19. 
 

 
 
 
 

XXI/357/2020 

 
 
 
 

27.04.2020 r. 

uchwała została 
zrealizowana, 
przedsiębiorcy  

w ilości 17 
skorzystali  

ze zwolnienia  
z podatku za 3m-ce 
2020 r.  na łączną 
kwotę 79 675 zł. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej 

 
Lp. Uchwała w sprawie 

 
Numer uchwały Data podjęcia Informacja dot. 

realizacji uchwały 
(zrealizowana, 

pozostaje  
w realizacji, 

obowiązująca) 
 

1. przystąpienia Gminy Stary Sącz do 
realizacji programu Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 

2020 
 

 
XXII/374/2020 

 
27.05.2020 r. 

 
zrealizowana 

2. przyjęcia Lokalnego Programu 
Osłonowego „StaryDobrySącz” 
będącego wsparciem dla osób 
starszych i niepełnosprawnych 

zamieszkujących na terenie Gminy 
Stary Sącz w ponoszeniu 

zwiększonych wydatków na cele 
bytowe 

 

 
 

XXII/372/2020 

 
 

27.05. 2020 r. 

 
 

zrealizowana 

3. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia formy, wysokości i trybu 

przyznawania pomocy dla 
repatriantów i członków jego 

najbliższej rodziny zaproszonych 
 do osiedlenia się na terenie Gminy 

Stary Sącz 
 

 
XXVI/443/2020 

 
14.09.2020 r. 

pozostaje  
w realizacji 

4. określenia zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

chronionym 
 

 
XXIX/522/2020 

 
22.12. 2020 r. 

 
pozostaje  

w realizacji 

5. szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia 
 

 
XXIX/523/2020 

 
22.12. 2020 r. 

 
pozostaje 

 w realizacji 

6. przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 

 2021 – 2023 
 

 
XXX/529/2020 

 
30.12. 2020 r. 

 
pozostaje 

 w realizacji 
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Zespół Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu 
 
 

Lp. Uchwała w sprawie 
 

Numer uchwały Data podjęcia Informacja dot. 
realizacji 

uchwały(zrealizowa
na, pozostaje  
w realizacji, 

obowiązująca) 
 

 
 
 
 

1. 

 
planu finansowania form 

doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2020 r.  

za kształcenie nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach 

 i placówkach prowadzonych 
przez Gminę Stary Sącz w tym 
formy i specjalności kształcenia, 

na które dofinansowanie jest 
przyznawane 

 

 
 

XIX/321/2020 

 
 

03.02.2020 r. 

 
 

zrealizowana 

 
 

2. 

 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Miasta Nowy Sącz na realizację 

zadania pn. „Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka”  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 

Wychowawczym w Nowym Sączu 
 

 

 
 

XXI/359/2020 

 
 

27.04.2020 r. 

 
 

zrealizowana 

 
 
 

3. 

 
określenia średniej ceny 

jednostek paliwa 
 w Gminie Stary Sącz,  

w roku szkolnym 2020/2021  
z tytułu zwrotu kosztów przewozu 
uczniów niepełnosprawnych do 

placówek oświatowych 
 

 
 

XXVI/441/2020 

 
 

14.09.2020 r. 

 
 

w trakcie realizacji 

 
 
 

4. 

 
ustalenia obniżonego 

obowiązkowego tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, 
opiekuńczych prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami lub  
na ich rzecz dla nauczycieli, 
którym powierzono funkcje 

kierownicze w szkołach oraz dla 
nauczycieli, którzy funkcje 
kierownicze pełnią w ich 

zastępstwie 

 
 

XXVIII/506/2020 

 
 

07.12.2020 r. 

 
 

obowiązująca 
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5. 

 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Miasta Nowy Sącz na realizację 

zadania pn. „Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka”  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno 

- Wychowawczym w Nowym 
Sączu 

 

 
XXVIII/508/2020 

 
07.12.2020 r. 

 
zrealizowana 

 
 
 
 
 

6. 

 
planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenie 

maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2021 r. 

 za kształcenie nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach 

 i placówkach prowadzonych 
 przez Gminę Stary Sącz w tym 
formy i specjalności kształcenia, 

na które dofinansowanie jest 
przyznawane 

 

 
 

XXVIII/507/2020 

 
 

07.12.2020 r. 

 
 

w trakcie realizacji 

 
 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w  Starym Sączu 

 
 

Lp. Uchwała w sprawie 
 

Numer 
uchwały 

Data podjęcia Informacja dot. realizacji 
uchwały (zrealizowana, 
pozostaje w realizacji, 

obowiązująca) 

 
1. 

 
przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz 

zapobieganie bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
Stary Sącz w roku 2020” 

 

 
XX/346/2020 

 
02.03. 2020 r. 

 
zrealizowana 

 
 
 
 

2. 

 
przyjęcia i ogłoszenia 

tekstu jednolitego Uchwały 
w sprawie utworzenia 

gminnej jednostki 
budżetowej pod nazwą 

„Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Starym 

Sączu” 
 

 
 
 
XXII/378/2020 

 
 
 
27.05. 2020 r. 

 
 
 

obowiązująca 

 
 
 

3. 

 
zmieniająca uchwałę 

 w sprawie wprowadzenia 
regulaminu cmentarzy 

komunalnych przy 

 
 
 
XXIV/403/2020 
 

 
 
 
30.06.2020 r. 

 
 
 

obowiązująca 
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ul. Nowej i ul. Sobieskiego 
w Starym Sączu. 

 
 

 

 
VII. Inne działania Burmistrza Starego Sącza 

 

Jak co roku burmistrz Jacek Lelek i zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki 

uczestniczyli w 2020 roku wielu mniejszych i większych wydarzeniach i spotkaniach.           

Siłą rzeczy z powodu pandemii Covid - 19 tych wydarzeń, szczególnie o charakterze 

masowym było zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich, a inne wydarzenia miały 

kameralny charakter. Inne działania burmistrza to również częste wizyty na 

inwestycjach prowadzonych przez Gminę Stary Sącz, udział w pracach nad 

przygotowaniem strategii gminy na kolejną dekadę, czy spotkania z dyplomatami 

Węgier i Słowacji.  

  

Wybrane wydarzenia:  

1. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Burmistrz wziął udział w dyskusji pn. Niezbędnik 

turystyczny – jak mądrze wykorzystać potencjał turystyki w regionie?” Potencjał 

turystyczny regionu to nie tylko krajobrazy i znane zabytki, ale coraz częściej również 

alternatywne miejsca wypoczynku. Jak sprawić, aby mniej znane miejsca mogły 

konkurować z „turystycznymi samograjami”? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć 

dyskutanci, a burmistrz przywoływał przykłady Bobrowiska, ślimaka widokowego           

w Woli Kroguleckiej, czy Miejskiej Góry, gdzie gmina mocno inwestuje.  

Kazimierz Gizicki prowadził dyskusję pn. "Rozwój miast i regionów kluczem do 

potęgi Europy Środkowej", a o tym, że miasta są symbolem obecnego podwójnego 

wyzwania stojącego przed Unią Europejską, wymagając jednocześnie rozwoju 

konkurencyjności i spełnienia wymagań społecznych i środowiskowych dyskutowali 

wiceprezydenci Krakowa i Opola Bogusław Kośmider i Michał Wujec oraz posłanka na  

Sejm RP Teresa Pamuła i poseł Tadeusz Chrzan.  
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2. Orszak Trzech Króli 

 
3. Toast noworoczny z przedsiębiorcami i prezentacja strategii gminy. 

4. Koncert Noworoczny  

5. Spotkanie opłatkowe prezydentów i burmistrzów miast papieskich w siedzibie 

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sztab kryzysowy Covid -19. 

7. Spotkanie z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie        
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   możliwości  budowy bezpiecznego  przejścia z dworca PKP w stronę DCP Opoka     

   i Ołtarza Papieskiego. 

8. Obchody Konstytucji 3 Maja.  

9. Obchody 30-lecia samorządu terytorialnego, odsłonięcie tablicy pamiątkowej                     

   w Urzędzie Miejskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Dzień Sołtysa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Spotkanie w sprawie klastra turystycznego Knossos Północy. 

12.Konferencja prasowa w sprawie Jesiennego Festiwalu Teatralnego. 

13.Konkurs dla uczniów promujący postawy proekologiczne. 

14. Spotkanie z konsul generalną Węgier Adrienne Kormendy, która zakończyła          

misję dyplomatyczną w Polsce.  
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15. Spotkanie z Adrianem Kromką konsulem generalnym Słowacji w Warszawie. 

16. Wystawa "Jan Paweł II na słowackiej ziemi" w Lewoczy. 

17. Spotkanie z Sądeckim Towarzystwem Cyklistów. 

18. Konkurs Młodzież Zapobiega Pożarom. 

19. Wręczenie Odznak Honorowych Starego Sącza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Wręczenie stypendiów Burmistrza Starego Sącza. 

21. Otwarcie dworca przesiadkowego "Parkuj i Jedź" 

22. Spotkanie z repatriantami z Kazachstanu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23. Spotkanie z marszałkami Witoldem Kozłowskim ( Małopolska) i Milanem 

Majerskim (Kraj Preszowski) w Starym Sączu.  
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24.Przekazanie sprzętu dla OSP. 

25. Szacowanie szkód po ulewnych deszczach.  

26. Wystawa na warszawskim Ursynowie promująca naszych lokalnych twórców.  

27. Uroczysta msza święta i podziękowania dla ks. prałata Jana Wąchały za 

długoletnią posługę. 

28. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej por. Władysławowi Świebockiemu  .  

 

Patronaty Burmistrza 

Pod honorowym patronatem burmistrza Jacka Lelka odbyły się: 

1.  Powiatowy Konkurs Recytatorski "Ojciec Święty Jan Paweł II w poezji. 

2.  XIV Powiatowy Turniej Bocci Osób Niepełnosprawnych. 

3. Debata "Integracja Międzypokoleniowa. Niepełnosprawność - nadzieje i bariery".     

    Fundacja Rozwoju Sądecczyzny. 

4. Konkurs "Omnia beneficia" dla uczniów szkół muzycznych I stopnia. 

5. IV Memoriał im. Bogdana Zajdla - turniej tenisa stołowego. 

6. Konkursu Wiedzy o Historii OSP w Starym Sączu. 

7. II Gminny Konkurs o św. Kindze - SP Popowice. 

8.  Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego. 

9.Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych - Zespół Szkół Zawodowych w Starym    

      Sączu. 

10. Dzień Żołnierzy Wyklętych - Lekcja historii Stowarzyszenia "Żandarmeria". 

11. Przehyba Uphill - Mistrzostwa w Biegu na Nartorolkach na Przehybę.  

 
 
VIII. Część analityczna 

8.1 Oświata i Edukacja 

Stan organizacji oświaty w gminie Stary Sącz w 2020 roku. 

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Stary Sącz było organem prowadzącym 

dla 1 przedszkola publicznego, 9 szkół podstawowych oraz szkoły muzycznej I stopnia.  

Stan organizacji przedszkoli, szkół i gimnazjów roku szkolnym 2019/2020 

obrazują poniższe tabele. 

W roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich gminnych szkołach podstawowych, oraz 

szkole muzycznej, naukę rozpoczęło o ok. 200 uczniów mniej niż w roku ubiegłym.  

Spadek liczby uczniów spowodowany został zakończeniem funkcjonowania 

gimnazjów. Od 1 września 2019 r. okres kształcenia w czterech dotychczas 

funkcjonujących szkołach Gminy Stary Sącz został skrócony o 1 rok tj. z 9 lat (6 lat 

szkoły podstawowej + 3 lata gimnazjum) do lat 8 – ośmioletnia szkoła podstawowa. 

Pomimo dużego spadku liczby uczniów nieznacznie zmniejszyła się liczba 

zatrudnionych nauczycieli. Liczba zatrudnionych nauczycieli pomimo tak dużego 

spadku liczby uczniów w bardzo małym stopniu uległa zmniejszeniu i nie jest ona 

proporcjonalna do zmniejszonej ilości uczniów w szkołach. 
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Liczba zrekrutowanych przedszkolaków jest na poziomie poprzedniego roku 

szkolnego.  

 

W roku szkolnym 2019/2020 rozszerzona została opieka świetlicowa dla 

uczniów w wymiarze ok. 350 godzin w tygodniu we wszystkich szkołach 

podstawowych w Gminie Stary Sącz.  

 

Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, 

dane wg stanu na dzień 31 marca 2020  ( liczba uczniów ) 

 

Nazwa jednostki 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 Razem 

Szkoła Podstawowa 

im. 1 PSP AK            

w Gaboniu 9 12 16 11 14 17 15 17 111 

Szkoła Podstawowa 

im. Franciszka 

Świebockiego           

w Barcicach 56 50 61 20 89 66 39 60 44 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Brzechwy       

w Skrudzinie 14 8 13 8 10 11  12 76 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana   Pawła II                     

w Gołkowicach 36 46 32 11 38 39 24 35 261 

Szkoła Podstawowa 

im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego          

w Przysietnicy 22 25 21 9 27 38 15 34 191 

Szkoła Podstawowa 

im. Ks Prałata Płk 

Tadeusza Dłubacza   

w Moszczenicy Niżnej 13 16 21 14 13 29 12 19 137 

Szkoła Podstawowa 

im. Św. Kingi             

w Popowicach 14 14 13 9 13 13 12 7 95 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1 im. Ks. Prof. 
37 44 38 13 61 66 52 40 351 
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Józefa Tischnera       

w Starym Sączu 

Szkoła Podstawowa 

Nr 2 im. Juliusza 

Słowackiego              

w Starym Sączu 36 40 41 22 49 44 45 34 311 

Razem 237 255 256 117 314,00 323 214 258 1974 

  

Tabela Nr 2. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, 

dane wg stanu na dzień 31 marca 2020  ( liczba oddziałów ) 

 

Nazwa jednostki 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 Razem 

Szkoła Podstawowa im. 1 

PSP AK w Gaboniu 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Szkoła Podstawowa im. 

Franciszka Świebockiego   

w Barcicach 3 3 3 1 4 3 2 3 22 

Szkoła Podstawowa          

im. Jana Brzechwy                    

w Skrudzinie 1 1 1 1 1 1  1 7 

Szkoła Podstawowa          

im. Jana Pawła II                 

w Gołkowicach 2 2 2 1 2 2 1 2 14 

Szkoła Podstawowa          

im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego                     

w Przysietnicy 1 1 1 1 2 2 1 2 11 

Szkoła Podstawowa         

im.    Ks Prałata Płk 

Tadeusza Dłubacza w 

Moszczenicy Niżnej 1 1 1 1 1 2 1 1 9 

Szkoła Podstawowa          

im.  Św. Kingi w 

Popowicach 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Ks.Prof. Józefa 

Tischnera w Starym Sączu 2 2 2 1 3 3 2 2 17 
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Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Juliusza Słowackiego    

w Starym Sączu 2 2 2 1 3 2 2 2 16 

Razem 14 14 14 9 18 17 11 15 112 

 

 

Tabela Nr 3. Stan organizacji przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dane wg stanu na dzień     

31 marca 2020   ( liczba dzieci) 

 

Suma z liczbą uczniów 

Poziom 

oddziału   

 

 

Jednostka - nazwa 

0
 

m
a

lu
c
h

y
 

s
ta

rs
z
a

k
i 

ś
re

d
n

ia
k

i 

R
a

z
e
m

 

Gminne Przedszkole z oddziałami 

integracyjnymi w Starym Sączu 24 25 49 48 146 

Szkoła Podstawowa im. 1 PSP AK       

w Gaboniu 15 
  

 15 

Szkoła Podstawowa im. Franciszka 

Świebockiego w Barcicach 25 
  

 25 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 

w Skrudzinie 14 
  

 14 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Gołkowicach 31 
  

 31 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy 44 
  

 44 

Szkoła Podstawowa im. Ks Prałata Płk 

Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy 

Niżnej 17 
  

 17 

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi        

w Popowicach 18 
  

 18 

Razem 188 25 49 48 310 
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Tabela Nr 4. Stan organizacji przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dane wg stanu na dzień           

31 marca 2020 ( liczba oddziałów) 

Jednostka - nazwa 

0
 

m
a

lu
c

h
y
 

s
ta

rs
z
a
k

i 

ś
re

d
n

ia
k

i 

R
a
z
e

m
 

Gminne Przedszkole                  

z oddziałami integracyjnymi      

w Starym Sączu 1 1 2 2 6 

Szkoła Podstawowa im. 1 PSP 

AK w Gaboniu 1    1 

Szkoła Podstawowa im. 

Franciszka Świebockiego          

w Barcicach 1    1 

Szkoła Podstawowa im. Jana 

Brzechwy w Skrudzinie 1    1 

Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Gołkowicach 2    2 

Szkoła Podstawowa                

im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Przysietnicy 2    2 

Szkoła Podstawowa im. Ks 

Prałata Płk Tadeusza Dłubacza 

w Moszczenicy Niżnej 1    1 

Szkoła Podstawowa                

im. Św. Kingi w Popowicach 1    1 

Razem 10 1 2 2 15 

 

Tabela Nr 5. Stan organizacji szkoły muzycznej w roku szkolnym 2019/2020, dane 

wg stanu na dzień 31 marca 2020  ( liczba uczniów) 

 

Nazwa jednostki 1 2 3 4 5 6 

 

 

Razem 

Szkoła Muzyczna I st.  

w Starym Sączu 
13 17 14 13 7 13  77 

Razem 
13 17 14 13 7 13  77 
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Tabela Nr 6. Stan organizacji szkoły muzycznej w roku szkolnym 2019/2020, dane 

wg stanu na dzień 31 marca 2020  ( liczba oddziałów) 

 

Nazwa jednostki 1 2 3 4 5 6 Razem 

Szkoła Muzyczna I st. 

w Starym Sączu 
2 2 2 2 1 1 10 

Razem 
2 2 2 2 1 1 10 

 

Tabela Nr 7. Stan organizacji oświaty w roku szkolnym 2019/2020, dane wg stanu na 

dzień 31 marca 2020  ( liczba uczniów) 

 

Typ szkoły Razem 

Oddziały przedszkolne 
164 

Przedszkole 
146 

Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia 
77 

Szkoła podstawowa 
1974 

Razem 
2 361 

 

Tabela Nr 8. Stan organizacji oświaty w roku szkolnym 2019/2020, dane wg stanu na 

dzień 31 marca 2020  (wymiar zatrudnienia w podziale na stopnie awansu 

zawodowego – w etatach) 

Nazwa jednostki stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

Gminne Przedszkole      

z oddziałami 

integracyjnymi w Starym 

Sączu     7 5 11 

Szkoła Muzyczna            

I stopnia w Starym 

Sączu 2 2 3 6 13 

Szkoła Podstawowa    

im. 1 PSP AK w Gaboniu   2 14 16 

Szkoła Podstawowa    

im. Franciszka 
1  7 40 48 
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Świebockiego                

w Barcicach 

Szkoła Podstawowa     

im. Jana Brzechwy        

w Skrudzinie  1 3 10 14 

Szkoła Podstawowa      

im. Jana Pawła II           

w Gołkowicach  2 2 28 32 

Szkoła Podstawowa     

im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego               

w Przysietnicy 1  3 22 26 

Szkoła Podstawowa im. 

Ks Prałata Płk Tadeusza 

Dłubacza                       

w Moszczenicy Niżnej 2  3 14 19 

Szkoła Podstawowa im. 

Św. Kingi w Popowicach 1 3 1 13 19 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Ks.Prof. Józefa 

Tischnera w Starym 

Sączu  1 6 33 40 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Juliusza Słowackiego 

w Starym Sączu 3 1  32 36 

Razem 10 10 35 218 273 

 

 

 



108 
 

Tabela Nr 9. Stan organizacji oświaty w roku szkolnym 2019/2020, dane wg stanu na dzień 31 marca 2020  ( wymiar zatrudnienia 

na stanowiskach obsługowych – w etatach) 

Jednostka – nazwa A
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s
p

rz
ą
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z
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s
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s
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s
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s
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k
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i 

w
o

ź
n
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d
d

z
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R
a
z
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Gminne Przedszkole z oddziałami 

integracyjnymi w Starym Sączu   1,0 1,0 0,5 1,0   6,0 2,0             1,0 3,0   15,5 

Szkoła Muzyczna I stopnia             

w Starym Sączu   
        

1,0 
  

0,5 1,0 
  

 2,5 

Szkoła Podstawowa im. 1 PSP AK 

w Gaboniu   
        

0,8 2,0 
 

0,8 
   

 3,5 

Szkoła Podstawowa im. Franciszka 

Świebockiego w Barcicach 1,0 
  

1,0 
    

0,8 1,0 5,3 
     

 9,0 

Szkoła Podstawowa im. Jana 

Brzechwy w Skrudzinie   
  

0,5 
     

0,5 1,8 
     

 2,8 

Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Gołkowicach   
  

1,0 
     

1,5 3,0 
     

2,0 7,5 
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Szkoła Podstawowa im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego                   

w Przysietnicy   
  

1,0 
     

1,0 3,0 
     

 5,0 

Szkoła Podstawowa im. Ks Prałata 

Płk Tadeusza Dłubacza                  

w Moszczenicy Niżnej   
  

0,6 
     

0,8 2,5 
     

 3,9 

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi 

w Popowicach 0,6 
        

1,0 1,0 
 

0,5 
   

 3,1 

Szkoła Podstawowa Nr 1             

im. Ks. Prof. Józefa Tischnera       

w Starym Sączu   
    

0,5 
   

1,0 5,0 1,0 1,0 1,0 
  

 9,5 

Szkoła Podstawowa Nr 2             

im. Juliusza Słowackiego w Starym 

Sączu   
        

1,0 5,0 
 

1,0 
   

 7,0 

Razem 1,6 1,0 1,0 4,6 1,0 0,5 6,0 2,0 0,8 9,6 28,5 1,0 3,8 2,0 1,0 3,0 2,0 69,2 
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Tabela Nr 10. Uczniowie objęci kształceniem specjalnym w roku szkolnym 2019/2020 na 

podstawie orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ( dane wg Systemu Informacji 

Oświatowej - stan 24-08-2020 r.) 

 

Jednostka 

 

Zajęcia specjalne 

 

Liczba uczniów 

 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks.Prof. 

Józefa Tischnera w Starym Sączu Rewalidacja 2 

 rewalidacyjno-wychowawcze 1 

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi  

w Popowicach 

 Rewalidacja 7 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 

w Skrudzinie 

 Rewalidacja 0 

Szkoła Podstawowa im. 1 PSP AK  

w Gaboniu 

 Rewalidacja 0 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Gołkowicach 

 Rewalidacja 3 

Szkoła Podstawowa im. Ks Prałata Płk 

Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy 

Niżnej 

 Rewalidacja 2 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Juliusza 

Słowackiego w Starym Sączu 

 Rewalidacja 2 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy 

 Rewalidacja 2 

Szkoła Podstawowa im. Franciszka 

Świebockiego w Barcicach 

 Rewalidacja 4 

Gminne Przedszkole z oddziałami 

integracyjnymi w Starym Sączu 

 Rewalidacja 3 

 

 

Tabela Nr 11. Charakterystyka  zatrudnionego nauczyciela w jednostkach oświatowych  

w Gminie Stary Sącz w roku szkolnym 2019/2020 

 

Dokonując analizy zatrudnienia nauczycieli w podległych placówkach stwierdzić należy, 

iż zdecydowana większość to nauczyciele doświadczeni i wysoce wykwalifikowani. Niemal 

74% zatrudnionej kadry pedagogicznej to nauczyciele posiadający najwyższy szczebel 
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awansu zawodowego – nauczyciele dyplomowani, 16% stanowią nauczyciele mianowani, 5% 

- nauczyciele kontraktowi i  5% - nauczyciele stażyści.  

Dyplom ukończenia studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym w roku 

szkolnym 2019/2020 posiadało niemal 97 % zatrudnionych nauczycieli. 

 

Kryterium pełnego zatrudnienia  

(z umów) 

Pełnozatrudniony 

 

 

 

Niepełnozatrudniony 

 

 

 

64 % 36 % 

 

 

Poziom wykształcenia 

Dyplom 

ukończenia 

studiów 

magisterskich 

Dyplom 

ukończenia 

wyższych 

studiów 

zawodowych 

lub dyplom 

ukończenia 

studiów 

 I stopnia 

Dyplom ukończenia 

studium wychowania 

przedszkolnego 

97,5 % 2 % 0,5% 

 

We wszystkich szkołach podstawowych tj.9 została zorganizowana opieką świetlicowa dla ok. 

450 uczniów. Ilość etatów przeznaczonych na opiekę świetlicową w roku szkolnym 2019/2020 

wynosiła ok. 13,5 etatu. 

 

Pozostałe działania oświatowe w Gminie Stary Sącz realizowane przez Zespół Obsługi 

Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu 

1. Organizacja wydawania ciepłych posiłków w szkołach 

W myśl polityki państwa związanej z wprowadzeniem w szkołach ciepłych posiłków dla 

uczniów w Gminie Stary Sącz ten zamysł już został wdrożony. W każdej szkole podstawowej 

jest możliwość zjedzenia przez ucznia obiadów dwudaniowych. Część z nich przygotowywana 

jest w stołówkach szkolnych przez firmy zewnętrzne prowadzące stołówki szkolne. Pozostałe 

szkoły posiadają punkty wydawania gorących posiłków przygotowywanych i dostarczanych 

przez Przedszkole Gminne w Starym Sączu. Ta forma wyżywienia uczniów cieszy się coraz 

większych zainteresowaniem i korzysta z niej ok. 600 uczniów starosądeckich szkół.                  

Od kwietnia 2020 r. w związku z zamknięciem szkół z powodu wirusa SARS COV2 zostało 

wstrzymane wydawanie posiłków uczniom starosądeckich szkół. 
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STOŁÓWKA 

LICZBA OBIADÓW (płatne przez rodziców + OPS + nauczyciele) 
IX/2019 X/2019 XI/2019 XII/2019 I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 V/2020 VI/2020 VII/2020 VIII/2020 

GMINNE 
PRZEDSZKOLE 

2 410 2 466 2 090 1 799 1 419 1 864 828 0 162 364 0 418 

SP 
 POPOWICE 

806 1 264 919 747 575 801 422 0 0 0 0 0 

SP 
MOSZCZENICA 

1 196 1 937 1 767 1 209 1 134 1 382 760 0 0 0 0 0 

SP 
GOŁKOWICE 

1 914 3 289 3 117 2 277 2 019 2 369 1 272 0 0 0 0 0 

SP 
PRZYSIETNICA  

929 1 402 1 266 996 804 857 579 0 0 0 0 0 

SP 
 BARCICE 

34 101 73 56 49 75 32 0 0 0 0 0 

SP NR 2 W ST. 
SĄCZU 

1 480 2 385 2 236 1 660 1 453 1 759 968 0 0 0 0 0 

SP NR 1 W ST. 
SĄCZU 

    
0 0 0 0 0 0 0 0 

SP 
 GABOŃ 

    
0 0 0 0 0 0 0 0 

SP 
SKRUDZINA 

    
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ogółem 
  

 

8 769 

 

12 844 

 

11 468 

 

8 744 

 
 

7 453 

 
 

9 107 

 
 

4 861 

 
 

0 

 
 

162 

 
 

364 

 
 

0 

 
 

418 

 

2. Inwestycje i remonty w szkołach 

 

Lipiec i sierpień to najlepszy czas na prace remontowe w szkołach. Podczas 

tegorocznych wakacji przeprowadzono remonty prawie we wszystkich placówkach 

oświatowych. Ich zakres jest różnorodny, wiele z nich stanowi kontynuację prac rozpoczętych 

już w trakcie roku szkolnego. W  Szkole Podstawowej w Przysietnicy zostało przeprowadzone 

odświeżenie kilku sal lekcyjnych. W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 1       

w Starym Sączu została oddana do użytkowania nowo wybudowana hala sportowa                       

o powierzchni 1118 m². W hali są pełnowymiarowe boiska do piłki siatkowej, ręcznej 

i koszykówki oraz trybuna na 200 osób wraz z zapleczem sanitarnym. W ramach inwestycji w 

Szkole Podstawowej w Starym Sączu powstało także 38 miejsc parkingowych, nowe 

ogrodzenie, przyszkolne chodniki oraz droga wewnętrzna. Koszt budowy to ponad 7,3 mln zł, 

ponadto  wyremontowana została świetlica szkolna. W Szkole Podstawowej  w Popowicach 

zostały wymalowane sale lekcyjne jak również wykonane zostało malowanie zewnętrznych 

elementów drewnianych budynku Szkoły. Szkoła Podstawowa w Moszczenicy podczas 

wakacji również przeprowadziła malowanie sal lekcyjnych. W Szkole Podstawowej w Gaboniu 

została zmodernizowana instalacja elektryczna. Z kolei przy Szkole Podstawowej w Barcicach 

„rośnie” nowo powstałe skrzydło przylegające do budynku SP w Barcicach. Szkoła 

Podstawowa Nr 2 w Starym Sączu w nowym roku szkolnym może pochwalić się odnowionymi 

łazienkami, dostosowanymi do potrzeb najmłodszych uczniów. Również w Szkole Muzycznej 

I stopnia w Starym Sączu zostały odnowione łazienki dla uczniów.  

Jak zauważamy z roku na rok sukcesywnie polepszane są warunki lokalowe  i bytowe 

w jednostkach oświatowych Gminy Stary Sącz. Oprócz wielu inwestycji i remontów, środki 

finansowe przeznaczane są również na zakupy nowoczesnych pomocy dydaktycznych, 



113 
 

służących lepszej jakości pracy, jak i ułatwiających zdobycie wiedzy przez uczniów. Można 

śmiało stwierdzić, że dobro dziecka w szkole, edukacja, a tym samym lepsza jego przyszłość, 

jest priorytetem Burmistrza Starego Sącza. 

 

3. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

w 2020 roku 

 

Gmina Stary Sącz w roku 2020 wypłaciła dla 24 pracodawców dofinansowanie kosztów 

kształcenia pracowników młodocianych w łącznej kwocie 226 799,26 zł.  

Szczegółowe wykorzystanie środków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników przedstawia poniższa tabela:  

 Liczba pracodawców, 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych, 

którzy kształcili się 

u tych pracodawców 

Kwota wydatkowana 

przez gminę 

ze środków Funduszu 

Pracy 

Nauka 

zawodu 

 

 

36 m-cy 

 

 

24 

 

30 

 

226 799,26 zł 

 

4. Rządowy Program ”Wyprawka szkolna 2020 rok”  

 

Z Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2020 r. pomoc, 

w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych została 

przyznana uczniom:  

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym, 

3) słabosłyszącym, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,  

9) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 

127 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe2 albo orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe. 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku 

szkolnym 2019/2020 dla: 

1) branżowej szkoły I stopnia, 

2) klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 

3) klas I–III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim 

liceum ogólnokształcącym, 

4) klasy I pięcioletniego technikum, 
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5) klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim 

technikum, 

6) szkoły specjalnej przysposabiających do pracy, 

Pomoc została przyznana 8 uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

Łącznie na wyprawkę szkolną w 2020 roku wypłacono kwotę 3.230 zł . Z tego programu               

z Gminy Stary Sącz skorzystali następujący uczniowie: - 8 uczniów Zespół Szkół im ks. prof. 

Józefa Tischnera w Starym Sączu w łącznej kwocie 3.230 zł ( w tym: słabosłyszący - 2 

uczniów, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją - 1 uczeń, z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim - 5 uczniów) 

 

5. Organizacja dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 

 

Dowóz dzieci zamieszkałych na terenie gminy Stary Sącz do szkół  został 

zorganizowany zgodnie z ustawą „Prawo oświatowe”. Gmina Stary Sącz przewożąc uczniów 

zastosowała różne rozwiązania w zakresie organizacji transportu. Korzystaliśmy równocześnie 

z transportu własnego i podnajmowanego oraz z komunikacji publicznej.  

Z transportu własnego tj. autobusem szkolnym dowożeni byli uczniowie dojeżdżający    

z miejscowości: Gaboń, Gaboń – Praczka, Gaboń - Wilkówka, Skrudzina, Moszczenica oraz 

Mostki. Było to prawie 150 uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Gaboniu, Szkoły 

Podstawowej w Moszczenicy, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu oraz Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Starym Sączu.  

Ponadto przeprowadzone zostało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie usługi dowozu: 

- na zakup biletów miesięcznych w komunikacji publicznej. Z tej formy dowozu 

skorzystało 41 uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Barcicach. 

- na organizację zamkniętego przewozu na trasie Wola Krogulecka/Facimiech do Szkoły 

Podstawowej w Barcicach. Z tej formy dowozu skorzystało 29 uczniów z Woli Kroguleckiej oraz 

24 uczniów z Facimiecha. 

Wykonywanie usług w zakresie przewozu i opieki w czasie przewozu dzieci 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stary Sącz do przedszkoli, szkół                   

i ośrodków, w roku szkolnym 2019/2020 powierzono dwóm wykonawcom wybranym w trybie 

przetargu nieograniczonego. W sumie dowóz taki obejmował dwie trasy  i dowozem zostało 

objętych 10 dzieci z terenu Gminy Stary Sącz. Ponadto w roku szkolnym 2019/2020 Gmina 

zwracała koszty dowozu dla 11 niepełnosprawnych uczniów  do szkół specjalnych  (na trasie 

dom - szkoła/placówka oświatowa – dom)  na podstawie umów zawartych między burmistrzem 

i rodzicami dzieci niepełnosprawnych.  

 

6. Pozostałe programy realizowane ze środków zewnętrznych i gminnych: 

 

1) „Jeżdżę z głową” 

Gmina Stary Sącz wraz z Województwem Małopolskim w styczniu 2020 r. rozpoczęła 

realizację  projektu nauki jazdy na nartach „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”.                                        

W  ramach  projektu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu oraz Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Starym Sączu od 21 stycznia 2020 r. rozpoczęli naukę jazdy na nartach. 

Łącznie 24 uczniów klas III-VI w ciągu 18 godzin na Stacji narciarskiej Cieniawa-Ski                       

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
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z instruktorami narciarstwa opanowało elementy techniczne służące poprawnej jazdy na 

nartach, kontrolowaniu prędkości jazdy, zatrzymywania się na nartach oraz bezpiecznego 

zachowywania się na stoku narciarskim. Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjne i sportowe stanowią 

alternatywę dla niedoboru ruchu w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych i wypoczynku przed  

telewizorem lub przy komputerze. Zajęcia tego typu wypełniają czas wolny w sposób zdrowy, 

aktywny i bezpieczny. Całkowita wartość projektu wynosi 11.200 zł z tego z Województwa 

Małopolskiego dotacja wynosiła 4.600 zł oraz wpłata rodziców 2.400 zł. Udział finansowy 

Gminy Stary Sącz w projekcie wynosił 4.200 zł. 

 

2) Projekt „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  

W roku szkolnym 2019/2020 projekt realizowany był w 4 Szkołach Podstawowych dla 

których Gmina Stary Sącz jest organem prowadzącym. W projekcie uczestniczyło 233 uczniów 

w szkołach podstawowych.  

GOŁKOWICE  

- Liczba uczniów biorących udział w projekcie 59 

- Liczba zrealizowanych godzin 181 h  

PRZYSIETNICA 

- Liczba uczniów biorących udział w projekcie 48 

- Liczba zrealizowanych godzin 128 h 

BARCICE 

- Liczba uczniów biorących udział w projekcie 60 

- Liczba zrealizowanych godzin 186 h  

SZKOŁA PPODSTAWOWA NR 2 

- Liczba uczniów biorących udział w projekcie 66 

- Liczba zrealizowanych godzin 385 h 

 

3) Aktywna Tablica 

Gmina Stary Sącz wraz z Województwem Małopolskim w 2020 r. rozpoczęła realizację  

projektu „Aktywna tablica”.  

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań 

współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia             

w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym 

zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. W ramach Projektu 

Gmina Stary Sącz otrzymała 14.000 zł na zakup interaktywnych monitorów dotykowych               

o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, dla: Szkoły Podstawowej w Gaboniu oraz Szkoły 

Podstawowej w Moszczenicy. 

 Kwota przyznanego wsparcia wyniosła 11.200 zł , a udział własny Gminy w Projekcie 

wyniósł 2.800 zł.  
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8.2 Kultura i Promocja w Gminie Stary Sącz 

 
Płaszczyzna wydarzeń kulturalnych oraz promocji  w 2020 roku w Gminie Stary Sącz 

skupiona była przede wszystkim w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, w Powiatowej                  

i Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha oraz w Referacie Rozwoju 

Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego, który z ramienia burmistrza wspierał wszelkie 

inicjatywy kulturalne i twórcze.             

W tym aspekcie bardzo ważna jest  również współpraca z organizacjami pozarządowymi       

i wieloma  instytucjami i środowiskami twórczymi działającymi  w starosądeckich sołectwach.   

Ze względu na pandemię znaczna część dotychczasowych znakomitych imprez 

kulturalnych i artystycznych obywających się „na żywo” została niestety odwołana lub                    

„ przeniesiona do sieci”. Wiele wydarzeń  udostępnionych zostało mieszkańcom on-line.  

Poniżej zaprezentowane zostały główne wydarzenia kulturalne zorganizowane w 2020 roku  

na terenie Gminy Stary Sącz: 

1. Koncert Noworoczny - 5 stycznia Koncert Miejskiej Orkiestry Stary Sącz,   

 

2. Orszak Trzech Króli - 6 stycznia 

3. Sylwester Bałkański - 11 stycznia 

4. Zimowe FANAB(f)ERIE – 27.01 do 7 lutego 

5. Koncert Kolęd - Regionalny Zespół Starosądeczanie - 2 lutego 

6. Śladami wyobraźni – FERIE – 8 lutego 

7. Ameryka (nie)odkryta! Slajdowisko podróżnicze - 7 marca 

8. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej 8 - 11 lipca 

9. PREMIERA ONLINE! "Nasza mała stabilizacja" -Teatr Robotniczy im.    
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10. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu - 30 listopada 

11. Nowa "miejscówka" w Starym Sączu - CKiS po badaniach z Małopolskim   

12. Instytutem Kultury - Dyskusja ONLINE - 18 grudnia  

 

Kino Młodego Człowieka 

 

Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej, którego 

zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych 

wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz seniorów i słuchaczy 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

W I kwartale 2020 roku odbyły się: 

Styczeń (Przedszkola): U BABCI JEST SŁODKO. ŚWIAT PACHNIE SZARLOTKĄ. 

Styczeń (klasy 1-3): WARTO DOTRZYMYWAĆ OBIETNIC!. 

Styczeń (klasy 4-6): JAKA JEST TWOJA SUPERMOC?. UWIERZ W SIEBIE!. 

Styczeń (klasy 7 i 8): STEREOTYPY I UPRZEDZENIA JAKO BARIERY W KONTAKCIE            

                                 Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM. 

Styczeń (Szkoły ponadpodstawowe): OD FANATYZMU DO TERRORYZMU.    

              ŹRÓDŁA PRZEMOCY. 

 

Luty (Przedszkola): NUDA NIE JEST TAKA ZŁA. O EMOCJACH. 

Luty (klasy 1-3): JAK SIĘ CZUJE OSOBA ODRZUCANA PRZEZ GRUPĘ?    

        CZYM JEST TOLERANCJA?. 

Luty (klasy 4-6): JAK PRZETRWAĆ TRUDNE MOMENTY W ŻYCIU?. 

Luty (klasy 7 i 8): MOJE MOCNE STRONY. O SAMOAKCEPTACJI. 

Luty (Szkoły ponadpodstawowe) JĘZYKI MIŁOŚCI. O SZTUCE KOMUNIKACJI. 

 

Marzec (Przedszkola):TRADYCJE POLSKIEJ WSI. 

Marzec (klasy 1-3): KAŻDY DAR JEST SZCZEGÓLNY, CZYLI JAK DBAĆ O SWOJE  

            TALENTY?. 

Marzec (klasy 4-6): CO NAS MOTYWUJE DO DZIAŁANIA?. 

Marzec (klasy 7 i 8): GNIEW I ZŁOŚĆ. JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI  EMOCJAMI?. 

Marzec (Szkoły ponadpodstawowe): WOLNOŚĆ W SIECI?. 

 
Teatr WEHIKUŁ CZASU 
 

Prowadzone były prace nad słuchowiskiem "Śmieciory i ostatni człowiek"  Kuby Kaprala. 

W związku z pracą nad słuchowiskiem przeprowadzono warsztaty z dykcji i impostacji głosu. 

Teatr jednocześnie pracował nad dwoma spektaklami. Pierwszy to "Siostrzyczko bardzo mi 

ciebie brak" (scenariusz: Philippe Dorin), a drugi spektakl to "Piaskovnica" (scenariusz: Michał 

Walczak). Podczas prób do obydwu spektakli pracowano nad układem scenicznym, nad 

podziałem ról, nad scenografią i kostiumami. Młodzież uczyła się dykcji i poprawnej wymowy 

zgłębiając literaturę, uczestnicząc w dyskusjach wokół tematów teatralnych. Młodzi adepci 

sztuki zaangażowani byli do wspólnej kreacji, nie pracowali nad sztuką jedynie jako aktorzy, 

ale jako twórcy teatru, zatem uczestniczyli w kreowaniu całości spektakli. 

Słuchowisko "Smieciory i ostatni człowiek" miało swoja premierę podczas finału WOŚP               

w 2021r. 
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W związku z pandemią COVID-19 , dalsze próby do spektakli zostały zawieszone. 

 

Działalność promocyjna i realizacja projektów w 2020 roku w Urzędzie Miejskim.  

 

Dział 750 rozdział 75075 

 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

Środki tego działu zostały przeznaczone na następujące zadania:  

Finansowanie lub współfinansowanie wydarzeń i zakup wydawnictw promocyjnych 

wymienionych poniżej: 

• 58. Małopolski Wyścig Górski 

• IV Przehyba Uphill 

• Zakup pojemnika "Serce" na 

nakrętki 

• Przewodnik Stary Sącz miasteczko   

z klimatem. 

• Tablica pamiątkowa pamięci por. 

Władysława Świebockiego 

• Proporzec z herbem dla 

Stowarzyszenia św. Kingi 

• Historia Starego Sącza w zarysie      

- książka 

• Starosądecki Słownik Biograficzny Tadeusza Dudy 

 

 
 

• Biuletyn Miasto i Gmina Stary Sącz w 2020 r. 

• Kalendarz Andrzej Rams 

• Festiwal Strefa Chwały on-line 

• Spotkanie marszałków Województwa Małopolskiego i Kraju Preszowskiego  
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• Otwarcie dworca Parkuj i Jedź 

• Toast Noworoczny  

• Koncert Noworoczny 

• Monografia Wiktora Bazielicha prof. Piotra Bilińskiego 

• Orszak Trzech Króli.  

• Koncert Kolęd Orkiestry Straży Granicznej 

• Wystawa sądeckich twórców w galerii Ursynów 

• Memoriał Bogdana Zajdla w tenisie stołowym 

• III Bieg i Marsz Nordic Walking  o Puchar Miejskiej Góry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wydawnictwo Ocena Aktywności Gospodarczej 

 

PROMOCJA GMINY W MEDIACH:  

• Materiały promocyjne w miesięczniku Sądeczanin  

• Promocja na portalu: starosądeckie.info.pl  

• Materiały promocyjne w Gazecie Krakowskiej  

• Reklama w Dobrym Tygodniku Sądeckim  

• Reklama w ntv.sadecka  

• Reklama w branżowym piśmie Wiadomości Turystyczne 

• Promocja w magazynie Świat i Podróże 

• 1 reklama w turystycznym piśmie "Odkryj Beskid Sądecki" 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W SOŁECTWACH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

 

1.GABOŃ 

Organizacja imprezy promocyjno- integracyjnej w sołectwie plan – 6.000,00 zł. wykonanie 

 – 4.243,79 zł. 

 

2. BARCICE 

1) Zakup wyposażenia do Powiatowej i Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej  

 w Starym Sączu (przeznaczonego dla filii w Barcicach) plan - 1.500,00 zł. 

 wykonanie – 1495,16 zł, 

2) Zakup instrumentów dętych dla Orkiestry w Barcicach plan – 1000 zł. 

  wykonanie – 1.000,00 zł, 
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3) Działania promujące sołectwo plan - 972,53 zł. -  wykonanie 972,53 zł. 

  

3.BARCICE DOLNE 

1) Zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach plan – 1.000,00 zł. 

wykonanie - 769,00 zł 

2) Zakup wyposażenia i materiałów do Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Starym Sączu (przeznaczonego dla Filii w Barcicach) plan – 2.022,64 zł. wykonanie 

 -  2.013,57zł. 

3)Organizacja imprezy promocyjnej dla mieszkańców sołectwa plan – 500,00 zł, wykonanie 

 - 500,09 zł. 

  

4. MOSTKI 

Zakup namiotu  plan – 4.167,12  zł. wykonanie – 4.167,12 zł. 

 

5.MOSZCZENICA NIŻNA 

Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy Niżnej - plan 1.500,00 zł. 

wykonanie – 1.499,99 zł. 

 

6.WOLA KROGULECKA 

Organizacja imprezy integracyjnej w formie wigilii dla seniorów mieszkających na terenie 

sołectwa  plan – 1.007,16 zł.  wykonanie  - 1.007,16 zł. 

  

7.PRZYSIETNICA: 

1) Zakup książek do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej (filia w Przysietnicy) 

 – plan 1.000,00 zł. wykonanie - 991,52 zł. 

2) Zakup wyposażenia dla Zespołu regionalnego Bystro Kicora – plan 2.000 zł, wykonanie  

– 1.710,00 zł 

3) Organizacja imprez promocyjno-rekreacyjnych w sołectwie Przysietnica plan -3.000,00 zł. 

wykonanie - 2.985,66 zł. 

 

8. GOŁKOWICE DOLNE 

Na cele działalności Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Spod Prehyby” plan -  2.000,00 zł. 

wykonanie – 2.000.00 zł. 

 

9.GOŁKOWICE GÓRNE 

1) Zakup materiałów do prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci i dorosłych  – Biblioteka  

w Gołkowicach Górnych  plan -  2.000,00  zł, wykonanie – 1.982,00 zł. 

2) Zakup strojów dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Zespół Spod Prehyby”  

 plan – 2.000,00 zł. wykonanie -  2.000,00 zł. 

 

10. MOSZCZENICA WYŻNA 

Zakup książek dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu - filia 

Moszczenica Wyżna plan - 1.000,00 zł. wykonanie -  999,98 zł. 

 

 

 



121 
 

DZIAŁ 9221 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 Rozdział 92195 Pozostała działalność 

 Paragraf 2820  

 

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 

Dotacja na prowadzenie Muzeum Regionalnego im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu. 

Plan - 76 000,00 zł.  

Wykonanie – 76 000,00 zł.  

Towarzystwo Miłośników otrzymało dotację na prowadzenie Muzeum Regionalnego 

 w Starym Sączu w 2021 r.  

 

 

Działalność Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha 

w Starym Sączu za rok 2020 

Powiatowa i Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym 

Sączu jest główną samorządową biblioteką miasta, gminy Stary Sącz i Powiatu 

Nowosądeckiego, zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom powiatu i miasta, służy ich 

rozwijaniu, zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, a także upowszechnianiu 

wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. 

Współdziała z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 

organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych 

i kulturalnych społeczeństwa. 

Dba również o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na 

terenie Powiatu Nowosądeckiego realizując zadania biblioteki powiatowej. 

W 2020 roku zakończono realizację zadania z Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” pt. 

Budowa Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu 

Filii w Przysietnicy wraz z infrastrukturą techniczną 

 

 

Koszt zadania wynosi  3 639 488,00 złotych 

Koszt własny    1 852 427,00 złotych 

Instytutu Książki   1 787 061,00 złotych 
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Istotnym problemem bibliotek w roku 2020 było ograniczanie działalności spowodowane 

pandemią, jednak z zachowaniem reżimu sanitarnego biblioteki udostępniały swoje zbiory, 

 a część działalności prowadzona była on-line. 

W związku z ograniczeniem działalności w okresie nasilenia pandemii spowodowanej 

koronawirusem i zamknięciem bibliotek dla czytelników (12.03.2020 - 7.05.2020, 9.11.2020         

- 13.11.2020 r.) - w bibliotekach zostały przeprowadzone kontrole księgozbiorów, selekcje. 

 

Biblioteka realizowała swoje zadania w oparciu o: 

• Dział Udostępniania Zbiorów, w skład którego wchodzi: 

o Wypożyczalnia dla Dorosłych z Czytelnią,  

o Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 

• Dział Instrukcyjno-Metodyczny, 

• Dział Finansowo-Administracyjny, 

• Samodzielne stanowisko Informatyka, 

• 4 Filie Biblioteczne na terenie Gminy Stary Sącz: Barcice, Gołkowice, Moszczenica, 

Przysietnica. 

Użytkownicy i odwiedziny 

W 2020 roku w Bibliotece odnotowano 39 667 odwiedzin, w tym 16 320  

w PiMGBP w Starym Sączu oraz 23 347 w filiach bibliotecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedziny Razem 

39 667 

Odwiedziny 

Filie 

23 347 

Odwiedziny 
Stary Sącz 

16 320 
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Ogółem zarejestrowano 4 728 czytelników: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelnicy Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu i Filiach 

Bibliotecznych stanowią ponad 19,88 % mieszkańców Gminy Stary Sącz. 

 

Wypożyczenia i udostępnienia 

W 2020 roku wypożyczono 64  787 egz. (książki, czasopisma, gazety  i multimedia),  

w tym 24 672 w 4 filiach bibliotecznych w Gminie Stary Sącz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym 1 879 osób korzystało z Internetu, w tym 824  w PiMGBP 

w Starym Sączu. 

Zakup nowości wydawniczych 

Ogólnie na zakup nowości wydawniczych i multimediów przeznaczono 93 757,58 

złotych zakupiono 4 223 egz. w tym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków 

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu 

państwa - zakupiono 2037 egz. za 40 000,00 złotych. 

Na zakup książek z dotacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w roku 2020 

wydano 23 200,00 zł. 

 

 

 

Czytelnicy 

zarejestrowani  Razem 

4 728 

Czytelnicy Filie 

2 153 

Czytelnicy 

Stary Sącz 

2 575 

Wypożyczenia     

 i Udostępnienia 
Razem 

64 787 

Wypożyczenia    

i Udostępnienia 
Filie 

24 672 

Wypożyczenia       
i Sącz 

Udostępnienia 

Stary  

40 115 
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Dodatkowo od osób prywatnych i instytucji otrzymaliśmy w darze 1 990 książek za 

kwotę 37 272,78 zł. 

Aby urozmaicić ofertę PiMGBP w Starym Sączu wykupiła również dostęp 

do 60 000  e-książek w portalu Legimi.  

W roku sprawozdawczym na czasopisma wydano 12 520,59 zł.  -  32 tytuły. 

 

Akcje promujące czytelnictwo  

W roku 2020 Starosądecką Bibliotekę oraz jej Filie odwiedziło 39 667 użytkowników. 

Szczegółowy wykaz zawarty jest w analizie działalności poszczególnych działów Biblioteki 

Głównej i jej Filii.  

 

 
Biblioteka w liczbach - ilość uczestników 

6 452 
egz.

multimedia    
239 egz.

książki           
z zakupu

4 223 egz.
dary

1 990 egz.
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W 2020 roku promowaliśmy książkę i czytelnictwo, m.in. poprzez następujące działania: 

lekcje biblioteczne, konkursy, zajęcia dla najmłodszych czytelników, spotkania autorskie, 

Dyskusyjny Klub Książki, Randka w Ciemno z Książką, Klub Młodego Artysty, Klub Maluszka, 

Ferie w Bibliotece, Warsztaty Kamishibai, Warsztaty Decoupage, Bajkowe poranki, gry 

planszowe, warsztaty artystyczne dla seniorów oraz akcje ogólnopolskie Cała Polska Czyta 

Dzieciom, Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek. Rok 2020 był rokiem o ograniczonej 

działalności spowodowanej pandemią, jednak z zachowaniem reżimu sanitarnego część 

spotkań odbyła się, a część działalności prowadzona była on-line. 

 

Najważniejsze wydarzenia w 2020 r.: 

17.01.2020 – Wystawa fotografii „Autografy” Andrzeja Ramsa i Jerzego Cebuli 

/Filia w Gołkowicach/. 

 

   
 

30.01.2020 - Wernisaż wystawy przygotowanej przez grupę fotograficzną działająca przy 

Środowiskowym Domu Samopomocy „Świąteczny przyjaciel”. Wystawa jest uwieńczeniem 

prowadzonej dogoterapii w ramach zajęć terapeutycznych, głównymi bohaterami zdjęć były 

pieski i uczestnicy. 
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16.01.2020 - Promocja książki Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej pt. „Dziwne jest serce 

kobiece…wspomnienia galicyjskie”. Spotkanie z autorem opracowania Rafałem Skąpskim, 

prowadzenie Witold Kaliński. 

 
 

20.02.2020 – Promocja książki Magdaleny Ponurkiewicz „Bój o Polskę – listy do przyjaciela”. 

27.02.2020 - Spotkanie z dr Wojciechem Frazikiem  nt. „Jawnych i tajnych instytucji polskich 

na Węgrzech w czasie II wojny światowej”. Spotkanie zorganizowane przy współpracy  

ze Stowarzyszeniem AMICI HUNGARIAE. 

 

 
 

05.03.2020 - Wystawa prac Mariana Pażuchy. Artysta zajmujący się rzeźbą w drewnie 

i malarstwem. Jego prace ukazują przyrodę Karpat oraz kulturę duchową i materialną, 

obyczaje, wierzenia, obrzędy, zabawę i modlitwę – trudne życie i stałą walkę o byt. Tworząc 

płaskorzeźbę, wykorzystuje walor i specyfikę drewna, czasem także jego naturalny kształt. 

Bohaterowie Mariana Pażuchy żyją życiem wykreowanym w wyobraźni. Artysta                                

z sentymentem sięga do przeszłości, czerpie z podań i legend oraz  z twórczości ludowej. 
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08-10.07.2020 - spotkania Dyrektorem artystycznym i wykonawcami, wprowadzenie do 

koncertu w tzw. „ogródku festiwalowym w ogrodach Biblioteki w ramach 42. Starosądeckiego 

Festiwalu Muzyki Dawnej organizowanym przez CKiS w Starym Sączu. Spotkanie połączone 

z Wystawą plenerową – UT MUSICA PICTURA – Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej na 

fotografii Andrzeja Ramsa. 

 

24.08.2020 - (U)LOTNE Wystawa prac Eweliny Kochańskiej (Wiśniewskiej), absolwentki 

kulturoznawstwa oraz edukacji artystycznej. Artystka nie tylko maluje, tworzy też dekoracje 

sceniczne, jest kuratorem wystaw i koordynatorem Międzynarodowego Pleneru Malarskiego – 

sympozjum Kultur Lokalnych. Jest również pomysłodawczynią spotkań promujących lokalnych 

twórców, przedsiębiorców – Networking i organizatorką spotkań dla kobiet „Babskie 

Pogaduchy”. 

 

09.09.2020 - Dziewiąte Narodowe Czytanie zainaugurowała, podobnie jak w latach 

poprzednich, para prezydencka w warszawskim Ogrodzie Saskim. Natomiast w Starym Sączu 

w pięknych ogrodach starosądeckiej Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 

„Balladynę” Juliusza Słowackiego czytali: Wojciech Lasek    ze Stowarzyszenia Gniazdo 

(Juliusza Słowacki), dyrektor ZOFAS Barbara Porębska (Balldadyna), burmistrz Jacek Lelek 

(Kirkor), zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki (Starzec), radny Rady Miejskiej Sławomir 

Szczepaniak (Goniec, dzieci, śpiew duchów), sekretarz Daniel Śmierciak (Grabiec, 

Szlachta), radna Julia Dziedzic (Chochlik, Kobieta), poetka Danuta Sułkowska (wdowa), 

kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Joanna Homoncik (Goplana Kobieta), Piotr 

Dyrek (Kostryn, Filon), dyrektor MZGK Ryszard Niejadlik (Pustelnik, Gralon) oraz kierownik 

OPS Franciszek Tudaj (Skierka). Nad wszystkim czuwała dyrektor biblioteki pani Monika 

Jackowicz -Nowak. 
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15–17.08.2020 - Rozstrzygnięcie Konkursu na najpiękniejszy bukiet Matki Boskiej Zielnej  

pod Honorowym Patronatem Ksienii Starosądeckiego Klasztoru Klarysek Matki Edyty Bis. 

Wpłynęło 120 bukietów, wszyscy otrzymali nagrody w ogrodach starosądeckiej biblioteki. 

Organizatorami Konkursu było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, 

Stowarzyszenie Miasto Św. Kingi, Kwiaciarnia Akant, patronem medialnym portal 

Starosądeckie.info, starysacz.info, Z Grodu Kingi 

 

 
 

2.03-29.06.2020 - Warsztaty pisania IKON dla początkujących. Zapoznanie uczestników 

 z warsztatem pracy ikonopisarza, podstawowymi pojęciami związanymi z ikoną oraz 

malowanie wybranej ikony w technice akrylu lub tempery żółtkowej na desce. W 7 zajęciach 

brali udział uczestnicy w wieku od 18- 70 lat. 

 

12-16 i 20-22.10.2020 – W ramach programu Partnerstwo dla Książki, zrealizowano projekt 

Muzyczne Podróże po Literaturze. W reżimie sanitarnym – zorganizowano 20 spotkań  

w grupach zorganizowanych dla czytelników bibliotek publicznych powiatu nowosądeckiego 

/Rożnów, Gródek n/D, Podegrodzie, Korzenna, Muszyna, Tylicz, Piwniczna, Stary Sącz, 

Rożnów, Gródek n/D, Biała Niżna, Janczowa, Kamionka, Wojnarowa, Siedlce, Trzycierz, 

Barcice, 2 spotkania w Przysietnicy, Jazowsko - to spotkanie odbyło się on-line. 

W pierwszym duecie niezwykłymi gośćmi czytelników bibliotek publicznych powiatu 

nowosądeckiego była Anna Czerwińska-Rydel – muzyk, pedagog, autorka książek dla dzieci 

i młodzieży oraz Paweł Rydel pianista, profesor i kierownik Katedry Fortepianu Gdańskiej 

Akademii Muzycznej. 

W drugim duecie występowali Jarosław Kaczmarek – opowiadacz i Gwidon Cybulski 

– muzyk.  

W tym trudnym dla Wszystkich okresie Czytelnicy mieli niecodzienną okazję, 

wysłuchania – na żywo koncertu w swojej miejscowości. Były to nietypowe spotkania 

muzyczno-literackie, pełne niezapomnianych wrażeń i głębokich doznań 

literacko-artystycznych, rozwijające wiedzę i wrażliwość muzyczną. Spotkania zorganizowane 

były przy wsparciu organizacyjnym i doskonałej współpracy bibliotekarzy z bibliotek powiatu 

nowosądeckiego. Zadanie realizowane było przy współpracy Środowiskowego Domu 

Samopomocy przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO”.  
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Działalność on-line: 

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci działającego przy Powiatowej i Miejsko     

-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, odbyło się spotkanie 

autorskie z pisarzem Jakubem Skworzem. Spotkanie ze względów obecnie panującej sytuacji 

epidemiologicznej odbyło się on-line.  

Jest dostępne na stronie Biblioteki: https://biblioteka-starysacz.pl/spotkanie-z-jakubem-

skworzem/ 

 

 
 

 

22.10.2020 - Spotkanie on-line z Jarosławem Kaczmarkiem i Gwidonem Cybulskim   

w „Muzycznej opowieści”, która została zaczerpnięta z tradycji m.in. ludów Aszanti i Joruba. 

Dzieci słuchały opowieści o sprytnym pająku Anansi, o hienie i gadającym drzewie, o dzieciach 

z wosku i końcu świata, który miał się rozpocząć pod drzewem mango. Integralną częścią 

opowieści były afrykańskie przysłowia, pieśni i zaśpiewy. 

 

18.05.2020 - Polscy święci XIX i XX wieku w malarstwie Damiana Gierlacha. Wystawa 

przygotowana w 100. Rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, pod patronatem Burmistrza Starego 

Sącza Jacka Lelka. 

https://biblioteka-starysacz.pl/polscy-swieci-xix-i-xx/ 

 

 
 

08.12.2020- Powiatowy Konkurs Recytatorski organizowany on-line w ramach cyklu 

Przedszkolne wierszyki, w 2020 roku poświęcony był postaci Jana Pawła II pt. „Ojciec 

https://biblioteka-starysacz.pl/spotkanie-z-jakubem-skworzem/
https://biblioteka-starysacz.pl/spotkanie-z-jakubem-skworzem/
https://biblioteka-starysacz.pl/polscy-swieci-xix-i-xx/
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święty – Jan Paweł II w poezji”. Konkurs pod patronatem Starosty Nowosądeckiego – Marka 

Kwiatkowskiego i Burmistrza Starego Sącza – Jacka Lelka. 

Z powodu ograniczonej działalności, która wymusiła zaniechanie pracy  z najmłodszymi 

czytelnikami biblioteka uruchomiła Kreatywną bibliotekę on-line. Jest to propozycje nie tylko 

dla najmłodszych, gdzie można skorzystać z dostępnych narzędzi i zasobów – po to, by uczyć 

się przez zabawę i eksperymentowanie, wspólnie tworzyć, wymyślać i realizować różne 

projekty. 

 

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność:  

• MKiDN - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet.1 - Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych, wartość projektu – 80 000,00 zł, kwota 

dofinansowania 40 000,00 zł. 

• MKiDN - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet.1 - Zakup usług 

dostarczanych drogą elektroniczną, wartość projektu – 4 319,70 zł, kwota 

dofinansowania 4 290,00 zł. 

• MKiDN - Partnerstwo dla Książki, Muzyczne podróże po literaturze, wartość projektu – 

23 600,00 zł, kwota dofinansowania 16 800,00 zł. 

• MKiDN – Dyskusyjny Klub Książki, Spotkanie autorskie, wartość projektu – 1 200,00 zł, 

kwota dofinansowania 1 200,00 zł. 

• MKiDN - Wyprawki czytelnicze „Mała Książka – wielki człowiek” – wartość rzeczowa - 

książki dla najmłodszych czytelników. 

Działalność instrukcyjno-metodyczna i szkoleniowa  

Do zadań Biblioteki Powiatowej należy sprawowanie opieki merytorycznej nad 

55 bibliotekami Powiatu Nowosądeckiego.  

W 2020 roku instruktorzy i informatyk wyjeżdżali 350 razy do bibliotek powiatu 

nowosądeckiego. Podczas wyjazdów przeprowadzano instruktaż merytoryczny i praktyczny, 

koordynowano realizację wspólnych projektów i przedsięwzięć. 

W ramach powierzonych zadań zorganizowano 7 szkoleń udoskonalających pracę 

bibliotekarzy, dwa szkolenia odbyły się on-line. 

Dyrektor i pracownicy Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym 

Sączu uczestniczyli w 13 szkoleniach podnoszących kwalifikacje. Materiały i informacje 

poszkoleniowe na bieżąco przekazywano dyrektorom bibliotek w powiecie nowosądeckim. 

Przeprowadzono scontrum księgozbioru w 17 bibliotekach publicznych powiatu 

nowosądeckiego, przeprowadzano selekcję księgozbioru i zatwierdzano protokoły 

ubytkowania książek.  

PiMGBP w Starym Sączu aplikowała o środki zewnętrzne w ramach programu 

Partnerstwo dla książki, otrzymała je i zrealizowała projekt Muzyczne podróże po literaturze, 

w ramach którego odbyło się 20 spotkań autorskich dla 504 czytelników. 

Informatyk PiMGBP dbał o sprzęt elektroniczny i aktualizację programów 

komputerowych w Bibliotekach Gminy Stary Sącz jak i w całym Powiecie Nowosądeckim. 
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W PiMGBP w Starym Sączu odbyły się spotkania: 

• Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego z przewodniczącym 

Samorządowego Kraju Preszowskiego Milanem Majerským, w debacie uczestniczył 

także Tomaš Kašaj, konsul generalny Słowacji w Krakowie oraz burmistrz Starego 

Sącza Jacek Lelek. 

• Park&Ride  – rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Urząd Miejski w Starym 

Sączu promującego ekologiczne zachowania komunikacyjne. 

• 42. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej - w trakcie trwania festiwalu  

w ogrodach bibliotecznych odbywały się spotkanie z artystami, wprowadzające do 

wieczornych koncertów. Spotkaniom towarzyszyła plenerowa wystawa UT MUSICA 

PICTURA – Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej na fotografiach Andrzeja Ramsa. 

• KNOSSOS PÓŁNOCY - Samorządowcy, szefowie instytucji i przedstawiciele firm 

uczestniczyli w drugim spotkaniu klastra turystycznego Szlaku Kulturowego Knossos 

Północy w Starym Sączu. 

• Szkółki Ginących Zawodów - w ogrodzie bibliotecznym odbyło się spotkanie  

z instruktorami Szkółek Ginących Zawodów działających przy Powiatowym 

Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu. 

• Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Amici Hungariae z Panią Adrienne Körmendy, 

Konsul Generalną Węgier w Krakowie, która przybyła, by się pożegnać po sześciu 

latach owocnej współpracy.  

18.05.2020 r. do Starosądeckiej Biblioteki trafiły pamiątki po profesorze Henryku 

Baryczu, przekazała je córka Maria Anita Barycz – Rudner. 
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Współpraca 

 Biblioteka starosądecka realizując swoje zadania statutowe współpracuje  z wieloma 

instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami: Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, 

Urzędem Miasta w Starym Sączu, Bibliotekami Powiatu Nowosądeckiego, Stowarzyszeniem 

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO, Stowarzyszeniem Mieszkańców Przysietnicy, 

Stowarzyszenie im. Miasto Świętej Kingi, Stowarzyszeniem Amici Hungariae, 

Stowarzyszeniem Mieszkańców Barcic, Powiatowym Urzędem Pracy, Fundacją Rozwoju Ziem 

Górskich, Fundacją Sądecką, Stowarzyszeniem Miasta w Internecie, Muzeum Regionalnym – 

Towarzystwem Miłośników Starego Sącza, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Sekcja 

Emerytów i Rencistów, Szkołami, Przedszkolami, Mediami. 

PiMGBP w Starym Sączu jest biblioteką na miarę XXI wieku i już od dawna nie kojarzy 

się użytkownikom tylko z wypożyczaniem książek. Biblioteka to miejsce, w którym przenikają 

się wzajemnie działania kulturalne, edukacyjne, informacyjne, multimedialne, społeczne               

i rozrywkowe. Biblioteka to miejsce spotkań Stowarzyszeń i różnych grup formalnych                     

i nieformalnych. 

Istotnym problemem bibliotek w roku 2020 było ograniczanie działalności spowodowane 

pandemią, jednak w zachowaniem reżimu sanitarnego biblioteki udostępniały swoje zbiory a 

część działalności prowadzona była on-line. Zawieszono też organizację wydarzeń 

kulturalnych, dlatego też ilość imprez i akcji czytelniczych była znacznie niższa niż  

w poprzednich latach.  

 

8.3 Turystka i Rekreacja 

 

Informacja Turystyczna 

 

  Pandemia koronawirusa i trudności z niej wynikające,  które pojawiły się szczególnie 

wiosną 2020 roku, spowodowały, iż termin prac budowlanych w „ Galerii pod Piątką” musiał 

zostać wydłużony. Z tego powodu nie udało się przenieść punktu Informacji Turystycznej do 

nowej lokalizacji. 

Pandemia położyła się również cieniem na ilości osób odwiedzających nasz region.                      

W porównaniu do roku 2019 liczba turystów odnotowanych w Punkcie Informacji Turystycznej, 

odwiedzających Stary Sącz spadła z 3928 osób do 1159. 
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Liczbę turystów polskich i cudzoziemców przedstawiają poniższe wykresy.  

Punkt Informacji Turystycznej 2020  
Liczba osób odwiedzających nasz Punkt w okresie od 01.01 do 31.12.2020 roku  
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Mimo wielu trudności w 2020 roku wywołanych epidemią, dużą wagę przyłożono do 

dbałości o rozwój turystyczny i rekreacyjny. Odnosi się to przede wszystkim do rozbudowy tras 

rowerowych na terenie Gminy Stary Sącz. Cieszą się one  bardzo dużą popularnością zarówno 

wśród mieszkańców jak i osób odwiedzających nasze okolice. W ostatnich latach udało się 
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wybudować blisko 10 km tras rowerowych przy drogach gminnych. Do użytku oddane  jest 

blisko 10 km malowniczej trasy Euro Velo 11 od Barcic do Nowego Sącza z kładką na 

Popradzie, czy 13 km Velo Dunajec prowadzącej z Kadczy wzdłuż Dunajca koło 

starosądeckich Stawów i Bobrowiska. To nie koniec „inwestycji rowerowych” . Planowane           

w najbliższym czasie są: trasa wzdłuż ul. Piłsudskiego, w stronę Gołkowic o długości ok. 1,3 

km, na terenie SAG ok. 400 m, trasa wzdłuż Dunajca od Stawów w stronę Osiedla 

Słonecznego ok. 2 km, oraz ok. 1,5 km trasy od cmentarza w stronę os. Lipie. Cały czas trwają 

prace nad tym, by infrastrukturę rekreacyjną doprowadzić do najwyższego poziomu. Dla tych 

co preferują aktywny styl życia poprzez bieganie do dyspozycji oddanych jest ok. 5,5 km tras 

biegowych zlokalizowanych na Górze Miejskiej.  

W  2020 roku nadal kontynuowane były prace nad naszą chlubą turystyczną, tzw. 

„leśnym molo” na Górze Miejskiej, które chcemy jak najszybciej oddać do dyspozycji 

mieszkańców i gości  odwiedzających Stary Sącz. 

 

8.4 Polityka i Pomoc Społeczna 

 

 Rok 2020 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu to rok inny, nietypowy, pełny 

nowych rozwiązań związanych z pandemią koronawirusa. Niemniej jednak trzon  podstawowej 

działalności musiał zostać zachowany tj. przede wszystkim realizacja świadczeń pieniężnych 

na rzecz rodziny. Świadczenie 500+, świadczenia opiekuńcze, pomoc finansowa z systemu 

pomocy społecznej stanowią już stały, duży wkład w budżety rodzinne. W obliczu pandemii 

były tym bardziej potrzebne i oczekiwane. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Kwota 

500+ 2769 29 053 177 

Świadczenia Rodzinne 1121 7 737 611 

Fundusz Alimentacyjny 71 415 539 

Pobyt w Domach  

Pomocy Społecznej 

27 755 377 

Zasiłki okresowe 250 486 608 

Zasiłki stałe 91 471 968 

Usługi Opiekuńcze 64 204 254 

Dożywianie dzieci w szkołach 504 204 154 

 

 Od lutego 2020 r. dla osób starszych, samotnych, schorowanych, przebywających na 

kwarantannie nie mogących liczyć na pomoc rodziny czy sąsiadów uruchomiono telefon 

pomocowy, pod którym można zgłosić potrzebę zrobienia niezbędnych zakupów. 

 

 Oferowano także wsparcie w postaci: 

- pomocy interwencyjnej w postaci produktów żywnościowych, ubrań – wprowadzono  

uproszone procedury przyznawania, 
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- wsparcia psychologicznego - konsultacje telefoniczne dla osób nieradzących sobie  z bieżącą 

napiętą sytuacją. 

 W związku z sytuacją występowania koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w trosce          

o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelowaliśmy o przestrzeganie zaleceń Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny 

i zasad higieny. 

 Dzieciom, którym Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał dożywianie w szkołach (obiady     

w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”), a które nie mogły korzystać z tej formy 

pomocy z powodu zawieszenia zajęć stacjonarnych, zamieniono sposób dożywiania 

początkowo na artykuły żywnościowe w okresie przed wakacjami, a później na zasiłek celowy. 

 W ślad za instrukcją Ministerstwa Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej koordynowano 

sposób pomocy żywnościowej dla pozostających w kwarantannie. Warto też dodać, że 

SANEPID codziennie przekazywał OPS - owi listę osób na kwarantannie. Następnie 

pracownicy socjalni kontaktowali się telefonicznie z tymi rodzinami w celu rozpoznania 

ewentualnych potrzeb. 

 W początkowej fazie pandemii w marcu 2020r., w którym strach przed kontaktem                     

z drugim człowiekiem był szczególnie mocny, OPS przeprowadził wydawanie żywności PO PŻ 

z Banku Żywności we współpracy z wolontariuszami Fundacji "Będzie Dobrze", ochotnikom      

z Grupy Widzialna Ręka Stary Sącz, pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy         

w Starym Sączu. Wydano żywność dla 273 rodzin, łącznie 928 osobom. 

 W samej organizacji pracy Ośrodka także dużo się zmieniło. Z różnym natężeniem 

zawieszano bezpośrednią obsługę klienta na rzecz obsługi telefonicznej, e-mailowej czy 

poprzez inne cyfrowe kanały (Empatia, EPUAP). Niestety badania potwierdziły także                    

w szeregach pracowników OPS - u obecność wirusa SARS-CoV-2. Część kadry przeszła 

obowiązkową kwarantannę domową.  

 Wraz z pewnym rodzajem „oswojenia” pandemii przyszły także systemowe rozwiązania 

realizowane z poziomu krajowego. Od października ruszył Solidarnościowy Korpus Wsparcia 

Seniorów. Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskali niezbędną pomoc                

w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną 

infolinią  22 505 11 11. Do Korpusu mogą także dołączać wolontariusze chcący nieść pomoc. 

Korpus zrzeszył 8 wolontariuszy w naszej gminie. Obecnie pomagamy aktywnie 45 seniorom. 

 Okres pandemii wymusił także czasowe zawieszenie działalności Placówki Wsparcia 

Dziennego, Środowiskowego Domu Samopomocy, Centrum Integracji Społecznej  i Dziennego 

Domu Seniora. Ośrodki Pomocy Społecznej zachowują jednak ciągłość działalności. Co więcej 

z uwagi na wzrastającą falę zakażeń wydłużone zostały godziny urzędowania Ośrodka. 

Obsługę klienta prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30 z półgodzinną 

przerwą między 12.00, a 12.30. 

 Izolacja domowa oraz ograniczone kontakty społeczne wynikające z zagrożenia 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 dodatkowo negatywnie wypływają na relacje 

rodzinne, w tym eskalację przemocy domowej. Zespół Interdyscyplinarny do spraw 

Rozwiązywania Przemocy w Rodzinie aktywnie pomagał w tym zakresie. Ofiara przemocy lub 

też inna osoba z jej otoczenia może rozpocząć tzw. procedurę "Niebieskiej Karty", czyli zespołu 

działań mających na celu wyeliminowania przemocy domowej. Ośrodek Pomocy Społecznej 

wspólnie z Policją, służbą zdrowia, pedagogami, członkami GKRPA przeanalizują daną sprawę 

i podejmą odpowiednie kroki. 
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"Niebieską Kartę" można zgłosić: 

- pracownikowi socjalnemu OPS, 

- policjantowi, 

- pedagogowi (prowadzą nadal zajęcia w formie zdalnej), 

- lekarzowi/pielęgniarce, 

- członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Problem przemocy staramy się też diagnozować chociażby poprzez badanie ankietowe, 

które przeprowadzono online oraz wśród klientów OPS-u. 

 W czasie zagrożenia koronawirusem szczególnie ważna jest pomoc dla osób  w gorszej 

sytuacji, ale też wszelkie inne gesty solidarności, sympatii i zrozumienia. 10 kwietnia w Wielki 

Piątek sądecki sklep DEALZ ufundował i dostarczył do Ośrodka Pomocy Społecznej słodkie 

podarunki dla dzieci. 

 Pracownicy socjalni oszacowali straty wynikające z intensywnych deszczów jakie miały 

miejsce 2 lipca. Do pomocy zakwalifikowano 21 rodzin, w których uszkodzeniu uległy elewacje 

budynków, zalanie piwnic, podmoknięcia ścian, zamulenia, naniesienia żwiru wokół domu etc. 

Uzyskano od Wojewody Małopolskiego  dotację celową w ramach doraźnej pomocy na 

najpilniejsze naprawy. 

 Rok 2020 to także kolejna realizacja Programu "Opieka Wytchnieniowa", w ramach 

którego zapewniono opiekunom osób niepełnosprawnych czasowy odpoczynek i odciążenie 

ich od codziennych obowiązków. Pomoc jest bezpłatna. Skierowano ją do 4 rodzin. Ponadto 

Ośrodek stara się nie tylko realizować świadczenia dla osób niepełnosprawnych, ale także 

sam staje się aktywnym pracodawcą dla nich. W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy 

przyłączono się do programu prac społecznie użytecznych w ramach których zatrudniono 

osobę niepełnosprawną w charakterze pomocy biurowej. 

 Inna forma wsparcia, tym razem samorządu starosądeckiego, to Lokalny Program 

Osłonowy „StaryDobrySącz”. Jest to wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych 

zamieszkujących na terenie Gminy Stary Sącz w ponoszeniu zwiększonych wydatków na cele 

bytowe. 

 Pomimo wciąż trudnego okresu związanego z zagrożeniem COVID-19, Ośrodek 

realizował projekt socjalny „Morze możliwości w Gminie Stary Sącz”. Celem głównym 

projektu jest zapewnienie długoterminowego specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin           

z problemami wychowawczymi przy jednoczesnym wzmocnieniu ich kompetencji w zakresie 

poszukiwania pracy, prowadzenia gospodarstwa domowego, zapobiegania uzależnieniom 

oraz reagowania na nagłe sytuacje kryzysowe czy zdarzenia losowe. 

Projekt oferował: 

1. Darmowe poradnictwo psychologiczne dla dzieci. 

2. Darmowe poradnictwo zawodowe. 

3. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. 

 Mniejsze inicjatywy to chociażby organizacja pomocy w umeblowaniu mieszkania dla 

wieloosobowej rodziny – małżeństwa z trojgiem dzieci, w tym niepełnosprawną dziewczynką. 

 Ostatnim akcentem kończącym rok jest zorganizowanie i dostarczenie 55 paczek 

żywnościowych przede wszystkim dla osób starszych, samotnych i schorowanych. Pracownicy 

socjalni według własnego terenu wytypowali osoby najbardziej potrzebujące. Paczki zostały 

dostarczone do miejsca zamieszkania. Wsparcie było udzielone w ramach tzw. wsparcia 

interwencyjnego (bez uciążliwych wymogów administracyjnych). Każda paczka zawierała 
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produkty żywnościowe na kwotę ok. 100 zł, starano się zindywidualizować paczkę pod 

potrzeby danej osoby. 

 

Poniżej przedstawiono opisowo ważniejsze inicjatywy podjęte przez Ośrodek w 2020 r. 

 

• Projekt socjalny „Morze możliwości w Gminie Stary Sącz” 

Celem głównym projektu było zapewnienie długoterminowego specjalistycznego wsparcia 

dla osób i rodzin z problemami wychowawczymi przy jednoczesnym wzmocnieniu ich 

kompetencji w zakresie poszukiwania pracy, prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zapobiegania uzależnieniom oraz reagowania na nagłe sytuacje kryzysowe czy zdarzenia 

losowe. 

Projekt obejmował: 

1. Darmowe poradnictwo psychologiczne dla dzieci. 

2. Darmowe poradnictwo zawodowe. 

3. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. 

Koszt projektu to 20.000 zł, w tym 16.000 zł stanowiła dotacja krajowa, a 4.000 zł środki 

własne. 

 

• Opieka wytchnieniowa 

W ramach usług opiekuńczych Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu realizował 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 finansowany ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążyć 

opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych 

obowiązków lub zapewnienia zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskują czas dla siebie. 

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 

w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności. 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym świadczono usługi: 4 osoby, 

Ilość zrealizowanych godzin opieki wytchnieniowej: 480 

Kwota wydatkowana: 15.639,84 zł, w tym: 11.520 zł środki krajowe, a 4.119,84 zł środki 

własne. 

Usługa wykonana została  przez dwóch zewnętrznych wykonawców. 

 

• Program "Opieka 75 plus" 

Jedną z form wspierania osób starszych określoną w przepisach ustawy o pomocy 

społecznej są usługi opiekuńcze, w tym również usług specjalistyczne, których głównym celem 

jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów            

z otoczeniem. 

Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia stale rośnie, a główną grupą jej beneficjentów 

są osoby samotne w wieku 75 lat i więcej. 

Chcąc zwiększyć zasięg programu „Opieka 75+”, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej postanowiło wprowadzić zmiany do programu i rozszerzyć grupę jego adresatów   
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o gminy do 40 tys. mieszkańców. Zmiana ta umożliwiła przystąpienie Gminy Stary Sącz do 

programu. 

Program jest skierowany do osób samotnych powyżej 75 roku życia. Pozwolił zatrudnić                  

w naszej gminie dodatkową opiekunkę środowiskową. Oznacza to codziennie ok. 7 nowych 

godzin opieki więcej. 6 może nawet 8 osób starszych  miało zapewnioną opiekę po kilka godzin 

tygodniowo. 

Środki z dotacji – 37.700 zł 

Środki własne gminy – 38.501,64 zł 

Liczba osób – 23 

Liczba godzin – 2.041 

 

• Realizacja programu osłonowego w formie przydzielania drewna opałowego. 

W roku 2020 mieszkańcom Gminy Stary Sącz Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał 

pomocy w formie przydzielania drewna opałowego z zasobów gminy tj. pozyskiwanego               

w lasach komunalnych oraz pochodzących z usuwania zadrzewień na terenach stanowiących 

własność Gminy. Ośrodek przydziela drewno opałowe w oparciu o spełnienie kryterium 

dochodowego określonym w ustawie o pomocy społecznej bądź ze względu na szczególnie 

trudną sytuację życiową. Drewno opałowe wydawane jest przez Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Starym Sączu. Przydzielono drewno opałowego 6 osobom (rodzinom), łącznie 

14 metrów bieżących, o wartości netto 919,75 zł. 

 

• Wypożyczalnia Sprzętu Ortopedycznego 

 Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi wypożyczalnię sprzętu ortopedycznego.  

W wypożyczalni znajdują się: 

- 4 wózki inwalidzkie, 

- 4 chodziki na kołach, 

- 2 chodziki lekkie (balkoniki), 

- 3 pary kul, 

- 2 łóżka rehabilitacyjne sterowane elektronicznie, 

- rowerek rehabilitacyjny, 

- lampa grzewcza na podczerwień  

- koncentrator tlenu, 

- mata masująca, 

- materac antyodleżynowy. 

W 2020 roku wypożyczono 24 razy sprzęt rehabilitacyjny. Średni okres, na który wypożycza 

się sprzęt to 3-4 miesiące. 

 

• Poradnictwo specjalistyczne 

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest 

świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia                  

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest w ramach Punktu Konsultacyjnego do spraw 

Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 

Pomoc udzielana była w formie: 
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- poradnictwa prawnego, które realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących 

przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, 

ochrony praw lokatorów. Prawnik dyżuruje raz na dwa tygodnie we wtorki, między godziną 

15.00 i 17.00. Udzielono 13 porad prawnych. 

- poradnictwa psychologicznego, które realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki 

i konsultacji. Psycholog dyżuruje raz na dwa tygodnie we wtorki, między godziną 15.00 i 17.00. 

Udziela też konsultacji telefonicznie i w miejscu zamieszkania. Psycholog udzielił 44 porad, 

psycholog dziecięcy – 60. 

 - poradnictwa rodzinnego (socjalnego), które obejmuje problemy funkcjonowania rodziny,         

w tym problemy związane z przemocą, problemy opiekuńczo – wychowawcze, problemy 

związane z nadużywaniem alkoholu. Pracownik socjalny dyżuruje raz w tygodniu, we wtorki, 

między godziną 15.00 i 17.00. Udzielono 13 porad socjalnych podczas specjalnego dyżuru. 

-  poradnictwa terapeutycznego w sprawach uzależnień, udzielono 32 porady. 

 

• Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której 

celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, 

organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego 

mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło w 2020 r. 17 Niebieskich Kart, w tym: 

 - 5 założonych przez pracowników socjalnych; 

 - 12 założonych przez Policję; 

W 2020 r. odbyło się 5 głównych posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 108 

posiedzeń grup roboczych zajmujących się indywidualnymi przypadkami przemocy  w rodzinie. 

Obsługę administracyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

W ramach działań profilaktycznych zorganizowano konkurs plastyczny „Reaguję, bo 

wiem” skierowany do dzieci i młodzieży. Konkurs miał na celu rozpropagowanie instytucji 

pomocowych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

• Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach 

wsparcia 

1. Realizowane poprzez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie 

w miejscu zamieszkania. 

Forma wsparcia: rehabilitacja. 

Wydatki na ten cel wyniosły 18.550,00 zł (umowy z firmami realizującymi usługi). 3 osoby 

zostały objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, w łącznym wymiarze 265 godzin. 

2. Usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia. 

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej 

opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi 

opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje uczestników do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Cyganowicach oraz ustala i pobiera odpłatność za tę formę pomocy.  

W 2020 r. 45 uczestników brało udział w ŚDS. Przeprowadzono 136 wywiadów 

aktualizacyjnych lub zastępczych tzw. „formularzy COVID” służących bieżącej analizie sytuacji 

osób korzystających z ŚDS (w większości dotyczyło zwolnienia z odpłatności za ŚDS z powodu 

zawieszenia jego działalności przez COVID - 19). 

Koszt funkcjonowania ŚDS w 2020 r. wyniósł 823.499,75 zł – ponoszony był ze środków 

krajowych. 

Zadanie to realizowane jest w formie powierzenia zadania publicznego organizacji 

pozarządowej w trybie konkursowym określonym w ustawie z 24 kwietnia 2003 r.  o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

• Mieszkanie chronione 

W 2020 r. nie realizowano tego świadczenia. Mieszkanie chronione treningowe zostało 

uruchomione od stycznia 2021 r. w dawnym budynku OPS. Obecnie przebywa w nim 2 

mieszkańców. Pracownicy socjalni obejmują mieszkańców specjalistyczną pomocą socjalną. 

 

• Pomoc Żywnościowa PO PŻ 

Pomoc Żywnościowa PO PŻ to dystrybucja pełnowartościowych produktów 

żywnościowych z długoterminowym okresem spożycia. Dystrybucją żywności zajmuje się 

Fundacja "Będzie Dobrze", która wydaje żywność z częstością raz na 2 miesiące. Żywność 

wydawana jest w budynku dworca PKP w Starym Sączu. 

Żywność zwykle wydawana jest od września do kwietnia następnego roku. Odpowiedni 

wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej, który po pozytywnym zakwalifikowaniu 

wydaje skierowanie do udzielenia pomocy PO PŻ. 

Asortyment to zróżnicowane produkty według określonej specyfikacji przydzielane ilościowo 

na członka rodziny. 

Z dystrybucją żywności związane są działania towarzyszące: 

- warsztaty kulinarne, 

- warsztaty edukacji ekonomicznej, 

- warsztaty żywieniowe, 

- warsztaty dot. przeciwdziałaniu marnowania żywności. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) jest krajowym 

programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej 

rozp. FEAD. 

 Program ze względu na panującą pandemię został przedłużony na 2021 r. 

Liczba rodzin objęta programem – 298, 

Liczba osób w rodzinach – 1001, 

Żywność wydawano: 1 lutego, 3 kwietnia, 29 maja, 18 sierpnia 2020 roku. 

 

 

 

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie
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• Wydawanie odzieży zimowej 

Dla najbardziej potrzebujących, zwłaszcza dla osób bezdomnych lub zagrożonych 

bezdomnością OPS zorganizował wydawanie odzieży zimowej w grudniu 2020 r. Odzież 

można było pobierać w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu. Dodatkowo 

odzież była też dostępna w Klasztorze Sióstr Klarysek w krużganku, gdzie Siostry Klasztorne 

wspomagają bezdomnych ciepłym posiłkiem. 

 

• Współpraca z innymi organizacjami i udział w projektach 

 Ośrodek Pomocy Społecznej chętnie nawiązywał współpracę z innymi organizacjami 

prowadzącymi różnorakie projekty skierowane do mieszkańców gminy, powiatu jak i całego 

województwa. Współpraca ta polegała na upowszechnianiu informacji obejmujących projekty 

(ulotki, plakaty, strona internetowa OPS-u), pomocy w rekrutacji, organizowaniu spotkań 

informacyjnych dla chętnych, prowadzeniu przez proces rekrutacji i dalsza motywacja do 

uczestnictwa w projektach, etc. 

Rozpropagowano między innymi następujące inicjatywy: 

- System Obsługi Wsparcia - nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne    

  i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie  

  finansowane z PFRON, 

- „Migiem pod same drzwi” — wsparcie dla niesłyszących Seniorów, 

- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, 

- Wsparcie finansowe PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych, 

- IV Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

- Projekt Kierunek - Aktywizacja, 

- Polski Czerwony Krzyż wraz z AVIVA - projekt skierowany do osób, które w wyniku pandemii    

  utraciły pracę i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, 

- nowo powstała placówka - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ – Specjalistyczna  

  Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci i Młodzieży znajdująca się w Nowym Sączu, 

- nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0", 

- Cyfrowa Małopolska, 

- projekt „Od bierności do aktywości – edycja II, 

- projekt "Wróć z POWERem!", 

- zaświadczenia do Programu "Czyste powietrze", 

- Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, 

- sense consulting zaprasza do udziału w projekcie aktywizacyjnym Aktywnie i z SENSEm, 

- program KRUS - zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej, 

- projekt aktywizacyjny "Czas na zmiany", 

-  projekt Kierunek Kariera 

 

• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  i szkolenia 

Pracownicy OPS - u brali udział w 25 szkoleniach i konferencjach, w tym w 16 w trybie on-

line i w 9 „na żywo. Na szkolenia uzyskano dofinansowanie z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. Tematyka szkoleń to m.in.: 

- pomoc społeczna, superwizja, bezpieczeństwo pracownika socjalnego, ekonomia społeczna 

- aspekty postępowań administracyjnych: dokumentacja, decyzja, świadczenia nienależnie 

pobrane, 
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- procedura niebieskiej karty, 

- księgowość, sprawozdawczość, kontroli zarządczej, PPK, 

- kwestie funkcjonowania rodzin, 

- zaburzenia psychiczne, bezdomność. 

 

8.5 Transport i drogi 

 

Transport 

Gmina przekazała w roku 2020 dotację w wysokości 841.155,00 zł - z tytułu  

wykonywania przewozów przez MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu (na terenie  Gminy Stary Sącz 

– zgodnie z porozumieniem międzygminnym). 

 

 Drogi wojewódzkie 

Gmina w roku 2020 udzieliła Województwu Małopolskiemu dofinansowania w wysokości 

160.000,00 zł do rozbudowy drogi gminnej w Gołkowicach Dolnych w ramach budowy trasy 

rowerowej EuroVelo11. 

 

Drogi gminne 

W roku 2020 zakupiono materiały i wyposażenie na drogi gminne /korytka 

odwadniające, znaki drogowe, progi zwalniające, kruszywo, elementy kanalizacji deszczowej 

itp./ na kwotę 86. 312,50 zł w tym z funduszu sołeckiego na kwotę 31. 331,44 zł.   

 

W roku 2020 wykonano remonty dróg gminnych na łączną kwotę 982. 708,79 zł,  w tym  

z funduszu sołeckiego na kwotę 258. 023,60 zł : 

• Remont drogi gminnej nr 294154K ul. Braterstwa Ludów w Starym Sączu (Fundusz Dróg 

Samorządowych - 2020) – 187. 855,77 zł. 

• Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 401.045,44 zł. 

• Remont nawierzchni drogi wewnętrznej "Stara Droga" w miejscowości Barcice na odcinku  

w km 0+010 - 0+129 – 41.129,97 zł. 

• Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 1: Remont drogi gminnej  

nr 294263K „Łazy Biegonickie – Żeleźnikowa w gaju” w km 0+348-0+660 w Łazach 

Biegonickich – 64.701,94 zł. 

• Remont nawierzchni na dojeździe do mostu w ciągu drogi gminnej Do Datów w Gaboniu 

Praczka – 2. 085,05 zł. 

• Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 3: Remont drogi gminnej  

„Do Maśków” w km 0+000-0+240 w m. Myślec – 45. 766,74 zł. 

• Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 2: Remont drogi gminnej  

„Koło Cegielni” w km 0+000-0+100 w miejscowości Gaboń – 20. 313,11 zł. 

• Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 4: Remont drogi gminnej  

„Do Janczaka” w km 0+000-0+140 w m. Przysietnica – 27 848,77 zł. 
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• Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stary Sącz – CZĘŚĆ 5: Remont drogi gminnej  

„Do Datów” w km 0+115-0+245 w m. Gaboń Praczka – 25 964,86 zł. 

• Remont nawierzchni drogi wewnętrznej "Do Kożucha" w Moszczenicy Niżnej w km 0+005-

0+080 – 23 099,40 zł. 

• Remont nawierzchni drogi wewnętrznej Popowice - Do Owsianków w miejscowości 

Popowice na odcinku w km 0+700 - 0+769 – 23.848,47 zł. 

• Remont odwodnienia w ciągu drogi gminnej Moszczenica Niżna - Lipie - Barcice                       

w miejscowości Barcice na odcinku 143 mb – 19. 740,02 zł. 

• Remont nawierzchni drogi wewnętrznej "Do Dąbrowskich" w Barcicach na odcinku dł. 70 

mb – 14. 507,85 zł.   

• Remont odwodnienia w ciągu drogi wewnętrznej Gaboń - Przy Kościele w Gaboniu na 

długości 77 mb (fundusz sołecki 2020) – 10. 050,33 zł. 

• Wymiana warstwy podbudowy drogi wewnętrznej „Wzdłuż Dunajca” w Gołkowicach 

Górnych na odcinku 110 mb (fundusz sołecki 2020) – 21. 309,75 zł. 

• Remont drogi gminnej Moszczenica Wyżna - Do Sikońskich na odcinku w km 0+420                

- 0+570 (fundusz sołecki 2020) – 29. 520,00 zł. 

• Wymiana nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej wewnętrznej dz. ew. nr 439, 388  

w Popowicach na odcinku dł. 320 mb (fundusz sołecki 2020) – 20. 664,00 zł. 

• Remont drogi Wola Krogulecka - Życzanów (fundusz sołecki 2020) – 3 257,32 zł. 

 

W roku 2020 wydatkowano na utrzymanie zimowe dróg gminnych kwotę w wysokości 

731. 229,00 zł. Łączna długość odśnieżanych dróg – 207,50 km. 

 

 

W roku 2020 wykonano następujące inwestycje drogowe: 

 

• Budowa systemu monitorowania wizyjnego oraz systemu alarmowego na parkingu przy     

ul. Pod Ogrodami w Starym Sączu – 48. 585,00 zł. 

• Modernizacja parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego w Starym Sączu –138. 885,45 zł.  

• Przyłącz światłowodu do parkingu przy ul. Pod Ogrodami – 1. 650,00 zł. 

• Modernizacja ul. Lipskiej – 49. 073,31 zł. 

• Modernizacja drogi wzdłuż Dunajca – 64. 903,41 zł. 

• Modernizacja ul. Piłsudskiego w ramach umowy „Budowa kanalizacji Zachód Stary Sącz” 

– 1. 209 608,54 zł. 

• Budowa parkingu w miejscowości Gołkowice Górne – 438. 900,44 zł. 
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• Modernizacja drogi gminnej Przysietnica – Na Wygony w m. Przysietnica – 118. 330,80 zł. 

– zadanie realizowane przy udziale PGL LP Nadleśnictwo Stary Sącz w wysokości: 

75.000,00 zł. 

• Dokończenie budowy drogi Do Lasu w Gołkowicach Dolnych  – 24.123,38 zł. 

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową drogi 

dojazdowej do SAG - łączna wartość zadania wydatkowana w roku 2020 – 460. 000 zł           

w tym dofinansowanie ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 oś Priorytetowa 7 Infrastruktura 

transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne 

– spr, z Europejskiego Funduszu Regionalnego w kwocie  - 345. 000,00 zł. 

 

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530K Barcice Wola Krogulecka wraz z budową parkingu 

w m. Barcie - łączna wartość zadania wydatkowana w roku 2020 – 612. 917,59 zł w tym 

dofinansowanie ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 w kwocie – 351. 954,00 zł. 

• Wydatki na wykonanie dokumentacji technicznych oraz prowadzenie nadzorów 

inwestorskich – 203. 565,00 zł. 

• Wydatki na odszkodowania za wydzielony pas drogowy – 184. 504,00 zł. 

 

W roku 2020 w związku z wystąpieniem intensywnych opadów atmosferycznych wykonano 

zadania związanie z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na łączną kwotę 567.415,36 zł,  

w tym: 

• Zakup materiałów na usuwanie skutków nawalnych deszczy – 17.126,08 zł. 

• Remont drogi gminnej Moszczenica Wyżna – Do Sikońskich na odcinku w km 0+000  

– 0+250 w m. Moszczenica Wyżna – 50. 223,36 zł. 

• Remont drogi gminnej Moszczenica Wyżna - Do Sikońskich na odcinku w km 0+250              

- 0+420 w m. Moszczenica Wyżna – 33. 456,00 zł. 

• Remont drogi gminnej nr 294276K Myślec – Wieś od Żeleźnikowej w km 0+000 – 0+520  

w m. Myślec – 118.709,76 zł. 

• Remont drogi wewnętrznej „Targowisko – Do Radomskiego” na odcinku w km 0+000              

-0+150 w m. Przysietnica – 66.602,04 zł. 

• Remont odwodnienia drogi gminnej nr 294287K „Skrudzina – Przez Wieś” w m. Skrudzina  

– 27.188,83 zł. 

• Remont infrastruktury uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu                              

w miejscowości Barcice i Przysietnica – 29. 909,57 zł 

• Remont drogi gminnej wewnętrznej „Na Przychód” w miejscowości Gaboń w km 0+000        

– 0+480 – 167.727,72 zł. 

• Wynajem sprzętu na usuwanie skutków nawalnych deszczy – 43.680,00 zł. 
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• Nadzór inwestorski nad realizacją zadań związanych z usuwaniem skutków nawalnych 

deszczy -12.792,00 zł. 

 

Rolnictwo 

W roku 2020 wykonano remont 2 dróg gminnych w ramach udzielonego dofinansowania 

zadań ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem                      

z produkcji gruntów rolnych. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 216.601,16 zł, w tym 

dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł.  

Wykonano następujące zadania:  

• Modernizacja odcinka drogi gminnej „Na Pustki” (dz. ew. nr 208, 197) w Moszczenicy Niżnej  

w km 0+250-0+675 – 124. 941,56 zł. 

•  Modernizacja odcinka drogi gminnej „Do Owsianki” (dz. ew. nr 332, 366, 367/1, 342/1)         

w Popowicach  w km 1+170-1+515 – 91. 659,60 zł. 

 

8.6 Oświetlenie ulic 

 

W roku 2020 na zakup energii oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy 

wydatkowano kwotę w wysokości:  697. 003,42 zł. 

Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dzierżawę słupów będących własnością Tauron 

wydatkowano kwotę w wysokości 264 267,61 zł. 

 

Wydatki inwestycyjne poniesione na budowę oświetlenia ulicznego w roku 2020: 

Opracowanie dokumentacji: 

• Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi     

    wewnętrznej „Do Ligęzy” dz. ew. nr 310 w Mostkach” – 12. 300,00 zł. 

• Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi  

   gminnej nr 294191K „ul. Wielki Wygon” dz. ew. nr 36/57 w Starym Sączu” – 16. 605,00 zł. 

• Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi  

  gminnej nr 294288K „Skrudzina - Działy” dz. ew. nr 276, 409 w Skrudzinie” – 30. 750,00 zł. 

• Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi  

  gminnej nr 294227K „Barcice Górne - Wdżary” dz. ew. nr 316, 555 w Barcicach”  

– 19. 680,00 zł. 

 

Budowa oświetlenia: 

• Wykonanie robót budowlanych związanych z budową systemu monitorowania wizyjnego  

  oraz systemu alarmowego na moście Świętej Kingi w Starym Sączu wraz z wymianą  

  instalacji elektrycznej oświetlenia i iluminacji oraz naprawą kabla zasilającego – 78. 088,46 zł 

• „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wewnętrznej w Przysietnicy” (dz. ew. nr 234,    

  331, 335 w Przysietnicy – 15. 375,00 zł. 

• Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 294222K „Barcice Górne –  Cmentarz 

– Do Popradu” (dz. ew. nr 360 w Barcicach Dolnych) oraz drogi wewnętrznej dz. ew.  nr 410  

  w m. Barcice Dolne – 85. 854,00 zł. 

• Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w Moszczenicy Wyżnej (dz. ew. nr 104  

  obr. Moszczenica Wyżna) – 17. 097,00 zł. 

• Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1533K „Stary Sącz: ul. Nowa,                       
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  ul. Partyzantów – Przysietnica – Barcice” (dz. ew. nr 376 w obr. Moszczenica Niżna, dz. ew.  

  nr 25, 184, 353 w obr. Moszczenica Wyżna, dz. ew. nr 710 w obr. Przysietnica) oraz drogi   

  wewnętrznej w Moszczenicy Wyżnej (dz. ew nr 104, 105 w obr. Moszczenica Wyżna)  

  – 131.199,18 zł. 

• Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 294289K „Wola Krogulecka –  

  Brzozowica” dz. ew. nr 480 w Woli Kroguleckiej – 28. 154,70 zł. 

• Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej – wewnętrznej „Na Zadki” dz. ew. nr  

  241 w Przysietnicy na odcinku ok. 150,0 m – 30. 462,61 zł. 

• Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wewnętrznej „Do Kotasów” dz. ew. nr 134 

  w Mostkach – 21. 535,70 zł. 

• Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 294247K „Gaboń – Przy Kościele”  

  dz. ew. nr 207, 380, 638 w Gaboniu – 158. 670,00 zł. 

• Zabudowa słupów oświetleniowych na parkingu w miejscowości Gołkowice Górne  

  - 17. 259,03 zł. 

 

Nadzór inwestorski nad budową zadań inwestycyjnych: 

• Nadzór inwestorski nad realizacją zadań związanych z budową oświetlenia ulicznego na    

  terenie gminy Stary Sącz – 7. 650,60 zł. 

• Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi    

  wewnętrznej „Do Kotasów” dz. ew. nr 134 w Mostkach – 1. 230,00 zł. 

• Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi   

  gminnej – wewnętrznej „Na Zadki” dz. ew. nr 241 w Przysietnicy na odcinku ok. 150,0 m –    

  1. 230,00 zł. 

• Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: udowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi 

gminnej nr 294247K „Gaboń – Przy Kościele” dz. ew. nr 207, 380, 638 w Gaboniu                               

- 9. 225,00 zł. 

• opłaty (przyłącza do sieci, dzienniki, mapy) - 1.956,32 zł. 

 

8.7 Dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia    

      ścieków z terenu Gminy Stary Sącz 

 

Dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyniosły 504. 907,84 zł, 

 natomiast  do taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków w roku 2020 - 564. 399,38 zł.  

 

8.8 Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

Zbiorczym systemem odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku objętych zostało  

19 307 mieszkańców. Z terenu gminy w roku 2020 zebranych zostało 5 874,396 Mg odpadów 

komunalnych, z czego jako niesegregowane (zmieszane) 3 123,174 Mg. Wszystkie odpady     

w formie zmieszanej były poddawane przetworzeniu mechaniczno - biologicznemu                         

w regionalnych instalacjach.  

Sprawozdanie Burmistrza za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2020 

zostało złożone za pomocą systemu jap-bdo 29.03.2021r. Poziom recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych został wyliczony           

i wynosi kolejno dla: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 46%, odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych odebranych z terenu Gminy Stary Sącz – 99%. Poziom ograniczenia masy 
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odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania to 1%. 

Poziomy te jednak mogą ulec zmianie, po weryfikacji sprawozdania przez Urząd 

Marszałkowski.  

Łączne koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz w 2020 roku wyniosły 4. 522 731,71 zł. Natomiast 

wpływy do budżetu Gminy związane z poborem „opłat śmieciowych” w roku 2020 wyniosły 

4. 095 373,40 zł.  W związku z tym konieczne było pokrycie niedoboru z budżetu gminy               

w wysokości 427. 358,31 zł. 

 

8.9 Zakład Składowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starym              

      Sączu – informacja dotycząca działalności Spółki Komunalnej w 2020 roku 

 

Informacje ogólne o Spółce  

            Zakład Składowania Odpadów   Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, REGON: 123166768, NIP:7343526142, został 

zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 

Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia pod numerem 0000516346, Kapitał Zakładowy Spółki 

wynosi  538.000,00  PLN. 

Zakres działalności Spółki obejmuje świadczenie usług w zakresie:  

- obróbki i usuwania odpadów innych niż niebezpieczne, 

- zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, 

- zbierania odpadów niebezpiecznych, 

- przetwarzania i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 

- demontażu  wyrobów zużytych, 

- odzysku surowców z materiałów segregowanych. 

Rok 2020 jest siódmym rokiem działalności Spółki. Prezesem Zarządu jest Ryszard 

Niejadlik. W dniu 25.03.2020 r. powołany został przez Radę Nadzorczą na kolejną 4 letnią 

kadencję, rozpoczynającą się 22.04.2021 r. 

Na podstawie umowy dzierżawy GGN.6845.61.2014 uzyskano tytuł prawny do 

nieruchomości na której zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych w Starym 

Sączu. Decyzjami Marszałka Województwa Małopolskiego na Spółkę przeniesione zostały  prawa 

i obowiązki wynikające z wydanych dotychczas na Gminę Stary Sącz decyzji -  koniecznych do 

prowadzenia składowiska odpadów. 

W/w decyzje nakładają na  Spółkę jako  zarządzającego  składowiskiem szereg obowiązków 

w tym: monitoring składowiska w zakresie: 

- prowadzenia monitoringu opadów atmosferycznych, 

- zlecania badań wód podziemnych,  

- zlecania badań wód powierzchniowych, 

- zlecania badań wód odciekowych, 

- zlecanie badań emisji i składu gazu składowiskowego,  

- zlecanie badań struktury i składu masy odpadów,  

- zlecanie oceny przebiegu osiadania powierzchni oraz stateczności zboczy,  

- zlecanie badań hałasu, 

- zlecanie badania sprawności systemu odgazowania, 

- wywozu wód odciekowych 

 oraz działań związanych z technicznym zamknięciem oraz rekultywacją Sektora I.  
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W roku  2020 Spółka realizowała współpracę z n/w  podmiotami  dostarczającymi odpady 

na składowisko tj.:  

• Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. Nowy Sącz, 

• firmą AVR  S.A.  z siedzibą w Krakowie, 

• firmą SUEZ Małopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, odział Nowy Sącz , 

• firmą Handlowo Usługową MDD z siedzibą w Zubrzyku,   

• firmą PMP STYLE  Sp. z o.o.  Nowy Sącz, 

• firmą Transport Ciężarowy LIZSBEK  Chełmiec.  

 

Struktura organizacyjna 

Struktura organizacyjna w roku 2020 nie uległa zmianie.  

Zatrudnienie w Spółce 

Zatrudnienie w Spółce w ciągu roku nie uległo zmianie i na koniec roku 2020 wynosiło 

5 osób, w tym: jedna osoba na pełny etat zatrudniona na stanowisku wagowy, jedna osoba 

zatrudniona na pełny etat na stanowisku operator ciężkiego sprzętu, 1 osoba na 1/4  etatu tj. 

kierownik składowiska odpadów i jedna osoba na 1/8 etatu – księgowa zatrudniona na 

podstawie umowy o telepracę. Dodatkowo jedna osoba – Prezes Zarządu zatrudniony na 

umowę o świadczenie usług zarządzania na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9.06.2016r. 

o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 

poz. 1202 ). Spółka prowadzi księgowość we własnym zakresie. 

 

Sytuacja majątkowa 

Majątek Spółki na koniec roku 2020 kształtował się następująco: 

Aktywa trwałe 1.040 807,91 PLN na koniec  2019 wynosiły 57.464,63PLN. Aktywa trwałe 

Spółki w stosunku do roku 2019 wzrosły o 81,12% 

Aktywa obrotowe 2. 838 122,84 PLN na koniec 2019 wynosiły 2. 428 688,65 PLN. Aktywa 

obrotowe w stosunku do roku 2019 wzrosły o 17%. Należności wynoszące 133. 257,23 PLN 

obejmowały zaległości z tytułu nieuregulowanych faktur oraz środków na fundusz 

rekultywacyjny za IV kwartał 2020 przelany na rachunek funduszu rekultywacyjnego  

w I kwartale 2021r. 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na koniec 2020 roku wyniosły 

2 .704 865,61 PLN , dla porównania  w roku 2019  1. 972 545,56 PLN. 

Zysk netto w roku 2020 wyniósł 591. 202,46 PLN, a w roku 2019 wynosił  804.107,54 

PLN  Zysk netto w stosunku do roku 2019 obniżył się o 36%. Spadek zysku  netto związany 

jest z mniejszymi wpływami z tytułu sprzedaży. Na spadek wpływów z tytułu sprzedaży miała 

wpływ sytuacja  związana z  pandemią koronawirusa tj.  zmniejszonymi dostawami odpadów   

i czasowymi przerwami z  tego powodu. Zysk netto za 2019 rok w całości przeznaczono  na 

zwiększenie funduszu zapasowego. W roku  2020 nie korzystano z kredytów bankowych. 

Spółka ma podpisane następujące umowy najmu/dzierżawy: 

- umowa dzierżawy składowiska odpadów w Starym Sączu  

- umowa najmu znak: GPP.6845.39.2019  na okres od 01.10.2019 do 30.09.2022 r.  lokalu 

użytkowego  na potrzeby siedziby Spółki.  
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Przewidywane kierunki rozwoju Spółki.  

 W roku 2020 ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. 

Budowa budynku usługowego z częścią magazynową w Starym Sączu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: 

• budynku dwukondygnacyjny o funkcji usługowej zawierającego pomieszczenia 

biurowe oraz zaplecze socjalne (z szatniami) z pomieszczeniami higieniczno 

sanitarnymi dla pracowników, 

• obiektu jednokondygnacyjnego pełniącego funkcję magazynową dla sprzętu 

technicznego, roślin, donic, elementów małej architektury (ławki, stoły), 

• przejścia w poziomie parteru pomiędzy budynkami stanowiącymi zespół zabudowy, 

• przyłącza kanalizacji sanitarnej z separatorem substancji ropopochodnych, 

• zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

• kabli w. l.z. i zasilania pompy, 

• oświetlenia zewnętrznego, 

• zjazdu z drogi publicznej, ciągów pieszo jezdnych, miejsc postojowych, dojść 

komunikacji wewnętrznej. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych. 

 

Stan zaawansowania robót na koniec roku 2020 przedstawiał się następująco: 

• wykonano konstrukcje żelbetowe i roboty ziemne, 

• wykonano podłoża i posadzki parteru, 

• wykonano konstrukcję stalową i magazyn z płyt warstwowych,  

• wykonano kanalizację sanitarną, deszczową i instalację wodociągową wraz  

z zasilaniem pompy studni. 
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Wartość wykonanych i zafakturowanych robót wyniosła 545.748, 56 PLN. 

W roku 2021 Spółka zamierza dokończyć budowę zaplecza technicznego ( z zamiarem 

podnajmu części obiektu, co przynosiłoby Spółce w przyszłości dochody z tytułu najmu).  

Przeprowadzona w 2020 r. analiza techniczno - ekonomiczna wykluczyła możliwość    

ewentualnej rozbudowy składowiska. Dokonana analiza rozbudowy infrastruktury 

przetwarzania odpadów ZSO Sp. z o.o. w Starym Sączu wykluczyła zasadność i opłacalność 

budowy instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów. W roku 2021 planuje 

się  podjąć działania w kierunku podwyższenia rzędnych wysokości składowiska odpadów, co 

pozwoliłoby  wydłużyć  czas eksploatacji składowiska. W tym celu podjęto działania: 

1. Zlecono Firmie Małopolskie Biuro Konsultingowo-Marketingowe - ochrona środowiska s.c. 

z Krakowa wykonanie pomiarów geodezyjnych składowiska odpadów w Starym Sączu           

w aspekcie podwyższenia rzędnych wysokości składowiska odpadów. Zgodnie 

z opracowanym sprawozdaniem istnieje możliwość podwyższenia rzędnych. Kolejnym 

etapem będzie uzyskanie ( pozytywnej ) decyzji środowiskowej oraz zmiana pozwolenia 

zintegrowanego.    

2. Zlecono Firmie Małopolskie Biuro Konsultingowo-Marketingowe - ochrona środowiska s.c. 

z Krakowa opracowanie dokumentacji zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko, ustawą prawo ochrony środowiska, ustawą o odpadach, 

ustawą o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych do tych ustaw.  

   W ramach wykonywanego zlecenia/umowy zostaną wykonane: 

-  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

-  raport oddziaływania na środowisko, 

-  wniosek o zmianę aktualnie obowiązującego pozwolenia zintegrowanego, 

- odpowiedzi na uwagi organów administracji publicznej opiniujących i uzgadniających   

  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zarząd nie przewiduje w 2021 roku zagrożeń dla działalności Spółki i ocenia ryzyko 

ewentualnych niekorzystnych zmian na rynku jako niskie.  

 

Informacje dodatkowe  

Zysk netto, który w roku 2020 wyniósł 591 202,46 zł, w całości zaproponowano 
przeznaczyć na zwiększenie funduszu zapasowego. 

W roku 2020 w Zakładzie Składowania Odpadów Sp. z o.o. były przeprowadzono 

następującą  kontrolę: 

- kontrola przeprowadzona w dniach od 20 - 31.01.2020 r. oraz 01.06.2020 r. przez 

przedstawicieli Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  Delegatura     

w Nowym Sączu i Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie oraz Przedstawicieli 

Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Kontrola nie wykazała 

nieprawidłowości.   
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IX. Podsumowanie 

 

Mimo pandemii i związanych z nią ograniczeń społeczno-gospodarczych, które 

wpłynęły na budżety samorządów w całym kraju, w Gminie Stary Sącz udało się prowadzić 

 i zrealizować szereg inwestycji, tak bardzo oczekiwanych przez mieszkańców. Zakończyła się 

budowa kanalizacji w zachodniej części miasta oraz prace odtworzeniowe dróg i chodników.  

Prowadzone były odbiory, dzięki którym mieszkańcy będą mogli podłączać się do sieci 

kanalizacji sanitarnej. Bez poważniejszych problemów zrealizowano budowę kolektora 

głównego w Moszczenicy Niżnej oraz zakończono prace odtworzeniowe na drogach.                

Trwały prace przy budowie sieci w Mostkach. 

 Biblioteka w Przysietnicy cieszy już miłośników literatury. Z powodu pandemii nieco 

trochę przedłuży się budowa nowej siedziby Centrum Kultury i Sztuki, natomiast nic nie stanie 

na przeszkodzie, by w ręce mieszkańców i gości oddać „leśne molo” na Górze Miejskiej już       

w najbliższym czasie. 

Wzorem lat ubiegłych, w realizacji sztandarowych inwestycji wspieraliśmy się środkami 

pozabudżetowymi. Bardzo ważnym zadaniem, które rozpoczęliśmy w roku 2020 jest 

przygotowanie nowej strategii rozwoju gminy na kolejną dekadę. To moment refleksji nad tym 

w jakim miejscu chcemy żyć za lat 10, 20, 30. Strategia ma wyznaczać cele, ma dawać ramy 

dla podejmowanych przez lokalną wspólnotę długofalowych działań, które mają sprawić, że 

Stary Sącz będzie jeszcze lepszym miejscem do życia i pracy. Staraliśmy się włączyć w proces 

pracy nad strategią mieszkańców gminy, tak by jej finalny efekt jak najbardziej odzwierciedlał 

oczekiwania i potrzeby całej naszej wspólnoty.  

To kolejny krok w budowaniu naszej małej ojczyzny, która moim zdaniem dobrze 

wykorzystuje ten czas – dzięki wyważonym i prorozwojowym decyzjom Rady Miejskiej, dzięki 

pracy całego zespołu Urzędu Miejskiego, dzięki skutecznemu pozyskiwaniu pieniędzy 

zewnętrznych i dobremu gospodarowaniu budżetem i wreszcie dzięki zaangażowaniu                   

i przychylności samych mieszkańców Gminy Stary Sącz.  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 
  


