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1. Wstęp 

 
 

Zapraszam do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Myślenice.  

Raport opracowano w związku z obowiązującym art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2020.713). 

Celem przygotowania niniejszego raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 

gospodarczą i społeczną Gminy Myślenice oraz wskazanie na działania podjęte w roku 2019 

przez organ wykonawczy - Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice - w celu zapewnienia 

efektywnego oraz sprawnego jej funkcjonowania. W szczególności analizie poddana została 

realizacja budżetu, polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Myślenicach oraz 

Budżetu Obywatelskiego.  

Zaprezentowane dane, o aspektach funkcjonowania Gminy Myślenice, zgromadzone zostały 

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, dzięki czemu zaistniała możliwość dokonania 

analizy funkcjonowania organów Gminy Myślenice w roku 2019.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Myślenice 
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Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności Gminy:  

• demografia,  

• finanse i mienie gminy,  

• inwestycje gminne,  

• środowisko naturalne, 

• warunki życia mieszkańców – pomoc społeczna, edukacja, gospodarka odpadami,  

• zagospodarowanie przestrzenne,  

• Budżet Obywatelski. 

 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Miasta 

i Gminy Myślenice, pracowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy oraz szereg 

dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu, w tym szereg sporządzanych 

i przekazywanych – również instytucjom zewnętrznym sprawozdań, a także informacje 

zamieszczane na stronach internetowych. 
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2. O Gminie Myślenice 

2. 1. Charakterystyka  gminy 
 

Gmina Myślenice znajduje się w  południowej części województwa małopolskiego, w 

odległości 30 km od Krakowa. Powierzchnia Gminy to 153,7 km2, z czego 30,1 km2 zajmują 

same Myślenice. Niewątpliwym atutem jest piękne położenie: w otoczeniu wzniesień 

Pogórza Wielickiego opadających łagodnie ku dolinie rzeki Raby. Od południa kotlinę zamyka 

pasmo Beskidu Makowskiego. Myślenice otoczone są wzniesieniami Dalinu, Chełmu i 

Uklejny. To właśnie w Myślenicach zaczynają się góry. W skład Gminy oprócz samego miasta 

wchodzi 17 sołectw: Bęczarka, Borzęta, Bulina, Bysina, Chełm, Droginia, Głogoczów, 

Jasienica, Jawornik, Krzyszkowice, Łęki, Osieczany, Polanka, Poręba, Trzemeśnia, Zasań, 

Zawada. 

Rozbudowana sieć dróg międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich zapewnia pasażerom 

wygodny i bezpośredni dojazd do Krakowa, Zakopanego czy też miast aglomeracji śląskiej. 

Na myślenickim dworcu autobusowym i przystankach w jego pobliżu zatrzymują się 

autobusy kursowe, miasto ma połączenie z głównymi ośrodkami południowej i środkowej 

Polski, a w sezonie także z miejscowościami nadmorskimi. Dodatkowo na wszystkich trasach 

komunikacyjnych gminy kursują minibusy przewoźników prywatnych. 

Gmina Myślenice jest stolicą powiatu myślenickiego. Jest największą gminą w powiece.  

Gmina sąsiaduje także z gminami:  

 

- Dobczyce,  
- Mogilany,  
- Pcim,  
- Siepraw,  
- Skawina,  
- Sułkowice,  
- Wiśniowa. 

 
 
 
 

rys. gminy wchodzące w skład Powiatu Myślenickiego 

 

Siedzibą Gminy jest miasto Myślenice.  
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Gminę otaczają wzniesienia Pogórza Wielickiego, które przechodzą w łagodne stoki 

opadające ku dolinie Raby. Od południa kotlinę zamyka pasmo Beskidu Makowskiego, 

o charakterystycznych wierzchołkach przypominających kształtem kopułę. Budowa 

geologiczna sprzyja powstawaniu licznych głęboko wyciętych dolin. Dorzecze Raby stanowi 

dziesiątki potoków spływających z północnych i północno - zachodnich zboczy Pasma 

Lubomira i Łysiny oraz południowych zboczy Pogórza Wielickiego. Północna część gminy 

o łagodniejszej rzeźbie terenu leży w zlewni rzeki Skawinki.  

Teren gminy przecina droga krajowa S7. 

W skład Gminy Myślenice wchodzą następujące sołectwa zamieszkiwane przez odpowiednią 

liczbę mieszkańców: 

 

 

1. Bęczarka  - 1.112 osób, 

2. Borzęta  - 1.709 osób,  

3. Bulina  (mieszkańcy sołectwa posiadają adresy zameldowania Łęki) 

4. Bysina  - 1.399 osób,  

5. Chełm  -    343 osoby, 

6. Droginia  - 1.253 osoby,  

7. Głogoczów  - 3.074 osoby,  
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8. Jasienica  - 1.711 osób,  

9. Jawornik  - 3.206 osób,  

10. Krzyszkowice - 2.565 osób,  

11. Łęki  - 1.079 osób,  

12. Osieczany  - 1.961 osób,  

13. Polanka  - 1.172 osoby,  

14. Poręba  - 1.183 osoby,  

15. Trzemeśnia - 2.382 osoby,  

16. Zasań  -    865 osób,  

17. Zawada  - 1.303 osoby 

 

Według danych będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach (ewidencja 

ludności), liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2019r. wynosiła 43.793 osoby. Miasto 

Myślenice było zamieszkane przez 17.476 mieszkańców, natomiast łączna liczba 

mieszkańców w/w sołectw wynosiła 26.317 osób.  

 

Wśród mieszkańców Gminy Myślenice: 

 dzieci i młodzież w wieku do lat 18 stanowiły grupę 21,30% wszystkich mieszkańców 
(w tej grupie 51,15% stanowili chłopcy, 48,85% dziewczynki), 

 osoby dorosłe w wieku od 18 do 60 lat stanowiły grupę 57,83% wszystkich 
mieszkańców (w tej grupie 50,76% stanowili mężczyźni, 49,24% kobiety), 

 osoby w wielu powyżej 60 lat stanowiły natomiast grupę 20,87% mieszkańców 
ogółem (w tej grupie natomiast mężczyźni 42,64%, kobiety 57,36%). 

 

Tereny Myślenic są bogate w liczne zabytki. Cenne zabytki na terenie gminy to: 

 Rynek, 

 Kościół Parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 

 lamus podworski z końca XVIII w. w Głogoczowie, 

 drewniany kościół pod wezwaniem św. Klemensa w Trzemeśni, wzniesiony w 1780 r. 
o konstrukcji zrębowej, 

 murowany dwór z XIX w. w Głogoczowie, obecnie restauracja Nowina, 

 pozostałość parku dworskiego w Osieczanach oraz murowana obora z XVIII w., 

 cmentarz wojenny nr 371 w Drogini – Banowicach, pochodzący z czasów I wojny 
światowej, ułożony tarasowo na stoku wzgórza porośniętego brzozami i sosnami. 
Projekt autorstwa austriackiego architekta Gustawa Ludwiga. Pochowanych w tym 
miejscu zostało: 141 żołnierzy austriackich, 46 rosyjskich i 4 pruskich, 

 przy wjeździe do Myślenic, u podnóży Szubiennej Góry zachował się cmentarz 
żydowski z 1874 r. 

 Dom Grecki, 
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 Dwór Dolnowiejski, 

 Budynek byłego Gimnazjum nr 1 – obecnie reaktywowanej Szkoły Podstawowej Nr 1, 

 Budynek przy ul. Mikołaja Reja 13 (siedziba władz Powiatu Myślenickiego), 

 Młyn na ulicy Daszyńskiego, 

 pozostałości Zamczyska, 

 Kościółek na Stradomiu. 
 

Ponadto należy wskazać na liczne atrakcje turystyczne.  

Myślenice są dobrze znane jako „Strefa Czasu Wolnego”. Tutaj w latach 20 XX wieku powstało 
Zarabie – rekreacyjna dzielnica miasta. Jest ono dzisiaj wymarzonym miejscem odpoczynku 
dla wszystkich, bez względu na wiek. Nieskażone powietrze, góry, lasy, czyste wody Raby oraz 
doskonała infrastruktura turystyczna stwarzają liczne możliwości spędzania wolnego czasu. 
 
Dla rodzin z dziećmi świetnie sprawdzi się ścieżka rowerowo-biegowa, o długości 2,6 km, 
która ciągnie się wzdłuż rzeki Raby. W połowie drogi można zatrzymać się przy Dolnym Jazie, 
gdzie chętnie wypoczywają zarówno mieszkańcy jak i turyści. Po drodze oddech złapiemy 
w Parku Miejskim z placem zabaw dla dzieci, stołami do gry w szachy i ping ponga oraz 
alejkami dla spacerowiczów, rowerzystów i rolkarzy. Świetnym miejscem na piknik rodzinny 
jest Plaża trawiasta na Zarabiu, w pobliżu której znajduje się kąpielisko Górny Jaz. Od 2019 
roku na Zarabiu powstała także plaża piaszczysta. W okolicy kąpieliska i plaży znajdują się 
place zabaw dla dzieci, zewnętrzna siłownia, korty tenisowe, odkryty basen  oraz boiska do 
siatkówki i pole do mini golfa.    
 

Z Chełmu roztacza się przepiękna panorama na Myślenice i okoliczne wzniesienia. Szczyt 

góry to doskonały punkt wypadowy w głąb Beskidu. Amatorzy górskich wędrówek znajdą 

tutaj ponad 30 km pieszych szlaków turystyczno – krajobrazowych. Jednoosobowa kolej 

krzesełkowa na górę Chełm w Myślenicach o długości 2006 m jest jedną z najdłuższych tego 

typu kolei w Polsce. Prowadzi ona z wypoczynkowej dzielnicy miasta - Zarabia, poprzez 

rezerwat Bluszcz na sam szczyt góry Chełm (632 m n.p.m.). Ważnym udogodnieniem dla 

rodzin z dziećmi są poszerzone krzesełka, dzięki czemu przejazd osoby dorosłej z dzieckiem 

do lat 7 jest wygodny i bezpieczny. Kolej przystosowana jest również do wywozu rowerów. 

 

Do atrakcji turystycznych Myślenic należą także między innymi: 

 Trasy rowerowe - ponad 30 km tras rowerowych na Chełmie o  różnej skali trudności 
oraz słynna downhillowa trasa zjazdowa. Funkcjonująca kolej linowa na Górę Chełm 
przystosowana jest do wywożenia rowerów, 

 Trasy piesze,  

 Stok narciarski na górze Chełm,  

 Myślenickie łowisko pstrągów,  

 Ogólnodostępne kąpielisko na rzece Rabie z możliwością wypożyczenia kajaków. 
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2. 2. Miasta partnerskie Myślenic 
Na podstawie zawartych porozumień o wzajemnej współpracy, Gmina Myślenice 

współpracuje z następującymi miastami partnerskimi: Lüdenscheid (Niemcy), Bełchatów 

(Polska), Tinqueux (Francja), Csopak (Węgry), Nowa Wieś Spiska (Słowacja). 

 

 
Lüdenscheid (Niemcy) 

Miasto położone jest w zachodniej części Niemiec w landzie Nadrenia Północna – Westfalia. 

Jest siedzibą powiatu Märkischer Kreis. Zamieszkiwane jest przez 75.463 osoby, natomiast 

powierzchnia miasta to 86,73 km². Ze względu na swoje położenie nazywane jest „miastem 

na górze”. Przez wzgląd na małe fabryki lamp i sprzętu oświetleniowego przyjęło przydomek 

„Miasta Światła”. Od października 2004 roku do chwili obecnej funkcję Burmistrza miasta 

pełni Dieter Dzewas. Patronem miasta jest św. Medard, którego wizerunek znajduje się w 

herbie Lüdenscheid.  

Porozumienie o współpracy pomiędzy Myślenicami a Lüdenscheid podpisane zostało  

1 września 1989 roku. W jego ramach miasta miały współpracować w dziedzinach działań 

komunalnych, gospodarczych, handlowych, kulturalnych, oświatowych i sportowych. 

Współpraca między miastami opiera się przede wszystkim na płaszczyźnach kulturalnej  

i sportowej oraz międzynarodowej wymianie młodzieży. Do wzajemnych spotkań dochodzi 

systematycznie. Ponadto partnerstwo ze swoimi odpowiednikami z Lüdenscheid prowadzą 

także dwie szkoły średnie z Myślenic.  

 
W lipcu 2019 roku delegacja miasta Lüdenscheid odwiedziła Myślenice przy okazji 
organizowanego w naszym mieście Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. 
Goście wzięli udział w wydarzeniach związanych z Festiwalem zwiedzali miasto i gminę a także 
doszło do oficjalnych spotkań delegacji z Burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice Jarosławem 
Szlachetką, podczas której obie strony zadeklarowały dalszą chęć aktywnej współpracy 
pomiędzy samorządami. Delegacji przewodniczył Björn Weiß zastępca Burmistrza Lüdenscheid. 
 
Na zaproszenie naszych partnerów delegacja z Myślenic udała się z oficjalną wizytą do 
Lüdenscheid we wrześniu 2019 roku w związku z festiwalem odbywającym się w mieście 
partnerskim. Delegacji przewodniczył Zastępca Burmistrza Mateusz Suder. W delegacji oprócz 
pracowników urzędu znalazły się przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” z 
Krzyszkowic oraz Prezes Spółki Sport Myślenice Michał Funek. Podczas wizyty w Lüdenscheid 
doszło do spotkania z Burmistrzem Lüdenscheid Panem Dieterem Dzewas. Koło Gospodyń 
Wiejskich zaprezentowało na festiwalu stoisko z produktami lokalnymi z gminy Myślenice. 
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Bełchatów (Polska) 

 

Miasto w centralnej Polsce, w województwie łódzkim, siedziba władz powiatu 

bełchatowskiego i gminy wiejskiej Bełchatów. Zamieszkiwany jest przez 57.432 osoby, a jego 

powierzchnia to 34,64 km². Od 2014 roku urząd Prezydenta Bełchatowa sprawuje Mariola 

Czechowska.  

Współpraca pomiędzy Gminą Myślenice a samorządem Bełchatowa prowadzona jest od 

2005 roku i dotyczy sfer obejmujących wzajemne wymiany doświadczeń gospodarczych, 

kulturalnych i społecznych. Współpracują ze sobą także stowarzyszenia z terenu obydwu 

samorządów, czego przykładem mogą być warsztaty artystyczne, na które zapraszani są 

twórcy z zaprzyjaźnionych miast.  

 
Na zaproszenie władz Bełchatowa przedstawiciele naszej gminy w składzie: Zastępca 
Burmistrza Mateusz Suder, Sekretarz Robert Pitala oraz Prezes Spółki Sport Myślenice 
Michał Funek wzięli udział w 2019 roku w oficjalnej wizycie w Bełchatowie. Podczas tej 
wizyty nasi przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu wszystkich miast partnerskich 
Bełchatowa, mieli również możliwość zwiedzania miasta i zapoznania się z jego 
specyfiką. W lipcu 2019 roku doszło do wizyty oficjalnej delegacji Miasta Bełchatów 
w Myślenicach. Nasi goście uczestniczyli w Międzynarodowych Małopolskich 
Spotkaniach z Folklorem. Oprócz udziału w festiwalu mieli możliwość zwiedzania 
miasta, a także wzięcia udziału w wycieczkach do Krakowa oraz Szczawnicy na spływ 
Dunajcem. Delegacji z Bełchatowa przewodniczyła pani prezydent Mariola 
Czechowska. 
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Tinqueux (Francja) 

Miasto położone jest w regionie Grand Est, w departamencie Marna, w północno – 

wschodniej Francji. Jest częścią metropolii Reims. Zamieszkiwane jest przez 10.096 

mieszkańców. Od 1995 roku funkcję mera Tinqueux sprawuje Jean – Pierre Fortune. 

Porozumienie o współpracy między Myślenicami a Tinqueux zostało zawarte w grudniu 2005 

roku podczas uroczystego spotkania przedstawicieli obydwu miejscowości. Jednak 

nieoficjalne kontakty są znacznie starsze, a to wszystko za sprawą działającego we 

francuskiej miejscowości Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko Francuskiej. To dzięki pracy 

stowarzyszenia mieszkańcy Tinqueux mają sposobność, aby zapoznać się z polską kulturą 

i zwyczajami, natomiast mieszkańcy Gminy Myślenice poznają życie swoich francuskich 

przyjaciół. Współpraca obydwu miast opiera się przede wszystkim na wymianie kulturalno – 

oświatowo – sportowej. 

 
Na zaproszenie Burmistrza Jarosława Szlachetki w 2019 roku delegacja z Tinqueux z 
Merem Jean – Pierre Fortune na czele wzięła udział w lipcowych  Międzynarodowych 
Małopolskich Spotkaniach z Folklorem. Podczas wizyt naszych gości obie strony 
potwierdziły chęć dalszej aktywnej współpracy obu miast. Goście oprócz udziału w 
festiwalu wzięli także udział w zwiedzaniu miasta oraz oficjalnych spotkaniach z 
Burmistrzem.  
 
Mer Tinqueux  Jean Pierre Fortune oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko 
Francuskiej Jean Claude Kociołek wystosowali zaproszenie dla oficjalnej delegacji oraz 
Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej z Myślenic na zaplanowane w listopadzie 2019 roku 
obchody Jubileuszu działalności Stowarzyszenia. Ze względu na brak możliwości 
wyjazdu orkiestry do Francji w 2019 roku udał się Zespół Ziemia Myślenicka, który dał 
we Francji szereg koncertów. Na czele oficjalnej delegacji, która udała się w 2019 roku 
do Tinqueux stanął zastępca burmistrza Mateusz Suder. 
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Csopak (Węgry)   

Csopak to niewielka węgierska miejscowość położona na północnym brzegu jeziora Balaton. 

Miejscowość jest zamieszkiwana przez 1759 mieszkańców. Na czele władz miejscowości stoi 

burmistrz Tibor Ambrus.  

Porozumienie o współpracy pomiędzy Myślenicami a Csopakiem podpisane zostało w 

listopadzie 2005 r., współpraca opiera się na wymianie kulturalno – oświatowo – sportowej. 

W ramach porozumienia pomiędzy władzami samorządów, co roku zorganizowane grupy z 

Myślenic mogą spędzić kilka dni wypoczywając nad Balatonem, a grupy z Węgier mogą 

poznawać atrakcje Myślenic i Małopolski. Z tej współpracy od 2005 r. skorzystało już kilkaset 

osób, zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach z terenu Gminy Myślenice.  

 
W 2019 roku oficjalna delegacja miasta Csopak odwiedziła Myślenice w miesiącu 
marcu. W  delegacji wzięli udział Burmistrz Tibor Ambrus, przedstawiciele władz 
a także lokalna drużyna sportowa. Nasi goście mieli możliwość korzystania z obiektów 
sportowych gminy Myślenice, a także do zwiedzania miasta oraz wycieczki do Krakowa. 
Doszło wtedy do pierwszego oficjalnego spotkania Burmistrza Jarosława Szlachetki 
z przedstawicielami miasta partnerskiego z Węgier. Współpraca z Węgrami jest 
niezwykle aktywna i żywa. Na zaproszenie naszych partnerów w okresie letnim do 
Csopak udały się, aż cztery grupy mieszkańców. Oficjalna delegacja z Mateuszem 
Sudrem – zastępcą burmistrza – na czele, w lipcu: drużyna piłkarska LKS Orzeł 
Myślenice oraz podopieczni Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych oraz w sierpniu 
2019 roku przedstawiciele Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Głogoczów oraz 
LKS Jawor z Jawornika. Zastępca burmistrza podczas swojej wizyty wystosował kolejne 
zaproszenia dla gości z Csopak, które zrealizowane będą w 2020 r. 
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Nowa Wieś Spiska (Słowacja) 

Jest to miasto partnerskie Myślenic z najkrótszym okresem współpracy – porozumienie 

o współpracy pomiędzy miastami zostało podpisane w 2015 roku. Nowa Wieś Spiska jest 

położona we wschodniej Słowacji, w historycznym regionie Spisz. Miasto liczy sobie 37326 

mieszkańców. Do 2018 roku funkcję burmistrza sprawował Jan Volny, od 2018 roku 

burmistrzem jest Pavol Bečarik. Współpraca pomiędzy samorządami opiera się przede 

wszystkim na wzajemnych wizytach przedstawicieli władz na uroczystościach miejskich 

(święta miast). 

 
W 2019 roku wizyta oficjalnej delegacji przedstawicieli odbyła się w dniach od 12 - 15 
lipca 2019 r., w związku z organizowaną kolejną edycją Międzynarodowych 
Małopolskich Spotkań z Folklorem. Nasi goście wzięli udział w oficjalnych spotkaniach 
z Burmistrzem Jarosławem Szlachetką, koncertach organizowanych w ramach 
Małopolskich Spotkań z Folklorem oraz w zwiedzaniu miasta Myślenice. Wzięli również 
udział w zorganizowanej dla nich wycieczce do Krakowa oraz Szczawnicy na spływ 
Dunajcem. Podczas spotkania podkreślono chęć dalszej współpracy z nastawieniem na 
możliwość wspólnego pozyskania środków na działania w ramach Programu Polska-
Słowacja. 
 
Na zaproszenie Burmistrza Nowej Spiskiej Wsi oficjalna delegacja Myślenic wzięła 
udział w wizycie na Słowacji w dniach od 18 – 20 lipca 2019. Delegacji przewodniczył 
Burmistrz Jarosław Szlachetka. Podczas wizyty na Słowacji była możliwość zwiedzania 
miasta, oficjalnych rozmów z władzami Nowej Spiskiej Wsi. W ramach wizyty 
gospodarze zapewnili możliwość skorzystania z jednej z większych atrakcji 
turystycznych Słowacji tj. ścieżki w koronach drzew zlokalizowanej w Bachledovej 
Dolinie. Rozmowy z naszymi partnerami dotyczyły m.in. wspólnego pozyskiwania 
środków na tego typu inwestycje. 
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2.3. Przegląd wybranych wydarzeń 2019 roku 
W tabeli zostały zebrane zdjęcia dotyczące wybranych wydarzeń, które miały miejsce  

w Gminie Myślenice w 2019 roku.  

 Opis Zdjęcia 

 

Podpisanie listu intencyjnego  
w sprawie przystąpienia 
gminy Myślenice do 
programu LIFE „wdrażanie 
programu ochrony powietrza 
dla województwa 
małopolskiego – Małopolska 
w zdrowej atmosferze”. 
 
Kraków 30.12.2019 r. 

 

 

Jarmark Bożonarodzeniowy 
zorganizowany na 
myślenickim Rynku wspólnie  
z Województwem 
Małopolskim 
 
Myślenice 21.12.2019 r. 

 

 

XVII. Konkursu Potraw 
Regionalnych „Choinka przy 
Wigilijnym Stole”. 
Zorganizowany wspólnie  
z Małopolskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Karniowicach  
i Małopolskim Oddziałem 
Regionalnym ARiMR.  
 
Myślenice 15.12.2019 r. 
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Drugie miejsce dla Burmistrza 
Jarosława Szlachetki w 
plebiscycie Najlepszy 
Burmistrz Małopolski 
zorganizowanym przez  
Polska Press wydawcę 
Dziennika Polskiego i Gazety 
Krakowskiej 
 
Kraków 2.12.2019 r.  

 

 

Powołanie Burmistrza 
Jarosława Szlachetki do 
Komitetu Sterującego ds. 
Rozstrzygnięć Strategicznych 
w ramach prac nas Strategią 
Małopolska 2030  
 
Kraków 7.11.2019 r. 

 

 

Oficjalne uroczystości 
obchodów Święta 
Niepodległości  
w Myślenicach  
 
Myślenice 11.11.2019 r. 
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Poświęcenie i przekazanie 
nowego średniego 
samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zawadzie 
 
Zawada 19.10.2019 r. 

 

 

Wybór mieszkańca gminy 
Myślenice  
Władysława Kurowskiego  
na Posła Ziemi Myślenickiej 
 
Myślenice 14.10.2019 r. 

 

 

Wizyta Premiera Mateusza 
Morawieckiego  
w Myślenicach – spotkanie  
z seniorami w MOKIS  
 
Myślenice 9.10.2019 r. 
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Pozyskanie kwoty 
5 575 328,89 zł  
z Funduszu Dróg 
Samorządowych na budowę 
ulicy Solidarności  
w Myślenicach oraz 
modernizację „Starodroża”  
w Centrum Głogoczowa. 
Zdjęcie z wicewojewodą 
Zbigniewem Starzec 
 
Myślenice 24.09.2019 r. 

 

 

Dożynki Parafii Trzemeśnia 
zorganizowane przez 
Sołectwo Łęki i 
Stowarzyszenie "My 
Łęczanie" i Gminę Myślenice 
 
Łęki 15.09.2019 r. 

 

 

 
 
Podpisanie umowy na I etap 
adaptacji piwnic 
Myślenickiego Ośrodka 
Kultury i Sportu. 
Dofinansowanie z 
Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
Kwota umowy  
to ponad 425 000 000 zł. 
 
Myślenice 13.09.2019 r. 
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80-ta rocznica walk na 
Przedmurzu Krakowa, 
które miały miejsce we 
wrześniu 1939 roku - 
odsłonięcie tablicy pamięci 
Generała Józefa Kustronia 
 
Głogoczów 7.09.2019 r. 
 
 
  

 

Udział Burmistrza Jarosława 
Szlachetki w panelach 
dyskusyjnych „Komunikacja 
i transport – wyzwania 
regionalne i krajowe” oraz 
„Czy sport może być 
opłacalnym narzędziem 
promocji?” podczas Forum 
Ekonomicznego w Krynicy 
 
Krynica  4.09.2019 r. 
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Ponowne uruchomienie 
Szkoły Podstawowej nr 1  
w Myślenicach 
 
Kraków 2.09.2019 r. 

  

 

Wręczenie promes w związku 
z pozyskaniem środków w 
ramach programu 
„Małopolska pamięta” na 
obelisk w Głogoczowie oraz 
zagospodarowanie terenu 
kopca Marszalka Józefa 
Piłsudskiego w Osieczanach 
 
Kraków 28.08.2019 r. 

 

 

Pozyskanie pierwszych 
środków w ramach Funduszu 
Przewozów Autobusowych. 
 
Małopolski Urząd 
Wojewódzki 
Kraków 27.08.2019 r. 
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Myślenicka edycja 
Małopolska TOUR. 
 
Myślenice Zarabie  
17.08.2019 r. 
 

 

  

 

Przystąpienie przez Gminę 
Myślenice do realizacji 
programu „Czyste 
powietrze”.  
Podpisanie porozumienia i 
umowy o współpracy z 
wiceprezes WFOŚiGW w 
Krakowie Panią  
A. Biederman-Zaręba. 
 
Kraków 13.08.2019 r. 
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Podjęcie przez Radę Miejską   
w dniu 19.08.2019 r. uchwały 
nr 86/XIII/2019 w sprawie 
zawierzenia dalszych dziejów 
i losów Miasta i Gminy 
Myślenice Macierzyńskiej 
opiece i trosce Najświętszej 
Maryi Pannie Pani 
Myślenickiej. 
 
50 Rocznica Koronacji 
Cudownego Obrazu Pani 
Myślenickiej 
 
25.08.2019 r. 
Rynek w Myślenicach 

 

 

Umowa na budowę czterech 
Otwartych Stref Aktywności 
w miejscowościach: 
Krzyszkowice, Poręba Zasań i 
Zawada 
 
Kraków 8.08.2019 r. 
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Powrót legendarnego 
wyścigu „Tour de Pologne”   
do centrum Myślenic 
 
Myślenice 3.08.2019 r. 

 

 

 

Medal dla Burmistrza 
Jarosława Szlachetki  
za zasługi dla Policji nadany 
przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji. 
 
Kraków Wawel  
28 lipca 2019 r. 
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Wizyta delegacji z miast 
partnerskich Myślenic 
 
Lüdenscheid, Tinqeux, Nowa 
Spisska Wieś i Bełchatowa 
 
Myślenice 13-16.07.2019 r. 

 

 

 
 
 
 
 
6. Międzynarodowe 
Małopolskie Spotkania  
z Folklorem w Myślenicach  
z udziałem zespołów m.in.  
z Botswany, Nowej Zelandii, 
Meksyku i Portoryko. 
 
Festiwal odbył się pod 
Honorowym Patronatem 
Prezydenta Andrzeja Dudy. 
 
Myślenice Rynek 
8-14.07.2019 r. 
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Myślenicki Festiwal Lata  
na Zarabiu zorganizowany po 
raz pierwszy  
ze wsparciem  
PKN ORLEN 
 
Myślenice 
26-28.07.2019 r. 
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Otwarcie nowej atrakcji  
na Zarabiu - plaży 
piaszczystej. 
 
Myślenice 15.07.2019 r. 

 

 

Otwarcie Miejskiego placu 
zabaw na Osiedlu Tysiąclecia 
Wykonanie alejek oraz stref z 
bezpieczną nawierzchnią pod 
urządzeniami zrealizowane 
zostało w związku z realizacją 
zadania z Budżetu 
Obywatelskiego Miasto i 
Gmina Myślenice. 
 
Myślenice 11.07.2019 r. 

 

 

Konferencja prasowa 
Wojewody Małopolskiego w 
sprawie rozszerzenia 
programu 500+ na każde 
dziecko zorganizowana w 
Myślenicach 
 
Myślenice 26.06.2019 r. 
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Powrót kajaków do 
Myślenic na Rabę 
 
Myślenice 14.06.2019 r. 

 

 

Zakup z budżetu 
obywatelskiego sprzętu 
termowizyjnego dla 
Myślenickiej Grupy 
Poszukiwawczo - 
Ratowniczej z Psami, OSP 
Myślenice - Górne 
Przedmieście i OSP Myślenice 
Śródmieście  
 
Myślenice 9.06.2019 r. 

  

 

Podpisanie umowy na 
wykonanie remontu drogi 
gminnej w Krzyszkowicach. 
Remont dofinansowany  
z Funduszu Dróg 
Samorządowych. 
 
Myślenice 3.06.2019 r. 
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Spotkanie Burmistrza 
Jarosława Szlachetki z 
Prezydentem Andrzejem 
Dudą podczas Święta 
Samorządu Terytorialnego 
 
Warszawa Pałac Prezydencki 
29.05.2019 r.    

 

 
Powiatowy Dzień Strażaka  
w Myślenicach. Burmistrz 
Jarosław Szlachetka został 
odznaczony brązowym 
medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”.  
 
Myślenicki Rynek  
21.05.2019 r. 

 

 

Przekazanie gminie Kopca im. 
Józefa Piłsudskiego w 
Osieczanach. Kopiec został 
uporządkowany dzięki 
środkom z programu 
„Małopolska Pamięta” 
 
Osieczany  12.05.2019 r. 
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Spotkanie Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy  
z mieszkańcami Myślenic 
 
 
Myślenicki Rynek 
15.05.2019 r. 
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Spotkanie z nowo wybranymi 
Sołtysami i Radami Sołeckimi 
 
Myślenice 24.04.2019 r. 
 
 

  

  

 

Niedziela Palmowa – 
Wielkanocny Konkurs Palm 
 
Myślenice 14.04.2019 r. 

 

 

Wizyta Wicepremier Beaty 
Szydło w budynku Caritas 
w którym zaplanowano 
uruchomienie Domu Senior+ 
 
Myślenice 20.03.2019 r. 
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Bieg Tropem Wilczym 
pierwszy raz 
współorganizowany przez 
Gminę Myślenice  
 
Myślenice 17.03.2019 r. 

 

 

Podpisanie umowy  
z wykonawcą remontu  
ul. Traugutta  
w Myślenicach 
 
Myślenice 5.03.2019 r. 

 

 

Wręczenie promes na 
środki związane z 
usuwaniem skutków 
powodzi 
 
Kraków 2.03.2019 r. 
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Przekazanie wykonawcy 
umowy na realizację 
koncepcji z elementami 
studium wykonalności 
szybkiej kolei 
aglomeracyjnej Kraków - 
Myślenice #ZłotyPociąg  
 
Kraków Urząd 
Marszałkowski 
 
20.02.2019 r. 

 

 

Zaprezentowanie nowych 
parkometrów do obsługi 
strefy płatnego 
parkowania  
 
Myślenice 1.02.2019 r. 
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3. Jednostki Organizacyjne Gminy Myślenice 
 

Gmina Myślenice posiada następujące jednostki organizacyjne:   

1. Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, 
2. Zespół Ekonomiki Oświaty w Myślenicach, 
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach, 
4. Żłobek Samorządowy w Myślenicach, 
5. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Myślenicach, 
6. Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Myślenicach, 
7. Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Myślenicach, 
8. Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Myślenicach, 
9. Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Myślenicach, 
10. Przedszkole Samorządowe Nr 7 Myślenicach, 
11. Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Myślenicach, 
12. Przedszkole samorządowe w Bęczarce, 
13. Przedszkole Samorządowe w Jaworniku, 
14. Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni, 
15. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Myślenicach, 
16. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Myślenicach, 
17. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Myślenicach, 
18. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myślenicach, 
19. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Myślenicach (Chełm), 
20. Szkoła Podstawowa w Bęczarce, 
21. Szkoła Podstawowa w Jaworniku, 
22. Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach, 
23. Szkoła Podstawowa w Polance, 
24. Szkoła Podstawowa w Porębie, 
25. Szkoła Podstawowa w Trzemeśni, 
26. Szkoła Podstawowa w Zasani, 
27. Szkoła Podstawowa w Zawadzie, 
28. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Myślenicach, 
29. Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie, 
30. Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie, 
31. Zespół Placówek Oświatowych w Drogini, 
32. Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie, 
33. Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy, 
34. Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach. 
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Gmina Myślenice jest organizatorem trzech samorządowych instytucji kultury tj. 

1. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach, 

              
2. Muzeum Niepodległości w Myślenicach, 

 

  
 

3. Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach – w ramach którego 
funkcjonuje kryta pływalnia Aquarius 

         
 

Gmina Myślenice posiada także udziały w czterech spółkach prawa handlowego tj.: 

1. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach – 
wysokość kapitału zakładowego wynosi 29.189.600 zł, 100% udziałów w kapitale 
należy do Gminy Myślenice, 
 

2. Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach – wysokość 
kapitału zakładowego wynosi 7.085.000 zł, 100% udziałów w kapitale należy do 
Gminy Myślenice, 

 
3. Sport Myślenice Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach – wysokość kapitału 

zakładowego wynosi 1.028.000 zł, 100% udziałów w kapitale należy do Gminy 
Myślenice, 

 
4. Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach 

– wartość udziałów Gminy Myślenice w kapitale zakładowym Spółki wynosi 3.245.000 
zł, co stanowi 84% udziałów w kapitale zakładowym ogółem. 
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4. Finanse gminy 

4.1. Analiza budżetu gminy 
 

Budżet Miasta i Gminy Myślenice został ustalony przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową  

Nr 28/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. 

Na dzień 31.12.2019 r. plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku 

z wprowadzanymi w trakcie realizacji budżetu zmianami osiągnął następujące wielkości: 

 

Wyszczególnienie 
Plan wg Uchwały 

Budżetowej 
Kwota zmian 

Plan po zmianach na dzień 

31.12.2019r. 

DOCHODY OGÓŁEM   219 254 281,24          1 669 294,04             220 923 575,28     

w tym:   
 

  

1) dochody bieżące   183 571 306,24        27 038 731,84             210 610 038,08     

2) dochody majątkowe     35 682 975,00     - 25 369 437,80               10 313 537,20     

        

WYDATKI OGÓŁEM   209 849 151,88          3 643 325,31             213 492 477,19     

w tym:       

1) wydatki bieżące   161 082 951,20        30 974 638,46             192 057 589,66     

2) wydatki majątkowe     44 660 434,68     - 23 462 404,15               21 198 030,53     

3) rezerwy budżetu       4 105 766,00     -   3 868 909,00                    236 857,00     

    z tego:   
 

  

rezerwy na wydatki bieżące       1 315 000,00     -   1 078 193,00                    236 807,00     

rezerwy na wydatki majątkowe       2 790 766,00     -   2 790 716,00                             50,00     

WYNIK - NADWYŻKA  BUDŻETU       9 405 129,36     -   1 974 031,27                 7 431 098,09     

PRZYCHODY BUDŻETU       5 353 084,68          2 390 112,15                 7 743 196,83     

ROZCHODY BUDŻETU     14 758 214,04             416 080,88               15 174 294,92     

 

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 10 Uchwał zmieniających Uchwałę 

Budżetową, zwiększając plan dochodów bieżących o 6.105.554,08 zł., wydatków bieżących 

o 6.309.186,70 zł., przychodów o 2.390.112,15 zł. i rozchodów o 416.080,88 zł. oraz 

zmniejszając plan dochodów majątkowych o 25.861.524,80 zł. i wydatków majątkowych 

o 24.091.126,15 zł. 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice wydał 28 Zarządzeń w związku ze zmianą kwot dotacji 

celowych z budżetu państwa, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotu 

dotacji otrzymanych z budżetu państwa w oparciu o które zwiększone zostały dochody 

i wydatki bieżące o 20.933.177,76 zł. oraz dochody i wydatki majątkowe o 492.087,00 zł. Na 

podstawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, 

innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych (§ 8 powołanej na wstępie 

Uchwały Budżetowej) tj. polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi 
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i wydatkami majątkowymi i do podziału rezerw - art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 r poz.869 ze zm.) oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach 

w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

zwiększone zostały wydatki bieżące o 3.732.274,00 zł., a wydatki majątkowe o 136.635,00 zł. 

Wprowadzone zmiany w planach, o których mowa wyżej wpłynęły na planowany wynik 

budżetu, który ostatecznie ukształtował się na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 

7.431.098,09 zł. stanowiącą nadwyżkę budżetu Gminy. 

 

Ostatecznie zaplanowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2019 zostały 

zrealizowane w następujących wysokościach: 

Wyszczególnienie 
  Plan po zmianach 

na 2019r.  

  Wykonanie na 

dzień 

31.12.2019r. 

% 

realizacji 

udział % w 

kwotach 

ogółem 

DOCHODY OGÓŁEM       220 923 575,28       226 237 877,44     102,41% 100,00% 

w tym:         

1) dochody bieżące       210 610 038,08       211 386 898,36     100,37% 93,44% 

z tego:         

Subwencje         42 829 349,00         42 829 349,00     100,00% 18,94% 

z tego:         

         część oświatowa subwencji ogólnej         39 763 694,00         39 763 694,00     100,00% 17,58% 

         uzupełnienie subwencji ogólnej              225 579,00              225 579,00     100,00% 0,10% 

         część wyrównawcza subwencji ogólnej           2 840 076,00           2 840 076,00     100,00% 1,25% 

Podatki i opłaty          39 479 708,00         39 554 745,71     100,19% 17,48% 

Udziały w podatkach państwowych         47 409 932,00         47 847 435,22     100,92% 21,15% 

z tego:         

      od osób fizycznych         45 950 932,00         46 385 476,00     100,95% 20,50% 

      od osób prawnych           1 459 000,00           1 461 959,22     100,20% 0,65% 

Dochody z mienia           8 855 251,88           9 272 598,36     104,71% 4,10% 

Dotacje celowe przeznaczone na cele bieżące         67 142 212,96         66 968 642,52     99,74% 29,60% 

w tym:         

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań  

bieżących własnych 
          4 436 875,70           4 378 847,67     98,69% 1,94% 

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań  

bieżących zleconych gminie ustawami 
        16 905 073,37         16 755 232,90     99,11% 7,41% 

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące 

zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego 

        44 584 426,89         44 581 470,31     99,99% 19,70% 

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w 

całości przez budżet państwa 

               22 630,00                21 641,20     95,63% 0,01% 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących na 

podstawie porozumień z jedn. sam. terytorialnego 
             512 449,00              551 540,05     107,63% 0,24% 

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
             316 750,00              316 447,40     99,90% 0,14% 
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między jst 

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej 

               63 990,00                63 447,74     99,15% 0,03% 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 
             300 018,00              300 015,25     100,00% 0,13% 

Środki otrzymane na realizację zadań bieżących              514 488,20              507 797,60     98,70% 0,22% 

w tym:         

Środki z państwowych funduszy celowych na realizację 

zadań bieżących ( Fundusz Dróg Samorządowych) 
             486 770,00              486 770,00     100,00% 0,21% 

Środki z państwowych funduszy celowych na realizację 

zadań bieżących ( Fundusz Rozwoju Przewozów 

Autobusowych) 

               27 718,20                21 027,60     75,86% 0,01% 

pozostałe dochody           4 379 096,04           4 406 329,95     100,62% 1,95% 

2) dochody majątkowe         10 313 537,20         14 850 979,08     144,00% 6,56% 

z tego:   

 

    

Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje         10 002 584,20         10 000 023,93     99,97% 4,42% 

   w tym:         

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich i budżetu państwa 
          8 966 337,20           8 966 336,93     100,00% 3,96% 

Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie 

porozumień miedzy jst 
             150 000,00              147 500,00     98,33% 0,06% 

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji 

własnych gmin 
             218 547,00              218 547,00     100,00% 0,10% 

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jst 
             243 540,00              243 540,00     100,00% 0,11% 

Dotacje z państwowych funduszy celowych na 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
             424 160,00              424 100,00     99,99% 0,19% 

Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych                             -             4 540 000,00       2,01% 

w tym:     
 

  

Środki z państwowych funduszy celowych na realizację 

zadań inwestycyjnych ( Fundusz Dróg Samorządowych) 
                            -             4 540 000,00       2,01%  

dochody ze sprzedaży majątku              307 606,00              307 607,44     100,00% 0,13% 

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 
                 3 347,00                  3 347,71     100,02% - 

WYDATKI OGÓŁEM         213 492 477,19         209 679 849,88          98,21%     100,00% 

w tym:         

Wydatki bieżące       192 294 396,66       188 838 383,48     98,20% 90,06% 

z tego:         

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych       114 328 637,06       111 497 388,47     97,52% 53,18% 

    w tym:         

1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane         76 778 094,86         75 719 772,06     98,62% 36,11% 

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
        37 550 542,20         35 777 616,41     95,28% 17,07% 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych         62 904 999,43         62 639 636,30     99,58% 29,87% 

3) dotacje na zadania bieżące           9 743 302,67           9 664 224,05     99,19% 4,61% 
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4) wydatki na obsługę długu           4 427 184,00           4 427 088,09     100,00% 2,11% 

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków 

o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 
             653 466,50              610 046,57     93,36% 0,29% 

    w tym:         

(6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              261 568,00              251 020,71     95,97%   

rezerwy ogólne i celowe              236 807,00                             -       

  Wydatki majątkowe         21 198 080,53         20 841 466,40     98,32% 9,94% 

z tego:         

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne          17 154 530,53         16 797 966,40     97,92% 8,01% 

    w tym:   

 

    

 na programy finansowane z udziałem środków o 

których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3  
        10 359 243,53         10 288 966,43     99,32% 4,91% 

2) zakup i objęcie akcji i udziałów           4 043 500,00           4 043 500,00     100,00% 1,93% 

rezerwa na wydatki majątkowe                       50,00                            -           

WYNIK - NADWYŻKA BUDŻETU           7 431 098,09         16 558 027,56         

 

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, że w analizowanym okresie uzyskane 

wpływy z dochodów przewyższały poniesione wydatki o kwotę 16.558.027,56 zł. dając 

nadwyżkę budżetową. 

Zaplanowane przychody i rozchody wykonano na dzień 31.12.2019r. w następujących 

wysokościach: 

Wyszczególnienie 
Plan po zmianach 

na rok 2019 

Wykonanie  na 

dzień 31.12.2019r. 
% realizacji 

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 7 743 196,83 8 466 358,04 109,34% 

z tego: 

   kredyty 1 378 906,51 1 378 906,51 100,00% 

spłaty udzielonych pożyczek 2 174 561,00 2 174 561,00 100,00% 

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 

4 189 729,32 4 912 890,53 117,26% 

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 15 174 294,92 15 174 294,92 100,00% 

z tego: 

   spłata rat kredytów i pożyczek 12 754 294,92 12 754 294,92 100,00% 

w tym: 

   rat kredytów 8 729 543,00 8 729 543,00 100,00% 

rat pożyczek 4 024 751,92 4 024 751,92 100,00% 

udzielone pożyczki 2 420 000,00 2 420 000,00 100,00% 
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Planowane przychody między innymi z tytułu uruchomienia transzy kredytu zaciągniętego 

w roku 2018 w kwocie 1.378.906,51 zł. na realizację projektu finansowanego z udziałem 

budżetu środków europejskich „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem 

starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice 

obręb 2” zostały wykonane w 100,00 %.  Natomiast wykazane za rok 2018 wolne środki  

w kwocie 4.912.890,53 zł. zostały w roku 2019 rozdysponowane w wysokości 4.189.729,32 

zł., a pozostałe środki tj 723.161,21 zł. zwiększą kwotę wolnych środków za rok 2019. 

Planowane i wykonane w 100,00 % przychody ze spłat udzielonych pożyczek pochodzą ze 

spłaty dokonanej przez Zakład Utylizacji Odpadów spółka z o. o w Myślenicach w kwocie 

2.000.000,00 zł. oraz z częściowej spłaty w kwocie 174.561,00 zł. pożyczki (udzielonej w roku 

2018 w wysokości 542.000,00 zł.) przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bęczarce. 

Planowane rozchody budżetu na rok 2019 wykonano w 100,00%. Środki wydatkowano na 

spłatę rat pożyczek i kredytów wynikających z zawartych umów (12.754.294,92 zł.) oraz 

zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 9 ust 3 Uchwały Budżetowej na rok 2019 Burmistrz 

Miasta i Gminy Myślenice udzielił pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł. Zakładowi Utylizacji 

Odpadów spółka z o. o w Myślenicach z terminem spłaty 31 grudzień 2019 r. i Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Trzemeśni w kwocie 420.000,00 zł. na pokrycie kosztów wykonania boiska 

rekreacyjnego ze sztuczną nawierzchnią z terminem spłaty do dnia 15 grudnia 2020 r. 

Różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami powiększona o przychody 

i pomniejszona o rozchody stanowi na dzień 31 grudnia 2019 roku kwotę 9.850.090,68 zł., 

która obejmuje środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych (4.540.000, 00 zł.),  

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi 

finansowane (305.036,18 zł.), środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych 

 z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Aktywne Myślenice” (20.220,42 zł.) 

oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (4.984.834,08 zł.). 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zgodnie z art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych 

uregulowano zobowiązania z tytułu naliczonych odsetek od zobowiązań zaciągniętych na 

wkład krajowy, podlegających wyłączeniu w kwocie  2.174.720,90 zł. (tj. odsetek naliczonych 

od kredytów i pożyczki zaciągniętych na realizację Projektów pn. „Czysta woda dla Krakowa 

– uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice”, „Ścieżki pieszo 

– rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, „Przebudowa Myślenickiego Rynku wraz  

z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 

974 Myślenice obręb 2” pomniejszonych o dopłaty z NFOŚ i GW w Warszawie  

o 1.009.117,71 zł. 
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W porównaniu do wykonania za analogiczny okres roku ubiegłego wykonanie dochodów 

i wydatków ogółem przedstawia się następująco: 

 
 

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego realizacja dochodów w roku 
2019 jest o 34.818.284,87 zł. wyższa w związku z większymi wpływami z dochodów bieżących 
o 24.256.071,72 zł. i z dochodów majątkowych o 10.562.213,15 zł. Poza zakładanym 
ogólnym wskaźnikiem wzrostu dochodów do wyższej realizacji przyczyniły się w ramach 
dochodów bieżących m.in. wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych gminie ustawami, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o 10.871.903,35 zł. (wpływy w 2018 
roku z tego źródła dochodów stanowiły kwotę 33.709.566,96 zł., a w 2019 roku 
44.581.470,31 zł.), wpływy z subwencji o 4.578.829,00 zł. w tym z części oświatowej 
o 2.027.363,00 zł. i części wyrównawczej o 2.325.887,00 zł., wpływy z udziału gminy 
w podatku dochodowym od osób fizycznych o 5.358.994,00 zł. Natomiast wzrost dochodów 
majątkowych odnotowano m.in. we wpływach pochodzących z dotacji celowych w ramach 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa 
o 5.892.861,65 z. oraz nie planowanych na rok 2019  środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych na dofinansowanie inwestycji w roku 2020 o 4.540.000,00 zł. 
 
W odniesieniu do realizacji wydatków w roku 2019, w porównaniu do roku poprzedniego są 
one wyższe o 16.300.315,17 zł. w związku z większymi nakładami na wydatki bieżące 
o 20.953.161,54 zł., a mniejszymi na wydatki majątkowe o 4.652.846,37 zł. 
 
Podsumowując dane o wielkościach wykonanych dochodów, to stanowiły one 102,41% 
planowanych wpływów w wysokości 220.923.575,28 zł., a wydatki 98,21% zakładanego 
planu na poziomie 213.492.477,19 zł. 
 
 
 
 
 
 
 

rok  2011 rok  2012 rok  2013 rok  2014 rok  2015 rok  2016 rok  2017 rok  2018 rok  2019

dochody 163704 722 149702 350 134702 343 183132 515 131745 073 186848 358 188765 890 191419 592 226237 877

wydatki 190790 727 175367 802 166115 327 159026 856 182566 255 169132 613 179485 877 193379 534 209679 849
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W porównaniu do wykonania lat ubiegłych zakładany plan wydatków bieżących 
przedstawia się następująco: 

 
 
Wzrost wydatków bieżących w roku 2019 w porównaniu do analogicznego okresu roku 

ubiegłego wystąpił m.in. w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

o 6.275.278,37 zł. z uwagi na wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty, świadczenia na 

rzecz osób fizycznych o 10.245.340,58 zł. w związku z wypłatą większej ilości świadczeń 

z pomocy społecznej oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 

o 3.923.811,13 zł. Źródłami finansowania poniesionych nakładów na wydatki bieżące w roku 

2019 były dochody własne, środki z państwowych funduszy celowych, subwencje i dotacje 

celowe z budżetu państwa, z budżetu środków europejskich oraz z budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Natomiast spadek nakładów na wydatki inwestycyjne w roku 2019 jest wynikiem m.in. 

przesunięcia terminu wykonania inwestycji zgodnie z harmonogramami rzeczowo – 

finansowym na rok 2020 (projekt „Przebudowa Myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem 

starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice 

obręb 2”, projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”). 

Wydatki majątkowe finansowane były w większości środkami własnymi z budżetu gminy, 

które stanowiły kwotę 14.533.064,86 zł. tj. 70,06% wydatkowanych środków w roku 2019 

(nie obejmuje zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości zaliczki 99.289,00 zł.). Pozostała 

wydatkowana kwota 6.209.112,54 zł. stanowiła udział środków zewnętrznych pochodzących 

z budżetu środków europejskich 3.796.519,03 zł., z budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego 391.040,00 zł., z budżetu państwa 218.547,00 zł., z budżetu państwowych 

funduszy celowych 424.100,00 zł. oraz z transzy kredytu zaciągniętego w roku 2018 w kwocie 

1.378.906,51 zł. 

Podsumowując w 2019 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Myślenice ( 43.793 – 

dane z Wydz. SOS Urzędu Miasta i Gminy Myślenice na dzień 31.12.2019 r.) zrealizowano 

dochody w kwocie 5.166,08 zł. a wydatki 4.787,98 zł. 

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 

wynosi 135.493.162,01 zł., co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 3.093,95 zł. 

rok  2011 rok  2012 rok  2013 rok  2014 rok  2015 rok  2016 rok  2017 rok  2018 rok  2019

bieżące 91604 479 100758 059 103334 648 108321 059 111217 900 141447 739 156403 690 167885 221 188838 383

majątkowe 99186 247 74609 743 62780 678 50705 796 71348 355 27684 874 23082 187 25494 312 20841 466
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4.1. Wykaz pozyskanych w 2019 roku środków zewnętrznych 
 

1. z pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa 

Małopolskiego na realizację zadania własnego Gminy Myślenice w Sołectwie Łęki - laureata 

konkursu „Małopolska Wieś 2019” na doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy 

w Łękach na kwotę 19.697,40 zł., 

2. z dotacji ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem 

z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi na działce nr 1282 w Jaworniku w kwocie 

147.500,00 zł., 

3. z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 

w kwocie 73.514,00 zł na dofinansowanie zadania „Remont kładki wiszącej stalowej na rzece 

Raba, nr działki 1139/15, obręb 3 w miejscowości Myślenice w km 0+000-0+090”, 

4. z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej 

nr K 540269 na działkach nr 1752 i 1753 w miejscowości Krzyszkowice w km 1+126,00 do 

2+100,00” w kwocie 486.770,00 zł., 

5. z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 

dofinansowanie utworzenia linii komunikacyjnych: Myślenice BP – Chełm Skrzyżowanie 

i Myślenice K. Wielkiego – Krzyszkowice Wieś na łączną kwotę 21.027,60 zł., 

6. z udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa 

Małopolskiego w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 

samorządowych na realizację zadania pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach 

gminnych i powiatowych” w łącznej kwocie 36.540,00 zł. w tym: na przejściu dla pieszych 

w km 0+790 odcinka drogi gminnej nr K 540215 (ul. Pardyaka) w miejscowości Myślenice 

17.940,00 zł. oraz  na przejściu dla pieszych w km 0+067 odcinka drogi gminnej nr K 540200 

(ul. H. Jordana) 18.600,00 zł., 

7. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych w dniach 13 i 27 grudnia 2019 r. 

w łącznej kwocie 4.540.000,00 zł. na dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w roku 

2020 w tym: zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1+014,20 

w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice” 1.984.000,00 zł. oraz zadanie „Budowa drogi 

gminnej nr 540219K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. 

Solidarności, Gmina Myślenice”  2.556.000,00 zł., 

8. z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Małopolskie na dofinansowanie budowy 

budynku remizy OSP w Głogoczowie 70.000,00 zł. oraz na dofinansowanie zakupu nowego 

średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP 

w Zawadzie 50.000,00 zł. w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2019”, 

9. ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych w kwocie 218.547,00 zł. na realizację zadania „Odbudowa nawierzchni boiska 

szkolnego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy na dz.616/1 obr.3 w Myślenicach”, 
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10. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w ramach 

działania 3.1.2.2 – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych 

i ćwiczeniowych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących 

podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu 

wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 64.000,00 zł., 

11. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczących wspierania 

organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych 

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

posiłków (§ 2030) w kwocie 54.731,54 zł., 

12. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna 

tablica” w kwocie  98.000,00 zł., 

13. z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu 

wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 w ramach działania 13.1.4.1 Wspieranie 

aktywnego starzenia się na kwotę 219.756,70 zł., 

14. z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej na podstawie zawartego porozumienia 

Nr 1/XII/DPS/2019 z dnia 07 maja 2019 r o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. 

„Bezpiecznie w Rodzinie” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie 

Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie” - kwota 63.447,74 zł.,  

15. z dotacji na realizację projektu „Aktywne Myślenice” finansowanego ze środków budżetu 

europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 299.665,25 zł., 

16. dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie  zadania 

własnego gminy , o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 „Maluch + 2019” w kwocie 18.000,00 zł., 

17. z przekazanej dotacji w kwocie 673.399,05 zł. z budżetu środków europejskich na 

realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 

18. z dotacji celowej z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa w kwocie 

3.099.600,00 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na refundację poniesionych wydatków w roku 2018 

i 2019 na realizację projektu „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki 

oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 

2”. 
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19. z dotacji celowej z samorządu województwa na realizację zadania własnego 

powierzonego Gminie Myślenice pn. „Małopolski Jarmark Bożonarodzeniowy 2019” na 

podstawie zawartego porozumienia  – kwota 50.000,00 zł., 

20. z dotacji z samorządu województwa na organizację Międzynarodowego Festiwalu 

Folkloru w ramach realizacji zadania pn. „Międzynarodowe Małopolskie Spotkania 

z Folklorem 2019” - 198.000,00 zł., 

21. z dotacji z samorządu województwa na przeprowadzenie prac konserwatorskich 

i remontowych kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej Szkaplerznej 

w Myślenicach - 15.000,00 zł i zespołu kamiennych figur w Jasienicy - 48.750,00 zł. w ramach 

programu "Ochrona zabytków Małopolski 2019", 

22. z dotacji z samorządu województwa na wykonanie obelisku kamiennego na cmentarzu 

komunalnym w Głogoczowie, upamiętniającego generała Józefa Kustronia - 3.500,00 zł. 

i umocnienie podnóża kopca Józefa Piłsudskiego, który powstał w latach 1936-1939 

w Osieczanach oraz wykonanie dwóch miejsc parkingowych 9.000,00 zł. w ramach konkursu 

pn. „Małopolska Pamięta -zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej 

i martyrologii” 

23. z dotacji celowej z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa z tytułu 

refundacji poniesionych wydatków przez Gminę na budowę Muzeum w ramach projektu 

„Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy 

ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” na kwotę ogółem 

5.193.687,88 zł., 

24. z dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja MOKIS wraz z izolacją budynku 

oraz rewitalizacją piwnic na potrzeby nowych pracowni artystycznych” w ramach programu 

Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na kwotę 250.000,00 zł., 

25. z przekazanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo 

Małopolskie na realizację projektu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży pn. 

„Jeżdżę z głową” w kwocie 22.500,00 zł., 

26. z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie 

w kwocie 87.000,00 zł. na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa obiektów małej 

architektury na działce nr 132/2 w miejscowości Jawornik”, 

27. z dotacji pochodzącej z Funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę stref 

sportowo – rekreacyjnych w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na kwotę 

174.100,00 zł. 
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5. Poziom zadłużenia 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan zadłużenia Miasta i Gminy Myślenice z tytułu zaciągniętych 

kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń przedstawia się następująco: 

a) z tytułu kredytów (85.391.640,81 zł) i pożyczek zaciągniętych (50.101.521,20 zł): 
      

1. Zgodnie z umową Nr P-19-12-02-3 z dnia 19 czerwca 2012 r. zawartą z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę  
w kwocie 17.990.000 zł. z wykorzystaniem od dnia 20.06.2012 r. do dnia 
31.07.2013 r. na finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody 
i systemu uzdatniania wody w Myślenicach – etap I”. Oprocentowanie pożyczki jest 
zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 4,0% w stosunku rocznym. 
Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową. Okres spłaty: lata 2014 – 2024. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r. 
kwota 15.130.000,00 zł. 

 

2. Zgodnie z umową o kredyt nr 74102028920000569600646935 z dnia 25.06.2010 r. 
zawartą z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalny 
Oddział Korporacyjny w Krakowie oraz aneksem Nr 1 z dnia 22.12.2014 r. na pokrycie 
wkładu własnego do projektu pn. „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice w wysokości 
48.813.429,81 zł. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1M 
równej średniej arytmetycznej z notowań w okresie pomiędzy pierwszym a ostatnim 
dniem miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającym dany okres 
odsetkowy powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,74 %. Zabezpieczenie 
spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 
opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty:  lata 
2014 – 2033, raty kwartalne począwszy od dnia 31 marca 2014 r. Pozostaje do spłaty 
na dzień 31.12.2019 r. kwota 34.125.429,81 zł. 

 

3. Zgodnie z umową o kredyt nr 53102028920000559600643288 z dnia 27.04.2010 r. 
zawartą z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalny 
Oddział Korporacyjny w Krakowie na sfinansowanie projektu pn. „Czysta woda dla 
Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 
Myślenice w wysokości 38.242.000 zł. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie 
stawki WIBOR 1M równej średniej arytmetycznej z notowań w okresie pomiędzy 
pierwszym, a ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego bezpośrednio 
poprzedzającym dany okres odsetkowy powiększone o stałą marżę banku 
w wysokości 1,89 %. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco 
z wystawienia Kredytobiorcy opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją 
wekslową. Okres spłaty:  lata 2014 – 2033 , raty kwartalne począwszy od dnia 
31 marca 2014 r. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r. kwota 26.769.400,00 zł. 
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4. Zgodnie z umową nr 002/10/428 z dnia 27.12.2010 r. zawartą z Małopolskim Bankiem 
Spółdzielczym w Wieliczce Oddział w Myślenicach o kredyt długoterminowy w kwocie 
8.580.000,00 zł. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia 
w planowanych dochodach budżetu Gminy Myślenice na rok 2010. Oprocentowanie 
kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę 
banku w wysokości 1,09 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu 
stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy. Okres spłaty: lata 
2011-2020, raty płatne kwartalnie począwszy od dnia 31 marca 2011 r. Pozostaje do 
spłaty na dzień 31.12.2019 r. kwota 1.746.000,00 zł. 

 

5. Zgodnie z umową nr 676/2011/00005472/00 z dnia 16.12.2011 r. zawartą z ING Bank 
ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie 
o kredyt długoterminowy w kwocie 4.990.000,00 zł. na pokrycie planowanego 
deficytu budżetu Gminy Myślenice na rok 2011. Oprocentowanie kredytu ustalone na 
bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększonej o stałą marżę banku w wysokości 
0,84 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in 
blanco. Okres spłaty: lata 2012-2020, raty płatne kwartalnie począwszy od dnia 
31 marca 2012 r. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r. kwota 990.000,00 zł. 

 

6. Zgodnie z umową Nr 776/2014/WN-06/OW-ki-PS/P z dnia 14 listopada 2014 r. 
zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej do kwoty 
37.183.000,00 zł. przedsięwzięcia pn. „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice „ współfinansowanego ze 
środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego. Oprocentowanie 
pożyczki w skali roku 2,5%. Zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki stanowi weksel 
własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty 
lata: 2016 – 2038. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r. kwota 30.715.000,00 zł. 

 

7. Zgodnie z umową Nr 002/13/296 z dnia 20 grudnia 2013 r. zawartą z Małopolskim 
Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce o kredyt długoterminowy w kwocie 8.000.000 zł 
przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013. 
Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą 
marżę banku w wysokości 1,55 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu 
stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2015-2028. Pozostaje do spłaty na 
dzień 31.12.2019 r. kwota 6.300.000,00 zł. 

 

8. Zgodnie z umową Nr P/003/14/02 z dnia 16 stycznia 2014 r. zawartą z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę do 
kwoty 7.454.045,20 zł. z wykorzystaniem od dnia 16.01.2014 r. do dnia 30.11.2014 r. 
na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w rejonie Miłogoszczy i Zarabia w Myślenicach – Etap I i II”. Oprocentowanie pożyczki 
jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym. 
Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
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wekslową. Okres spłaty : lata 2015 – 2022. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r. 
kwota 4.156.021,20 zł. 

 

9. Zgodnie z umową Nr P/041/14/02 z dnia 24 lipca 2014 r. zawartą z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę do 
kwoty 201.000,00 zł. na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach 
zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – 
etap II część 1”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy 
wynosiło 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki, 
odsetek stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty 
lata 2015 – 2024. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r. kwota 100.500,00 zł. 
 

10. Zgodnie z umową Nr 002/18/195 z dnia 30 października 2018 r. zawartą 
z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym 
oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy 
konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018 r. na udzielenie kredytu 
długoterminowego do kwoty 10.240.811,00 zł. na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu Gminy w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie 
zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,62 % 
w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco. 
Okres spłaty lata 2020-2029. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r. kwota 
10.240.811,00 zł. 
 

11. Zgodnie z umowa Nr 002/18/195A z dnia 30 października 2018 r. zawartą 
z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym 
oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy 
konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018 r. na udzielenie kredytu 
długoterminowego do kwoty 5.800.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie 
zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,62 % 
w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco. 
Okres spłaty lata 2019-2028. Pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2019 r. kwota 
5.220.000,00 zł. 

                       

Ogółem zobowiązanie Gminy na dzień 31.12.2019r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 

135.493.162,01 zł,  w tym brak zobowiązań wymagalnych. 
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b) udzielone przez Gminę poręczenia: 
 

1. dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach Spółka z o.o. na 
kwotę ogółem 5.406.000 zł. tytułem poręczenia kredytu udzielonego MZWiK Spółka 
z o.o. na sfinansowanie realizowanej inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków 
w Myślenicach. Poręczenie na okres marzec 2008 r. – marzec 2023 r. Stan 
zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. wynosił 906.487,00 zł., 

2. na podstawie zawartej umowy poręczenia Nr 279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 
udzielono poręczenie do wysokości 4.000.000,00 zł. kredytu inwestycyjnego 
zaciągniętego przez Spółkę Gminy „Sport Myślenice” spółka z o.o. z siedzibą 
w Myślenicach na działalność gospodarczą w latach 2017 do 2026. Stan zobowiązań 
z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. wynosił 3.550.000,00 zł., 

3. spłaty kredytu rewolwingowego udzielonego w kwocie 300.000,00 zł. dla instytucji 
kultury Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w roku 2019 z terminem spłaty w roku 
2020 na podstawie umowy poręczenia nr 214/2019 z dnia 28 października 2019 r. 
Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. wynosił 300.000,00 zł., 

4. w kwocie 671.929,34 zł. na zabezpieczenie pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie 
Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartej umowy na realizację projektu 
"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" w którym Gmina Myślenice 
uczestniczy (Umowa poręczenia z dnia 31.12.2018 r., aneks nr 1 z dnia 10.12.2019 r.). 
Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. wynosił 671.929,34 zł., 

5. spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2019 ze spłatą w roku 2020 w kwocie 
1.000.000,00 zł. przez Spółkę z.o.o z siedzibą w Myślenicach „Zakład Utylizacji 
Odpadów” zgodnie z umową poręczenia nr 106/2019 z dnia 31.05.2019 r. Stan 
zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. wynosił  1.000.000,00 zł., 

 

Ogółem wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań Gminy na dzień 

31.12.2019 r. z tytułu udzielonych poręczeń stanowiła kwotę 6.428.416,34 zł. 
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6. Mienie gminne 
 

Mieniem gminy (mieniem komunalnym) jest własność i inne prawa majątkowe należące 

poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym 

przedsiębiorstw (spółek). 

 

Informacja o stanie mienia Gminy Myślenice – to prezentacja danych obrazujących wartość, 

wielkość i strukturę posiadanego majątku, który stanowi realne zabezpieczenie możliwości 

wykonywania zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej. 

 

Zakres przedmiotowy tej informacji wyznacza przepis art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869 ze zm.). W myśl tego 

przepisu niniejsza informacja zawiera: 

1) okres za jaki jest sporządzona 
2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw 

własności 
3) dane dotyczące: 

a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności 
o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, 
wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, 

b) posiadania 
4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych 

praw majątkowych, od złożenia poprzedniej informacji, 
5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania, 
6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki 

samorządu terytorialnego. 
 

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z bilansu jednostki 

budżetowej, ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy, sprawozdania RB 27S z wykonania 

planu dochodów budżetowych, bilansu jednostek budżetowych oświatowych oraz informacji 

jednostek organizacyjnych Gminy i Referatów/Wydziałów Urzędu i obejmuje okres od 

1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

 

Gmina jest właścicielem majątku nabytego w drodze komunalizacji z mocy prawa, na 

wniosek Gminy oraz na podstawie aktów notarialnych zakupów, zamiany, darowizn, spadku. 

Na majątek ten składają się nieruchomości gruntowe, budynki, rzeczy ruchome, środki 

trwałe w budowie, udziały i akcje w innych jednostkach a także aktywa obrotowe będące 

w dyspozycji jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury, spółek ze 100% 

udziałem Gminy oraz innych podmiotów. Wśród składników majątkowych znajdują się takie, 
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co do których Gmina posiada współwłasność w częściach ułamkowych ze Skarbem Państwa 

tj. w budynku pod adresem Rynek 8/9 Myślenice, w zasobie mieszkaniowym z udziałami 

osób fizycznych (właściciele poszczególnych lokali) oraz z prywatnymi właścicielami takich 

działek jak: 

 Nr 350 o pow.11.340 m2 w Zawadzie (teren pod boiskiem sportowym), 

 Nr 171 o pow. 125 m2  w obrębie miasta Myślenice, 

 Nr 455/2 o pow.  153 m2 w Bysinie, 

 Nr 161 o pow. 1.625 m2  w Jaworniku, 

 części działki Nr 484 w Krzyszkowicach (część drogi), 

 Nr 1860/14 o pow.336 m2, Nr 1860/16 o pow. 147 m2 w obrębie Miasta 
Myślenice, 

 Nr 428/2, 428/1 i Nr 431 w Trzemeśni (część drogi), 

 Nr 475/2, Nr 1168, Nr 550 o łącznej pow.780 m2 w Osieczanach (część drogi), 

 Nr 327/1 o pow.78 m2 w Osieczanach (część związana z własnością lokalu 
mieszkalnego), 

 Nr 659/10, Nr 659/6, Nr 659/5, Nr 659/8, Nr 659/11, Nr 1262 o łącznej 
powierzchni 246 m2  w obrębie miasta Myślenice (części związane z własnościami 
lokalu), 

 Nr 288 o pow.134 m2 w Łękach (część drogi), 

 Nr 75 i 76 o łącznej powierzchni 210 m2 w obrębie Myślenic (części związane ze 
ścieżką pieszo- rowerową), 

 Nr 1747 o pow. 285 m2 w Bęczarce ( część drogi), 

 Nr 370/1, 373/4, 372/1 i 371/1 o łącznej powierzchni 0,16 ha położonych 
w Zasani będących częścią w drodze. 

 11/12 udział w działkach Nr 1670/12,1668/1,1670/7/,1668/12 o łącznej 
powierzchni 0,0242 ha i 13/16 części udziału w działce Nr 1670/1 o pow. 0,0203 
ha położonych w Krzyszkowicach będących częściami w drogach wewnętrznych. 
 

W analizowanym okresie nie nastąpiły zmiany w udziałach Gminy w wyżej wymienionych 

współwłasnościach. 

W gminnym zasobie nieruchomości gruntowych znajdują się działki, które zostały przekazane 

Gminie w użytkowanie wieczyste są to: działka o pow. 0,09 ha i wartości 145.000 zł położona 

w Trzemeśni i działki o łącznej pow. 6,62 ha i wartości 3.048.700 zł. w Krzyszkowicach. Od 

czasu złożenia poprzedniej informacji nie nastąpiły zmiany. 

Na nieruchomościach gruntowych będących własnością Gminy ustalono służebność na rzecz 

osób trzecich m.in. w zakresie istniejącego szlaku drożnego (działek 659/53, 659/107, 985/5, 

692/2, 678/5, 1998/1, 1247/5 w obrębie miasta Myślenice) oraz pasów o szerokości 5 

metrów biegnących wzdłuż wschodniej granicy (działek 678/5,678/7,659/112 w obrębie 

miasta Myślenice) na działkach Nr 1316/6 w Jaworniku, Nr 577/13, Nr 577/15 w Polance, Nr 

570/9 i 570/13 w Borzęcie, dojazdu do wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych 

w Głogoczowie (Nr 1828/5, 224/5) oraz w Jaworniku Nr 1347/3, Drogini Nr 752/5 i w 

Głogoczowie Nr 1567. Ponadto na działce Nr 659/91 o pow. 0,0052 ha na której znajduje się 

stacja transformatorowa ustanowiono służebność przesyłu na rzecz właściciela urządzenia tj. 
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Spółki  Akcyjnej Tauron Dystrybucja oraz na części działek Nr 1642/2 i Nr 1642/4 obr.1 

położonych w Myślenicach w celu posadowienia urządzeń gazociągu ustanowiono 

służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. W analizowanym okresie 

nie wykazano zmian w ustanowionych służebnościach ani na rzecz Gminy i osób trzecich. 

Natomiast Gmina przekazała w użytkowanie wieczyste grunty o pow. 28,9237 ha i wartości 

15.907.005,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyła się ich 

powierzchnia o 0,4988 ha i wartość  o 271.643,00 zł w związku z przekształceniem ich 

w prawo własności. 

W roku 2019 dokonano zmiany formy dysponowania majątkiem przekazanym pod 

działalność oświatową w Myślenicach (Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 3), w Jaworniku (Szkoła 

Podstawowa) z użytkowania na trwały zarząd oraz budynku świetlicy w Bęczarce z formy 

użyczenia na trwały zarząd pod działalność Przedszkola Samorządowego. 

 

W porównaniu do okresu analogicznego roku ubiegłego nastąpiły zmiany w wartości brutto 

w następujących grupach środków trwałych: 

GRUNTY 

1) nabyto na podstawie aktu notarialnego w drodze zakupu, zamiany oraz darowizny  
o łącznej powierzchni 1,8662 ha w wyniku czego wzrosła wartość gminnego zasobu  
o kwotę 657,9 tys. zł. w tym m.in. 0,1960 ha o wartości 21,1 tys. zł. w Osieczanach 
pod kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego, 0,4012 ha o wartości 322,2 tys. zł. 
w Jaworniku pod budowę przedszkola samorządowego oraz 1,0108 ha o wartości 
276,5 tys. zł. w Myślenicach obręb 1, 

2) na podstawie decyzji Wojewody (art. 73 ustawy reformującej administracje publiczną 
– pod drogi - ul. Bergela w Myślenicach oraz droga relacji Osieczany – Zarabie), Gmina 
przejęła grunty o powierzchni 0,0424 ha i wartości 37,7 tys. zł., 

3)  w wyniku sprzedaży i zamiany nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6060 ha 
wartość zmniejszyła się o kwotę 270,1 tys. zł. w tym m.in. działki o powierzchni 
0,5400 ha wartości księgowej 257,5 tys. zł. w Polance, 

4) na skutek zasiedzenia gruntów przez osoby fizyczne o łącznej powierzchni 0,9942 ha 
zmniejszyła się wartość gruntów o 349,5 tys. zł., 

5)  w wyniku dokonanych podziałów działek (m.in. pod budowę ul. Solidarności, pod 
budowę ronda na Zarabiu, do zasiedzenia nieruchomości) zwiększyła się 
powierzchnia zasobu o 0,0435 ha i wartość o kwotę 5,3 tys. zł., 

6) w wyniku komunalizacji i uregulowania stanu prawnego powierzchnia gruntów 
wzrosła o 5,5521 ha o wartości 228,2 tys. zł., 

7) dokonano zwrotu nieruchomości byłym właścicielom w wyniku czego zmniejszyła się 
powierzchnia gruntów o 0,3895 ha i wartości 175,3 tys. zł., 

8) w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 0,4988 ha i wartość o 271,6 tys. zł., 

9) w wyniku przejęcia gminnych gruntów pod budowę ronda na Zarabiu przez Starostwo 
Powiatowe zmniejszyła się powierzchnia w zasobie o 0,0435 ha i wartość o 3,7 tys. zł. 
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W porównaniu do danych zawartych w poprzedniej informacji i danych wykazanych w pkt 1-

9 powierzchnia gruntów w gminnym zasobie nieruchomości zwiększyła się o 49.722 m2, a ich 

wartość uległa zmniejszeniu o 141,1 tys. zł. w wyniku zmniejszenia wartości gruntów 

oddanych w wieczyste użytkowanie. 

BUDYNKI – dokonano zwiększenia wartości o kwotę 2.195,0 tys. zł. m.in. poprzez: wykonanie 

modernizacji budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu (433,7 tys. zł.), zakup wiaty 

przystankowej do miejscowości Chełm przy drodze gminnej (10,2 tys. zł.), montaż i instalację 

systemu z obustronną kontrolą dostępu do pomieszczeń archiwum i wykonanie instalacji 

klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy Myślenice zwiększając wartość 

budynku o 51,4 tys. zł., wykonanie inwestycji w obiekcie krytej pływalni przy ul. Ogrodowej 

w Myślenicach przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu (1.526,7 tys. zł.). 

BUDOWLE –  dokonano m.in. rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie 

Miasta i Gminy Myślenice (606,8 tys. zł.), budowy stref sportowo – rekreacyjnych 

w miejscowościach Zasań, Zawada, Krzyszkowice, Poręba (398,8 tys. zł.), odbudowy 

nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach (330,9 tys. zł.), 

modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zawadzie (627,5 tys. zł.), 

wykonano plac sportowo rekreacyjny w Jaworniku (248,0 tys. zł.), dokonano zakupu 

urządzeń zabawowych na Osiedle 1000–lecia w Myślenicach (102,2 tys. zł.), modernizacji 

dróg gminnych i miejskich zwiększając wartość mienia o kwotę 335,8 tys. zł. m.in. poprzez 

modernizację ul. Bergela, Średniawskiego w Myślenicach, dróg na terenie miejscowości 

Bęczarka i Jawornika, sieci oświetlenia dróg i przejść dla pieszych (237 tys. zł.) w tym 

przekazanie protokołem zdawczo – odbiorczym na podstawie porozumienia z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie instalacji elektroenergetycznej 

oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza w Myślenicach na kwotę 77,8 tys. zł. Dokonano 

częściowej likwidacji placów zabaw wraz z urządzeniami na ogólną kwotę 413,7 tys. zł. 

Ogółem wartość mienia w tej grupie wzrosła o kwotę 2.438,00 tys. zł. 

INNE ŚRODKI TRWAŁE – (obejmuje m.in. urządzenia techniczne i maszyny, kotły, środki 

transportu, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, urządzenia telefoniczne, 

klimatyzacyjne i projekcyjne, urządzenia dla radiofonii i telewizji w wartości brutto ) wartość 

mienia w tej grupie wzrosła o kwotę 671,2 tys. zł. m.in. poprzez zakup kontenera biurowo – 

socjalnego na cmentarz komunalny przy ul. Sienkiewicza (17,2 tys. zł.), zwrot samochodu 

Peugeot Partner przez instytucję kultury MOKIS (60,0 tys. zł.), nieodpłatne przekazanie przez 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie samochodu osobowego Skoda 

Superb Sedan (80,8 tys. zł.), zakup kamer termowizyjnych (126,6 tys. zł.), które przekazano 

w użyczenie Myślenickiej Grupie Poszukiwawczo – Ratowniczej z Psami, OSP Myślenice 

Górne Przedmieście i OSP Myślenice Śródmieście, wzrost wartości wyposażenia 

Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu (215,5 tys. zł.). 

POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY – obejmuje wartości niematerialne i prawne (020), pozostałe 

środki trwałe (013), zbiory biblioteczne (014), środki trwałe w budowie (inwestycyjne) (080), 

długoterminowe aktywa finansowe (030), należności długoterminowe wartość brutto 

majątku w tej grupie uległa zwiększeniu o kwotę 12.357,5 tys. zł. na którą miało m.in. wpływ 
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zwiększenie udziałów w spółkach Gminy poprzez zwiększenie udziału finansowego o 4.043,5 

tys. zł. i rzeczowego o 28,0 tys. zł , wzrost wartości środków w budowie o kwotę 6.918,6 tys. 

zł. w związku z trwającą realizacją projektu „Przebudowa Myślenickiego Rynku wraz 

z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 

974 Myślenice obręb 2”. 

AKTYWA OBROTOWE (obejmują zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne na 

rachunkach bankowych oraz długoterminowe należności w tym udzielone pożyczki). Stan 

aktywów obrotowych na dzień 31 grudnia 2019 r. ukształtował się w kwocie 39.365,1 tys. zł. 

i jest większy o 8.317,6 tys. zł. od stanu wykazanego na dzień 31 grudnia 2018 r. Wzrost 

wystąpił m.in. w Urzędzie Miasta i Gminy w związku ze wzrostem stanu środków na 

rachunku budżetu o 4.938,7 tys. zł. na który wpływ miały przekazane środki na realizację 

zadań inwestycyjnych w roku 2020 przez Fundusz Dróg Samorządowych (4.540,0 tys. zł.) oraz 

wzrostem zapasów o 3.401,4 tys. zł powstałych z rozliczenia z wykonawcą projektu. 

Natomiast wartość netto mienia komunalnego Gminy Myślenice wg stanu na dzień 31 

grudnia 2019 r. wynosiła 634.999,7 tys. zł., oznacza to wzrost wartości majątku o kwotę 

1.903,9 tys. zł. w stosunku do danych wykazanych na dzień 31 grudzień 2018 r. 

Wzrost wystąpił w aktywach obrotowych o 8.317,6 tys. zł., a spadek majątku trwałego  

o 6.413,7 tys. zł. 

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Myślenice była akcjonariuszem w Spółce Akcyjnej Banku 

Ochrony Środowiska w Warszawie i posiadała wg świadectwa depozytowego 2.087 akcji  

o łącznej wartości nominalnej 20.870,00 zł. a wartość udziałów Gminy Myślenice w spółkach 

stanowiła kwotę 37.026.102,67 zł. 

 

Gmina Myślenice posiada również udziały: 

 w kwocie 25.644.719,47 zł. w jednoosobowej spółce Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach w tym: 21.655.500,00 zł. – udział 
finansowy, 3.989.219,47 zł. – udział rzeczowy, 

 w kwocie 7.085.195,20 zł. – udział finansowy w jednoosobowej spółce Zakład 
Utylizacji Odpadów w Myślenicach, 

 w kwocie 3.245.000,00 zł. – udział rzeczowy w spółce z o. o. Myślenickiej Agencji 
Rozwoju Gospodarczego w Myślenicach, 

 w kwocie 1.030.318,00 zł. w jednoosobowej spółce Sport Myślenice z siedzibą w 
Myślenicach w tym: 1.002.318,00 zł. – udział finansowy, 28.000,00 zł. – udział 
rzeczowy. 
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7. Budżet obywatelski 
 

W 2019 roku w Gminie Myślenice miała miejsce realizacja drugiej edycji budżetu 

obywatelskiego. Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu, o której przeznaczeniu 

decydują mieszkańcy w drodze głosowania. Daje on możliwość mieszkańcom 

bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. 

Propozycje zadań mogą bowiem być składane przez wszystkich zameldowanych 

mieszkańców, którzy w dniu składania wniosku ukończyli 16 lat. 

 

 

 

7.1. Druga edycja budżetu obywatelskiego (na rok 2019) 
 

Pomysły mieszkańców zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego musiały mieścić się w puli 

środków przyznawanych na każdy okręg lub miejscowość. W obydwóch okręgach Myślenic 

oraz każdym z sołectw przeznaczono 15 zł na każdego mieszkańca. Przez około dwa miesiące 

trwała weryfikacja zadań, gdzie eksperci z kilku wydziałów Urzędu sprawdzali możliwość 
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realizacji poszczególnych projektów. Zdarzyły się przypadki, w których wstępny kosztorys 

ekspertów opiewał na wyższą kwotę, niż przyznawana na daną miejscowość. W takich 

przypadkach autor projektu był informowany podczas weryfikacji, iż jego zadanie może być 

wykonane tylko częściowo do wykorzystania puli środków przeznaczonych na daną 

miejscowość. Akceptując taką kolej rzeczy zadanie pomyślnie przechodziło weryfikację. 

Zgłoszono w sumie 57 zadań, z których 48 pomyślnie przeszło weryfikację, a 9 zostało 

odrzuconych. 

Spośród 35 347 mieszkańców, którzy mogli wziąć udział w głosowaniu oddano w sumie 6 186 

głosów. W drugiej edycji głosować można było tylko drogą elektroniczną za pomocą 

specjalnej platformy internetowej i potwierdzając swoje dane oraz głos sms-em. Każdy 

uprawniony do głosowania mógł oddać głos na zadanie ogólnomiejskie oraz na propozycję ze 

swojego miejsca zameldowania. 

Nie odnotowano głosów nieważnych, gdyż system na etapie głosowania nie umożliwił 

przejścia do głosowania osobom nieuprawnionym – na przykład mieszkańcom, którzy nie 

ukończyli 16 lat oraz tym, którzy nie znajdowali się w bazie mieszkańców zameldowanych 

w Gminie Myślenice. Szczególnej mobilizacji wymagały te propozycje, które były jedynymi 

zadaniami zgłoszonymi w danym okręgu. By mogły zostać zrealizowane musiało na nie 

zagłosować minimum 15% osób uprawnionych do głosowania. Taka sytuacja miała miejsce 

w Myślenicach w okręgu nr 2, oraz miejscowościach: Borzęta, Bulina, Chełm. Droginia, 

Jasienica, Łęki, Osieczany i Zasań. Wystarczającej liczby głosów z tej grupy nie uzbierało 

zadanie myślenickie, które powinno uzyskać ich minimum 1068, natomiast finalnie było 626. 

Najwięcej głosów w zadaniach ogólnomiejskich zebrały projekty „Dzieci są najważniejsze! - 

zakup i montaż podłoża syntetycznego na placu zabaw” zgłoszone przez Mirosława Fitę oraz 

„Zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat po pożarowych poprzez 

wyposażenie strażaków OSP oraz GPR Myślenice w sprzęt Termowizyjny i Noktowizor” 

Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Realizowane do wyczerpania puli środków 

na projekty ogólnomiejskie były te dwa zadania. 

W okręgowych projektach Budżetu Obywatelskiego oraz na terenach wiejskich 

w zdecydowanej większości przypadków zwycięski projekt angażuje na swoją realizację całą 

pulę środków. Dwa zadania realizowane były tylko w Głogoczowie, gdzie zwycięski projekt 

„Metamorfoza 5 sal lekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie poprzez 

wymianę regałów i szaf” nie angażował całego budżetu i zdecydowano o zagospodarowaniu 

pozostałej kwoty 10 tys. zł na realizację do wyczerpania tej puli kolejnego zadania 

z największą ilością głosów. Było to zadanie „WIDOCZNY = BEZPIECZNY - Instalacja 

oświetlenia drogi w Głogoczowie”, który w głosowaniu uzyskał tylko o 7 głosów mniej niż 

pierwsze zadanie. 

Łącznie na zadania okręgowe przeznaczono kwotę 646 520 zł, natomiast na zadania 

ogólnomiejskie 200 000 zł. Frekwencja w głosowaniu elektronicznym wyniosła 17,5% 

uprawnionych go głosowania. 
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7.2. Projekty wybrane do realizacji 
 
W wyniku głosowania wybrano do realizacji następujące projekty: 
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https://myslenice.pl/pro_myslenice/zasoby/files/lista-wynikow-bo-2019.pdf  

7.3. Realizacja zadań 
 
Realizacja w/w zadań w roku 2019 przedstawiała się następująco: 

1. Dzieci są najważniejsze! - zakup i montaż podłoża syntetycznego - zadanie to zostało 
zrealizowane, wydatkowano łącznie 102.150,00 zł.; 

2. Zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat po pożarowych poprzez 
wyposażenie strażaków OSP oraz GPR Myślenice w sprzęt Termowizyjny i 
Noktowizor - zadanie zrealizowane, wydatkowano łącznie 126.578 zł.; 

3. Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego - Myślenice Górne 
Przedmieście - przekazano dotację podmiotową do Myślenickiego Ośrodka Kultury 
i Sportu, wobec braku realizacji zadanie przeniesiono do wykonania na rok 2020; 

4. Zakup klimatyzacji do budynku OSP i Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce - zadanie to 
zrealizowano, wydatkowano 16.485 zł.; 

5. Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie - wobec znacznego zaniżenia 
wartości zadania, przesunięto je do realizacji na rok 2020, zakładany koszt realizacji 
59.086 zł.; 

6. Zestaw piknikowo-dożynkowy (Bysina) - zadanie zrealizowane, wydatkowano 
19.989,04 zł; 

7. Wyposażenie na spotkania integracyjne (Bulina) - zadanie to zrealizowano, 
wydatkowano 9.424 zł.; 

8. Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myślenicach - zadanie to 
zrealizowano, wydatkowano 11.800 zł.; 

9. Budowa alejki rowerowej – do odpoczynku, zabawy oraz nauki jazdy na rowerze 
(Droginia) - zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2019 z uwagi na znacznie 
niedoszacowanie jego wartości, zakładana wysokość środków BO wynosiła 18.500 zł., 
najniższa oferta wykonawcy 46.000 zł.; 

10. Metamorfoza 5-ciu sal lekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie 
poprzez wymianę regałów i szaf - zadanie zrealizowano, wydatkowano 29.856 zł.; 

11. WIDOCZNY = BEZPIECZNY - Instalacja oświetlenia drogi w Głogoczowie – zadanie 
częściowo zrealizowane, wydatkowane 12.287 zł.; zadanie kontynuowane w roku 
2020; 

https://myslenice.pl/pro_myslenice/zasoby/files/lista-wynikow-bo-2019.pdf
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12. Budowa bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy - zadanie przeniesione do 
realizacji na rok 2020 z uwagi na znaczne niedoszacowanie kosztów, planowany koszt 
w roku 2020 - 68.500 zł.; 

13. Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz 
z wykonaniem części podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych – zadanie 
zrealizowano, wydatkowano 36.675 zł.; 

14. Doposażenie placu zabaw w Łękach z elementami siłowni – zadanie wykonane, 
wydatkowano 15.636,03 zł.; 

15. Renowacja głównej alejki na Cmentarzu Komunalnym w Osieczanach – zadanie 
przeniesione do realizacji na rok 2020 z uwagi na znaczne niedoszacowanie kosztów, 
planowany koszt w roku 2020 - 45.502,00 zł.; 

16. Modernizacja placu zabaw w Polance - zadanie zrealizowano, wydatkowano 
30.662,80 zł.; 

17. „Szkoła na piątkę” (Poręba) -zadanie zrealizowano, wydatkowano 19.207,10 zł.; 
18. OSP Trzemeśnia - zakup Quada na ratunek życia i mienia lokalnych mieszkańców – 

zadanie zrealizowane, wydatkowano 34.500 zł.; 
19. Miejsce spotkań dla mieszkańców - altana i grillowisko (Zasań) - na realizację 

zadania wydatkowano 14.564,34 zł; 
20. Plac zabaw w Zawadzie - w roku 2019 rozpoczęto realizację zadania, w ramach 

wydatkowanych środków w wysokości 3.936 zł. wykonano niezbędną dokumentację 
projektową. 
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8. Inwestycje 

8.1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 
 
Zakładany plan wydatków inwestycyjnych i zakupów w wysokości 21.198.080,53 zł. 

wykonano na kwotę 20.841.466,40 zł., co stanowi 97,92% planu. Zarówno plan jak 

i realizacja uwzględnia dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które na rok 2019 

zaplanowano w wysokości 1.422.735,00 zł., a wykonano w 99,94 % tj. na kwotę 1.421.903,55 

zł. W ramach tej kwoty dotacje przekazano dla: 

- Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr K 

1945 Zawada – Siepraw od km 0+130 do km 0+800” w kwocie 165.999,50 zł., 

- Jednostek OSP z terenu Gminy Myślenice na dofinansowanie zakupu nowego średniego 

samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego, quada, agregatu prądotwórczego, zakupu 

klimatyzacji oraz budowy remizy w ogólnej kwocie 543.985,00 zł., 

- indywidualnych gospodarstw domowych na terenie Gminy Myślenice na wymianę źródeł 

ciepła na niskoemisyjne w kwocie 696.919,05 zł., 

- Województwa Małopolskiego na realizację programu „Poprawa bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” w kwocie 

15.000,00 zł., 

 

Źródłami finansowania wydatkowanych środków w analizowanym okresie były: 

- budżet środków europejskich w kwocie ogółem 3.896.157,99 zł. w tym na realizację 

Projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach 

domowych na terenie Gminy Myślenice” – 796.558,01 zł.,( obejmuje kwotę 99.638,96 zł. 

stanowiącą zwrot pobranej w nadmiernej wysokości zaliczkę) „Przebudowa myślenickiego 

Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach 

na działce nr 974 Myślenice obręb 2”- 3.099.599,98 zł., 

- środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego, z budżetu państwa oraz 

z budżetu państwowych funduszy celowych na ogólną kwotę 1.033.687,00 zł., 

- środki z transzy kredytu zaciągniętego w roku 2018 w kwocie 1.378.906,51 zł. 

8.2. Zakup i objęcie akcji i udziałów 
 
Zakładany plan wydatków majątkowych z tytułu zakupu i objęcia akcji i udziałów w kwocie 

4.043.500,00 zł. został wykonany w 100,00 %. Środki w całości wydatkowano na objęcie 

udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy – Miejski Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji z siedzibą w Myślenicach. 
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8.3. Realizacja wydatków majątkowych 
 
Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 

przedstawiała się następująco: 

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
1) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  
Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 678.083,25 zł., stanowiły 98,98% 

planowanych nakładów w wysokości 685.078,00 zł. Środki wydatkowano na: 

 zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla przysiółka 
Radlanki w miejscowości Trzemeśnia Gm. Myślenice” w kwocie 43.050,00 zł., 

 zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie strefy przemysłowej 
Jawornik - Polanka” w kwocie 19.537,00 zł., 

 rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z montażem studni oraz 
wykonaniem projektu architektonicznego w niektórych w miejscowościach 
Borzęta, Głogoczów, Jawornik, Bęczarka, Zawada, Polanka, Droginia na kwotę 
ogółem 615.496,25 zł. w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice”. 

2) Rozdział 01095 - Pozostała działalność 
Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 300.000,00 zł. zrealizowano na kwotę 

295.000,00 zł. tj. 98,33% planu. Środki wydatkowano na modernizację drogi na 

działce nr 1282 w Jaworniku (w tym dofinansowanie ze środków dotacji z budżetu 

Województwa Małopolskiego w kwocie 147.500 zł.). 

 

2. Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
1) Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe 
Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 87.400,00 zł., wykonano na kwotę 

87.330,00 zł., co stanowi 99,92% planu. Środki wydatkowano na wykonanie 

dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi zbiorczej wzdłuż DK7 (od ul. Sobieskiego do ul. Sienkiewicza)”. 

2) Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 
Zaplanowane i wykonane wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł. 

przeznaczono w całości na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie wykonania 

doświetlenia przejścia dla pieszych w km 3+278 odcinka 020 drogi wojewódzkiej 

nr 955 w miejscowości Jawornik w ramach programu pn: „Poprawa 

bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich 

Województwa Małopolskiego” 

3) Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe 
Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 166.000,00 zł. zrealizowany w 

wysokości 165.999,50 zł. tj. 100,00% przeznaczony w całości na dotację celową na 

pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie zadania 
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„Przebudowa drogi powiatowej nr K 1945 Zawada – Siepraw od km 0+130 do km 

0+800”. 

4) Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne 
Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 230.931,00 zł. wykonano na kwotę 

213.430,28 zł., tj. 92,42%. Środki wydatkowano na realizację zadania pn.: 

„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie 

Myślenice” kwotę 152.530,28 zł. W ramach zadania wykonano: 

 opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej oraz decyzji pozwolenia na 

rozbudowę i budowę drogi w Trzemeśni, 

 demontaż uszkodzonej i montaż nowej bariery drogowej energochłonnej przy 

ul. Średniawskiego w Myślenicach, 

 opracowanie podkładu geodezyjnego do celów projektowych w związku 

z przebudową drogi gminnej na działkach nr 992, 1582/1, 1413/1, 2145/1 

w miejscowości Jawornik, 

 montaż barier drogowych energochłonnych w miejscowości Bęczarka oraz na 

ul. Bergela w Myślenicach, 

 wykonanie przyczółków i przepustu przy drodze gminnej w Jasienicy oraz 

utwardzenie pobocza, 

 wykonanie przepustów, przyczółków betonowych na ul. Parkowej w 

Myślenicach, 

 realizację zadania pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach 

gminnych i powiatowych – przejście na ul. H. Jordana w km 0+067” w ramach 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych - 

kwota 31.000,00 zł. (w tym dofinansowanie ze środków dotacji z budżetu 

Województwa Małopolskiego w kwocie 18.600,00 zł.), 

 realizację zadania pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach 

gminnych i powiatowych – przejście na ul. Pardyaka w km 0+790” w ramach 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych -  

kwota 29.900,00 zł. (w tym dofinansowanie ze środków dotacji z budżetu 

Województwa Małopolskiego w kwocie 17.940,00 zł.). 

5) Rozdział 60017-Drogi wewnętrzne 
Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 11.866,00 zł. wykonano na kwotę 

11.865,50 zł., co stanowi 100,00 % planu. Środki wydatkowano na: 

 opracowanie kosztorysów i przedmiarów do planowanych inwestycji oraz 
mapy ewidencyjnej w związku z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych w Jaworniku i Osieczanach w kwocie ogółem 1.287,50 zł. w ramach 
zadania Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i 
Gminie Myślenice”, 

 realizację zadania: „Wykonanie projektu pn "Odbudowa mostu w ciągu drogi 
na dz.672 w miejscowości Bysina w km 0+004-0+017 w postaci obiektu 
mostowego na potoku Bysinka w km 0+013” - kwota 10.578,00 zł. 
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3. Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
1) Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.415.000,00 zł. wykonano na 

kwotę 1.414.794,63 zł., co stanowi 99,99% planu. Środki wydatkowano na: 

 opłatę kosztów notarialnych od przekazanych działek w formie darowizny na 
rzecz gminy oraz zakupu nieruchomości gruntowej w ramach zadania „Zakup 
gruntów do zasobu gminnego” na kwotę  614.794,63 zł, 

 zapłatę II raty zobowiązania w wysokości 800.000,00 zł z tytułu zakupu 
gruntów do zasobu gminnego w Głogoczowie. 

 

4. Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
1) Rozdział 71035-Cmentarze 
Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 210.900,00 zł wykonano na kwotę    

53.531,20 zł. Środki wydatkowano na: 

 dostawę kontenera biurowo-socjalnego na cmentarz komunalny przy ul. 
Sienkiewicza w Myślenicach – kwota 17.200,00 zł, 

 wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych na cmentarzu komunalnym 
w m. Krzyszkowice Gmina Myślenice – kwota 17.200,00 zł, 

 wykonanie odwodnienia zachodniej części cmentarza komunalnego w 
Krzyszkowicach kwota 10.000,00 zł., 

 rozbudowę cmentarza komunalnego na działkach nr 1067/1 i 1067/2 
w Głogoczowie – kwota 8.931,20 zł., 

 opłatę wniesionej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na 
decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie związanej 
z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa cmentarza komunalnego na 
działkach nr 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie” – kwota 200,00 zł., 

 

5. Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
1) Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 109.900,00 zł wykonano na kwotę  

109.252,23 zł tj. 99,41 % planu. Środki wydatkowano na: 

 zakup zintegrowanego systemu kadrowo - płacowego dla potrzeb Urzędu 
Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 14.760,00 zł., 

 budowę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej w Urzędzie Miasta i 
Gminy Myślenice na kwotę 30.000,00 zł., 

 wdrożenie aplikacji BIOSYSTEM do prowadzenia Rejestru Czasu Pracy w 
Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 13.039,23 zł., 

 dostawę wraz instalacją klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu 
Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 38.253,00 zł., 

 montaż i instalację systemu z obustronną kontrolą dostępu do dwóch 
pomieszczeń archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice na kwotę 
13.200,00 zł., 
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6. Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
1) Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji  

Zakładany plan wydatków majątkowych w  wysokości 11.033,00 zł. na 

dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji zakupu samochodu 

służbowego z segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej 

Policji w Myślenicach wykonano na kwotę 11.032,26 zł. tj. 99,99 % planu. 

2) Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne 
Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 670.785,00 zł. wykonano na 

kwotę 670.563,00 zł co stanowi 99,97 %. Środki wydatkowano na: 

 udzielenie z budżetu Gminy dotacji celowych dla OSP na dofinansowanie 
następujących zadań: 
- OSP w Głogoczowie na dofinansowanie budowy remizy OSP – kwota 

140.000,00 zł (w tym 70.000,00 zł wydatek finansowany ze środków dotacji 

celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo 

Małopolskie), 

- OSP Zawada na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu 

specjalnego ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 – kwota 345.000,00 zł (w 

tym 50.000,00 zł wydatek finansowany ze środków dotacji celowej z tytułu 

pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie), 

- OSP Zasań na dofinansowanie zakupu trójfazowego agregatu 

prądotwórczego -  kwota 8.000,00 zł, 

 w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na realizację następujących 
zadań: 
- Zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat popożarowych 

poprzez wyposażenie strażaków OSP  oraz GPR  Myślenice  w sprzęt 

termowizyjny i noktowizor – kwota 126.578,00 zł, 

 - Zakup klimatyzacji do budynku OSP w Bęczarce – kwota 16.485,00 zł, 

 - Zakup quada na ratunek życia i mienia lokalnych mieszkańców dla OSP w 

Trzemeśni – kwota 34.500,00 zł. 

7. Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE 
1) Rozdział 80101-Szkoły podstawowe  
Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 724.241,00 zł, wykonano na kwotę 

694.215,08 zł tj, 95,85 % planu. Środki wydatkowano na: 

 wykonanie siłowni zewnętrznej przy SP Nr 6 w Myślenicach na kwotę 
11.800,00 zł w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego, 

 rozbudowę parkingu przy SP w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem części 
podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych w ramach Myślenickiego 
Budżetu Obywatelskiego – kwota 36.675,00 zł, 

 modernizację placu zabaw w Polance w ramach Myślenickiego Budżetu 
Obywatelskiego – kwota 17.662,80 zł, 
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 zakup siłowni plenerowej „Szkoła na piątkę” w SP w Porębie w ramach 
Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego kwota 11.648,10 zł, 

 wymianę i montaż kotła gazowego w SP w Jaworniku – kwota 10.086,00 zł, 

 zakup kamery do monitoringu wraz z montażem do ZPO w Borzęcie - kwota 
5.800,00 zł, 

 wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy – 
kwota  7.350,00 zł, 

 remont boiska urazogennego na działce nr 299 w Zawadzie – kwota 
589.517,18 zł, 

 budowę boiska wraz z infrastrukturą przy SP w Zasani – wykonanie 
dokumentacji –  kwota 1.476,00 zł, 

 rozbudowę Szkoły Podstawowej w Drogini poprzez budowę Sali gimnastycznej 
na działce nr 752/5 – wykonanie dokumentacji – kwota 2.200,00 zł. 

2) Rozdział 80104-Przedszkola  
Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 149.133,00 zł w ramach, której 

sfinansowano: 

 wymiana kotła i instalacji C.O w budynku Przedszkola Nr 5 w Myślenicach – 
kwota 107.133,00 zł , 

 wykonanie nawierzchni pod urządzenia zabawowe na placu zabaw przy 
Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie – kwota 42.000,00 zł, 

3) Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
Zaplanowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 330.987,00 zł 

(w tym finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 

w wysokości 218.547,00 zł) wykonano na kwotę 330.986,07 zł. Środki 

wydatkowano na odbudowę nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej ze 

sztucznej trawy na dz.616/1 obr.3 w Myślenicach w ramach usuwania 

skutków intensywnych opadów atmosferycznych, silnego wiatru i powodzi 

z 2014 roku.  

4) Rozdział 80195-Pozostała działalność  
Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.640,00 zł na wykonanie miejsc 

parkingowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie wykonano na 

kwotę 12.637,00 zł. 

8. Dział 851-OCHRONA ZDROWIA 
1) Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 55.003,00 zł na zakup urządzeń na 

place zabaw wykonano na kwotę 54.701,79 zł, co stanowi 99,45 % planu. 

Środki wydatkowano na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy PS Nr 7 

w Myślenicach (36.198,90 zł) oraz przy SP w Jaworniku (18.502,89 zł). 

9. Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
1) Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.174.209,00 zł wykonano na 

kwotę 4.133.921,93 zł tj. 99,03 % planu. Środki wydatkowano na: 
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 objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy Miejski 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Myślenicach spółka z.o.o 
w kwocie  4.043.500,00 zł, 

 wykonanie przyłączy oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Myślenicach 
w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
Gminy Myślenice” na kwotę 90.421,93 zł. 

2) Rozdział  90002 – Gospodarka odpadami  
Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 19.005,00 zł na realizację 

zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż altany śmietnikowej na 

terenie Gminy Myślenice” wykonano na kwotę 19.003,50 zł. 

3) Rozdział 90005–Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  
Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 797.389,00 zł wykonano na 

kwotę 796.558,01 zł, co stanowi 99,90 % planu. Środki w całości wydatkowano 

na realizację projektu Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne  

w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice 

finansowanego z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

W ramach poniesionych nakładów udzielono dotacje na kwotę ogółem 

696.919,05 zł dla gospodarstw domowych na wymianę pieców zgodnie  

z podpisanymi umowami oraz dokonano zwrotu pobranej zaliczki na kwotę 

99.638,96 zł.  

4) Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg  
Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 180.900,00 zł wykonano na kwotę 

171.766,41 zł tj. 94,95 % planu. Środki wydatkowano na: 

 realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie 
Miasta i Gminy Myślenice” na kwotę 159.478,71 zł w ramach, którego 
sfinansowano: 
- wykonanie oświetlenia SKATEPARKU na Przedrabiu w Myślenicach, 

- wykonanie podwieszenia opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach 

w Jaworniku, Bysinie, Zasani, Krzyszkowicach, Osieczanach, Głogoczowie, 

Bęczarce, Trzemeśni i na skrzyżowaniu ul Kasprowicza w Myślenicach, 

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci oświetlenia 

ulicznego w Głogoczowie, 

- przebudowa linii energetycznej napowietrznej oraz kablowej niskiego 

napięcia w Zawadzie, 

- w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego - WIDOCZNY = 

BEZPIECZNY – wykonano instalację oświetlenia drogi w Głogoczowie na kwotę 

12.287,70 zł. 

5) Rozdział 90095-Pozostała działalność  
Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 9.745.705,53 zł wykonano na 

kwotę 9.672.180,45 zł tj. 99,25 % planu. Środki wydatkowano na: 



 

str. 64 z 117 

 

 Dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice – 
kwota 58.050,00 zł, 

 „Dzieci są najważniejsze” – zakup i montaż podłoża syntetycznego w 
Myślenicach w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 
102.150,00 zł, 

 „Doposażenie placu zabaw w Łękach z elementami siłowni” w ramach 
Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – kwota 15.636,03 zł, 

 Plac zabaw w Zawadzie w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego – 
kwota 3.936,00 zł, 

 wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w ramach realizacji projektu 
"Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą" – zmiana 
nawierzchni – kwota 9.800,00 zł, 

 realizację projektu pn.: „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem 
starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 
974 Myślenice obręb 2”  - kwota 9.482.608,42 zł (w tym 3.099.599,98 zł 
z budżetu środków europejskich). 
 

10. Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
1) Rozdział 92195-Pozostała działalność 
Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 433.845,00 zł wykonano na kwotę 

433.659,80 zł tj. 99,96 % planu. Środki wydatkowano na realizację zadania 

Modernizacja MOKIS wraz z izolacją budynku oraz rewitalizacją piwnic na 

potrzeby nowych pracowni artystycznych (w tym finansowane ze środków 

z dotacji celowej 250.000,00 zł). 

 

11. Dział 926-KULTURA FIZYCZNA 
1) Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej  
Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 249.000,00 zł na budowę 

obiektów małej architektury na działce nr 1320/2 w miejscowości Jawornik w tym 

finansowane ze środków udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

przez Województwo Małopolskie w kwocie 87.000,00 zł wykonano na kwotę 

248.011,86 zł. W ramach środków wykonano dokumentację projektową, nadzór 

inwestorski oraz rozbudowę placu sportowo – rekreacyjnego w Jaworniku. 

2) Rozdział 92695-Pozostała działalność 
Zaplanowane wydatki majątkowe na realizację budowy stref sportowo - 

rekreacyjnych w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 

w miejscowościach Zawada, Poręba, Krzyszkowice, Zasań na ogólną kwotę 

398.880,00 zł w tym finansowane z dotacji z Funduszu Ministerstwa Sportu 

i Turystyki w kwocie 174.100,00 zł zrealizowano na kwotę 398.809,65 zł. 
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8.4. Zdjęcia wybranych zadań inwestycyjnych 
 

Wisząca kładka na Rabie 
przeszła gruntowny remont. 

 

Nowe oświetlenie przejść  
dla pieszych 

 

Zakończenie prac 
rewitalizacyjnych wokół 

kościoła i przyległych ulicach 
 (1 etap rewitalizacji) 

 



 

str. 66 z 117 

 

Remont mostu w Trzemeśni 

 

Rozpoczęcie prac 
rewitalizacyjnych na 
myślenickim Rynku i 

przyległych ulicach (2 etap 
rewitalizacji) 
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Rozpoczęcie budowy nowego 
odcinka ul. Solidarności  

w Myślenicach 

 

Budowa 4 Otwartych  
Stref Aktywności  

w Zawadzie, Zasani, 
Krzyszkowicach i Porębie 

  

Nowe przystanki na terenie 
gminy Myślenice 
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Boisko w Trzemeśni wykonane 
przy udziale OSP Trzemeśnia   

i LGD Między Dalinem  
i Gościbią 

 

 

Remont dachu  
w SP w Bęczarce 

 

Odnowienie Orlika  
przy Szkole Podstawowej nr 3 

im. Jana Pawła II w 
Myślenicach   
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Remont drogi gminnej  
w Krzyszkowicach 

dofinansowany  
z Funduszu Dróg 
Samorządowych 

 
Kwota zadania 
1 168 683,41 zł  

 

Nowe szatnie w SP Nr 2 
 w Myślenicach 

  

 
 

Plac Zabaw w Jaworniku 
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Remont drogi na tzw. 
„Węgrzynówkę” w Jaworniku. 

Realizacja inwestycji była 
możliwa dzięki pozyskanemu 

dofinansowaniu z 
Województwa Małopolskiego  

z środków #FOGR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/fogr?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBEBmIUuYOra4Hm60L6p8FuRIbTAcnDNGTfmdFvTaEAkEM0bYhTsscmA5Z6Y3zF8TqzMeN4WWUJTEl7DuJeY0DvXEyofK1ck-aTwaezui595gZfQ1mgDQOfdHzK19zokQ9rr5ild8dX81MEB09GVGJwd3WkWedMbAGbAtYjrkHuJc_A0heVwOFjK4YzyT8uQGgLmGeUzVlnimrXv5zChuSqwwTTdpNby4ie5LOSGief259AMHssuTXr5rPrk0rU7_RmYgoQwlS4LrvhGhTFi1N710DG0LiEjv4Z_bW6AV_B21lnjtcMbrwl307UvJ-8yRj0FLHU8-YjWww4tz5WRp3jLgYt&__tn__=%2ANK-R
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9. Gospodarka odpadami 

9.1. Wydatki na obsługę systemu w 2019 r. 
 

Nazwa zadania Poniesione koszty 

Obsługa administracyjna systemu, w tym wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
262.987,06 zł 

Odbiór, transport oraz zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych 4.586.310,27 zł 

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 695.162,40 zł 

Zakup pojemników i worków do segregacji odpadów 31.728,50 zł 

Inne wydatki (inwestycyjne – odbudowa uszkodzonej altany) 19.003,50 zł 

Razem: 5.595.191,73 zł 

 

9.2. Wpływy 
 

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. 

 

I kwartał 

stan na  

31.03.2019r. 

II kwartał 

stan na 

30.06.2019r. 

III kwartał 

stan na 

30.09.2019r. 

IV kwartał 

stan na 

31.12.2019r. 

Należności 4.899.613,53 zł 4.899.925,53 zł 4.898.285,53 zł 4.885.341,03 zł 

Wpływy z tyt. 

zwrotu kosztów 

upomnień  

4.228,43 zł 16.313,33 zł 26.573,88 zł 35.143,64 zł 

Wpłaty  1.377.537,91 zł 2.559.479,21 zł 3.624.334,03 zł 4.627.576,99 zł 

Zaległości 413.037,13 zł 322.977,74 zł 382.137,41 zł 290.674,50 zł 

Ponadto, dodatkowo zrealizowano wpływy w wysokości 179.595,42 zł z tytułu m.in. kosztów 

egzekucji, odsetek od nieterminowych wpłat, kar umownych oraz zrealizowanych usług 

dodatkowych. 

9.3. Liczba mieszkańców 
 
Myślenice, ujętych zostało 39.277 mieszkańców (stan na 31.12.2019r.). Liczba osób Gmina 

Myślenice liczy 43.793 mieszkańców (stan na 31.12.2019r. według ewidencji ludności). 
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W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych 

w Urzędzie Miasta i Gminy zamieszkałych na terenie miasta, jak wynika ze złożonych 

deklaracji na dzień 31.12.2019r. wyniosła: 15.710 osób, wobec zameldowanych 17.840. 

Natomiast na terenie gminy odpowiednio liczba osób zamieszkałych, na podstawie złożonych 

deklaracji na dzień 31.12.2019 r. wyniosła: 23.567, a zameldowanych: 25.972. 

Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, iż wielu uczniów i studentów 

kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Podobna sytuacja ma miejsce 

wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza 

terenem gminy. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych 

zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. 

Dane co do ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w danym roku 

kalendarzowym są opracowywane na podstawie sprawozdań przedsiębiorców odbierających 

odpady komunalne, sprawozdań podmiotów zbierających odpady komunalne oraz 

sprawozdania prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Wspomniane sprawozdania są przekazywane do urzędu za poprzedni rok kalendarzowy  

w terminie do 31 stycznia danego roku, jednakże zgodnie z ustawą z dnia 14 maja 2020r.  

o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz. 875), za rok 2019 ww. podmioty mają czas na 

złożenie wspomnianych sprawozdań w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. W związku 

z powyższym podanie szczegółowych danych o odpadach, w podziale na poszczególne frakcje  

w terminie przedłożenia niniejszego raportu nie jest możliwe. 
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10. Urząd Miasta i Gminy Myślenice 

10.1. Kierownictwo urzędu 
 
Gmina Myślenice realizuje swoje zadania i prowadzi działalność przy pomocy Urzędu. Mieści 

się on w miejscowości Myślenice. W skład osób odpowiedzialnych za prawidłowe 

funkcjonowanie Urzędu  w 2019 roku wchodzili:  

 

Burmistrz Gminy Myślenice - Jarosław Szlachetka  

Zastępca Burmistrza  - Mateusz Suder 

Sekretarz Gminy  - Bronisław Poradzisz do dnia 28 lutego 2019r. 

- Robert Pitala od dnia 25 marca 2019r.  

Skarbnik Gminy  - Anita Kurdziel  

 

10.2. Podstawa funkcjonowania 
 
Urząd Miasta i Gminy funkcjonował na podstawie regulaminu organizacyjnego, 

ustanowionego Zarządzeniem Nr 59/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 

marca 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy 

w Myślenicach wraz z aneksami: 

1. Nr 4/2019 z dnia 04.01.2019r – wyodrębnienie Biura Zamówień Publicznych (BZP), 

2. Nr 6/2019 z dnia 09.01.2019r. – wyodrębnienie Pełnomocnika do spraw Ochrony 

Danych osobowych (IOD), 

3. Nr 75/2019 z dnia 25.03.2019r. – wyodrębnienie Biura do spraw Kadr i Płac (BKP), 

4. Nr 194/2019 z dnia 31.07.2019r. – wyodrębnienie Biura Radców Prawnych (BRP), 

5. Nr 254/2019 z dnia 04.10.2019r. – wyodrębnienie Wydziału Podatków i Opłat (POD). 
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10.3. Struktura osobowa 
 
Struktura osobowa zatrudnionych w urzędzie osób kształtowała się następująco  

(stan na 31 grudnia 2019r.): 

l.p. nazwa liczba pracowników 

1. Kierownictwo Urzędu 4 

2. Audytor wewnętrzny 1 

3. Biuro do spraw Kadr i Płac 2 

4. Biuro Rady Miejskiej 1 

5. Biuro Radców Prawnych 3 

6. Biuro Budżetu i Analiz 3 

7. Biuro Zarządzania Kryzysowego 2 

8. Biuro Zamówień Publicznych 1 

9. Pełnomocnik do spraw Ochrony Danych Osobowych 1 

10. Straż Miejska 11 

11. Urząd Stanu Cywilnego 4 

12. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 9 

13. Wydział Finansowy 7 

14. Wydział Gospodarki Przestrzennej 7 

15. Wydział Inwestycji 9 

16. Wydział Mienia 19 

17. Wydział Organizacyjny 17 

18. Wydział Podatków i Opłat 15 

19. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych 6 

20. Wydział Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 9 

 RAZEM 131 

 

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2019r. trzy osoby korzystały z urlopu bezpłatnego. Tym samym 

liczba zatrudnionych w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018r. nie uległa zmianie. 
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11. Środowisko naturalne 
 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz.U. z 2020 r. poz.713), zadania własne gminy obejmują sprawy ochrony środowiska 

i przyrody. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2019, wzorem lat poprzednich 

zlecono do realizacji m.in. Spółce Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. oraz Miejskiemu 

Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W roku 2019 Gmina Myślenice wraz 

z Zakładem Utylizacji Odpadów sp. z o.o. zorganizowała piknik ekologiczny na Myślenickim 

Rynku podczas którego mieszkańcy mogli wymienić odpady na sadzonki roślin ogrodowych. 

Dzieci i młodzież brała udział w polowych warsztatach edukacyjnych i konkursach 

ekologicznych. Za przygotowanie części dot. edukacji ekologicznej w zakresie propagowania 

segregacji odpadów komunalnych, zapewnienie materiałów edukacyjnych do kolorowania - 

kredki, kolorowanki, rebusy, krzyżówki, nagrody rzeczowe i inne (wydano ponad 1300 

kolorowanek i nagród rzeczowych), prowadzenie stanowiska kolorowanek, krzyżówek, 

rebusów, zgadywanek i wydawania różnorodnych nagród rzeczowych, dbanie o porządek  

i bezpieczeństwo dzieci oraz zakup sadzonek  odpowiedzialny był Zakład Utylizacji Odpadów. 

Ponadto w roku szkolnym 2019/2020,  ZUO wspólnie z UMiG Myślenice rozpoczął realizację 

IV edycji Konkursu szkolnej segregacji odpadów. 

„AKCJA SEGREGACJA ZA JEDEN GROSIK” to program edukacyjny, adresowany do uczniów 

szkół podstawowych Miasta i Gminy Myślenice. Polega na selektywnej zbiórce odpadów w 

gospodarstwach domowych i szkołach. Uczniowie dostarczają wysegregowane odpady  do 

szkół, a placówki oświatowe otrzymują nagrody pieniężne. Dla najlepszych dodatkowo 

ufundowane zostaną wartościowe bony.    

Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska prowadziła również Straż Miejska, jako 

że głównym filarem jej funkcjonowania są aspekty, które bardzo szeroko mieszczą się pod 

pojęciem ochrony przestrzeni publicznej w tym m.in.: środowiska naturalnego, przyrody, 

powietrza, gleby. W związku z w/w założeniami dokonywane są nie tylko szerokie kampanie 

profilaktyczne oparte na edukacji (np. nie wypalania traw, nie spalania odpadów) oraz 

licznych akcjach oddolnych angażujących społeczność lokalną (np. „Wiosna w moim 

mieście”, „Dzień ziemi” czy „Sprzątanie świata”). Oprócz działań wyprzedzających – 

profilaktycznych, realizowane są również działania kontrolne, które ukierunkowane są na 

ujawnianie nieprawidłowości w gospodarce: komunalnej, śmieciowej, ściekowej, termicznej. 

 

Główne obszary typowania do prowadzenia planowanych kontroli dotyczą i bazują na:  

 bezpośrednich zgłoszeniach mieszkańców o ewentualnych nieprawidłowościach 
zaobserwowanych bądź ujawnionych przez osoby zgłaszające (np. gęsty, czarny dym 
wydobywający się z danej posesji),  

 zgłoszeń on-line, za pośrednictwem formularza Ekointerwencji w ramach projektu 
Województwa Małopolskiego, który ma usprawnić przepływ informacji między 
mieszkańcami a jednostkami wyznaczonymi do sprawowania kontroli w zakresie 
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ochrony środowiska. Każde zgłoszenie, które zostanie przesłane za pomocą strony 
Ekointerwencji, jest automatycznie weryfikowane, 

 monitorowania przez dyżurnego, za pośrednictwem aplikacji Airly pomiaru jakości 
powietrza. Ma to na celu przekazywanie mobilnym patrolom straży miejskiej 
aktualnych danych dotyczących wzmożonych kontroli z zakresu zanieczyszczeń 
powietrza w danym sektorze na terenie miasta Myślenice,  

 samodzielnych kontroli ,,antysmogowych” przeprowadzonych przez strażników 
w trakcie patrolowania Miasta i gminy Myślenice. 

 

W roku 2019 funkcjonariusze Straży Miejskiej: 

1. przeprowadzili 292 kontrole przydomowych palenisk i ognisk działkowych; 
2. stwierdzono 29 nieprawidłowości; 
3. nałożono 27 mandatów na łączną kwotę 2.600 zł; 
4. do analizy pobrano 2 próbki popiołu; 
5. do Sądu skierowano 2 wnioski o ukaranie 

 

W roku 2019 Gmina Myślenice kontynuowała również realizację umowy o dofinansowanie 

projektu „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach 

domowych na terenie Gminy Myślenice”, którą podpisała z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Małopolskiego w dniu 3 listopada 2017r. Niniejszy projekt zakłada wymianę 

270 kotłów z czego 182 zostały wymienione w 2018r., a 63 w roku 2019. 

Ponadto, w partnerstwie z 30 innymi gminami Województwa Małopolskiego, Gmina 

Myślenice podpisała w dniu 19 października 2018r. z Zarządem Województwa Małopolskiego 

umowę o dofinansowanie projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. 

Liderem projektu jest stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, na mocy umowy 

partnerskiej zawartej 30 listopada 2017r. pomiędzy Stowarzyszeniem Zielony Pierścień 

Tarnowa „Partner wiodący”, a gminami zaangażowanymi w projekt. Przedmiotem projektu 

jest zakup i montaż urządzeń wykorzystujących OZE do wytwarzania energii cieplnej 

i elektrycznej u mieszkańców Gminy Myślenice jak również w gminnych jednostkach 

organizacyjnych. W 2019r. ogłoszono postępowania przetargowe niezbędne do realizacji 

projektu, jednakże z przyczyn formalnych nie zostały one rozstrzygnięte (nie zostali 

wyłonieni wykonawcy). W związku z powyższym,  realizacja projektu planowana jest na lata 

2020-2021. 

W dniu 23 września 2019 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, Rada Miejska 

podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu zintegrowanego 

LIFE – „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. 

Zintegrowany projekt LIFE zakłada zatrudnienie w gminach biorących udział w projekcie  

w województwie małopolskim specjalistów w zakresie ochrony powietrza i efektywności 

energetycznej pełniących funkcję Ekodoradców tj. osób, biorących udział w realizacji zadań 

gmin w zakresie wdrażania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej, wykorzystania 

dostępnych środków zewnętrznych na ochronę powietrza oraz doradztwo na rzecz 

mieszkańców i ich aktywizację do korzystania z dostępnych źródeł dofinansowania wymiany 
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kotłów grzewczych i prowadzenia termomodernizacji budynków. Dzięki podjętym w roku 

2019 działaniom, realizacja projektu LIFE w Gminie Myślenice obejmie lata 2020-2023. 

W dniu 12 sierpnia 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa porozumienia z Gminą 

Myślenice, na mocy której beneficjenci programu "Czyste Powietrze" będą mogli uzyskać 

wszelkie informacji, złożyć wniosek oraz ewentualne późniejsze jego korekty i uzupełnienia 

bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach. 

Program rządowy “Czyste powietrze” na lata 2018-2029, którego celem jest zmniejszenie 

emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych, jest w trakcie realizacji, a nabór wniosków jest ciągły od września 2018 r.  

i trwa do 31 grudnia 2027 r. W roku 2019 do programu zostało złożonych 239 wniosków  

z terenu gminy Myślenice – w tym 56 zostało zweryfikowanych w tut. Urzędzie. 

Ponadto, Gmina Myślenice prowadzi na bieżąco bazę inwentaryzacji ogrzewania budynków  

w Małopolsce z wykorzystaniem strony www.ekoplatnik.umwm.pl. Do dnia 31.12.2019 r. 

wprowadzono do bazy 1988 ankiet. 

W trosce o środowisko naturalne, w roku 2019 na zlecenie Gminy Myślenice opracowany 

został również audyt efektywności energetycznej wraz z inwentaryzacją oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy Myślenice. Opracowanie to stanowić będzie podstawę do 

podjęcia działań w kierunku unowocześnienia systemu oświetlenia drogowego na terenie 

gminy poprzez wymianę opraw na nowe energooszczędne, z wykorzystaniem technologii 

LED.  

Gmina Myślenice nie posiada inwentaryzacji azbestu. Biorąc pod uwagę dane jakimi 

dysponuje Gmina można przyjąć, iż na terenie Gminy Myślenice pozostało jeszcze ok. 2000 

Mg tego rodzaju odpadów (z zastrzeżeniem, iż są to dane szacunkowe). Nie posiada również 

programu usuwania azbestu.  

Począwszy od roku 2004, Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach prowadził i nadal prowadzi 

akcję odbioru, wywozu i unieszkodliwiania azbestu. Mieszkańcy rozpoczynający zmianę 

poszycia dachu są wyposażani przez Gminę w worki typu Big-Bag, w których mogą przekazać 

odpad firmie wywozowej (eternit płaski). Duże płyty faliste odbierane są na paletach. Koszt 

wywozu na specjalistyczne składowisko oraz koszt unieszkodliwienia, pokrywa Gmina 

Myślenice. W 2019 roku koszt odbioru, wywozu i unieszkodliwienia 1 Mg azbestu wyniósł 

359,64 zł brutto. Odpady te trafiają na składowisko odpadów zawierających azbest, Dobrów 

8, 28-142 Tuczępy prowadzonego przez firmę Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. W roku 2019 

przekazano do unieszkodliwienia 144,72 Mg azbestu. Związane z tym poniesione wydatki z 

budżetu Gminy wyniosły w roku 2019: 52.047,09 zł. 

 

 

 

 

http://www.ekoplatnik.umwm.pl/
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12. Pomoc społeczna 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Myślenice 

powołaną do realizacji w jej imieniu zadań pomocy społecznej i innych zadań przekazanych 

do realizacji przez Burmistrza Gminy. 

Podstawowym zadaniem Ośrodka wynikającym z zapisów ustawy o pomocy społecznej jest 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia.  

12.1. Budżet ośrodka 
Na budżet Ośrodka w roku sprawozdawczym składały się wydatki w łącznej kwocie 

67.635.822 zł z czego: 

12.2. Zadania zlecone 

W ramach zadań zleconych MGOPS realizował w 2019 roku następujące zadania: 
1) dla 53 osób potwierdzono prawo do świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych. Wydano 89 decyzji – 9.078 zł, 

2) dodatki energetyczne – Liczba gospodarstw domowych korzystających z dodatków 

energetycznych – 38. Zrealizowano 332 świadczeń, sfinansowano koszt obsługi zadania 2% - 

4.813 zł, 

3) sfinansowano wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki 

zgodnie z art. 18, ust 1, pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W okresie 

I-XII 2019r. świadczenia wypłacono dla 6 opiekunów. Sfinansowano koszt obsługi zadania 

1,5% - 23.045 zł, 

4) wypłacono 88.327 świadczeń wychowawczych oraz sfinansowano obsługę Programu 

Rodzina 500+ na kwotę 44.581.470 zł, 

5) wypłacono 61.754 świadczeń rodzinnych, 789 świadczeń rodzicielskich, 441 zasiłków dla 

opiekuna, 2.042 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 5 świadczeń „Za Życiem” wraz 

z obsługą tych zadań oraz składkami emerytalno –rentowymi od świadczeń pielęgnacyjnych 

oraz zasiłku opiekuńczego – 13.392.419 zł, 

6) sfinansowano 6.274 świadczeń „Dobry start” wraz z obsługą tego zadania – 1.944.639 zł, 

7) opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 345 

świadczeń, od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 209 świadczeń oraz od zasiłku dla 

opiekuna – 182 świadczenia – 70.913 zł. 

1. z budżetu Państwa:          61.781.037 zł, 

2. z budżetu Gminy:                5.455.737 zł, 
3. z Funduszu Pracy:                       3.014 zł, 
4. z EFS:                                        396.034 zł, 
5. oraz dochody w kwocie:       647.006 zł. 
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8) 5 rodzin otrzymało pomoc w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk 

żywiołowych (wichura) – 38.469 zł. 

Łącznie na zadania zlecone w 2019 roku wydatkowano kwotę 60.064.846 zł. 
 

12.3. Zadania własne 
W ramach zadań własnych MGOPS realizował w 2019 niżej wymienione zadania. 

Część z nich sfinansowana została  ze środków Wojewody Małopolskiego: 

1) prowadzenie Centrum Profilaktyczno–Dydaktycznego w ramach realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Środki przeznaczone na ten cel: 242.377 zł, 

2) opłacono pobyt dla 63 osób w Domach Pomocy Społecznej (582 świadczenia) – 

1.689.072zł. 

3) sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  - 73.710 zł, 

4) ze środków Wojewody opłacono 1310 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 134 osób 

pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu  – 71.530 zł, 

5)  wypłacono zasiłki okresowe - tej formy pomocy skorzystały 244 osoby w 226 rodzinach,  

w postaci 1.499 świadczeń na kwotę 208.338 zł. z czego ze środków własnych gminy 

wydatkowano 9.765 zł, a ze środków Wojewody – 198.573 zł,  

6) wypłacono 489 zasiłków celowych  (zdarzenie losowe, utrzymanie mieszkania, leki, 

żywność, opał) na kwotę  –  – 188.423 zł, 

7) wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 62 gospodarstw domowych (510 świadczeń) – 

85.014zł, 

8) wypłacono 1.574 świadczenia w postaci zasiłków stałych dla 155 osób. Jest to zadanie 

własne gminy o charakterze obowiązkowym, które w 100% dotowane było z budżetu 

państwa, zgodnie z art. 148 ustawy o pomocy społecznej – 854.400 zł, 

9) sfinansowano wydatki na usługi opiekuńcze świadczone przez 24 opiekunki - z usług 

opiekuńczych skorzystało 57 osób: 48 samotnych i 9 w rodzinie – 336.008 zł, 

10)  w ramach zadania wydatkowano środki na utrzymanie stanowisk pracy związanych z 

prowadzoną działalnością oraz na koszty utrzymania budynku i obsługi, w tym ze środków 

Wojewody 253.546 zł, 

11) wypłacono „dodatki 250” dla pracowników socjalnych za pracę w terenie, w tym z 

budżetu Wojewody 39.265 zł, 

12) zrealizowano rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” dla 388 osób. Wydano 

13.632 posiłki. Całkowity koszt Programu wyniósł 279.449 zł, w tym ze środków Gminy 

111.984 zł, oraz ze środków Wojewody 167.465 zł, 

13) sfinansowano 3 pogrzeby, w tym jednej osobie bezdomnej, 



 

str. 80 z 117 

 

14) sfinansowano pobyt 7 bezdomnych w schroniskach – 11.294 zł, 

15) opłacono pobyt dla 12 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i 9 dzieci 

w rodzinach zastępczych – 224.109 zł, 

16) sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz utrzymanie stanowisk pracy 

i obsługę dla 2 asystentów rodziny. Koszt całkowity 128.767 zł, w tym ze środków Wojewody 

36.029 zł. 

12.4. Projekty MGOPS 

W 2019 roku MGOPS realizował następujące projekty : 

1) „Bezpiecznie w rodzinie”, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, 

W ramach projektu: 

a) sporządzono diagnozę społeczności lokalnej gminy Myślenice o zjawisku przemocy, 

badając przy tym poziom wiedzy na temat skutków przemocy, opracowano ulotkę oraz 

informator zawierający podsumowanie diagnozy na temat badanego zjawiska, 

b) zorganizowano szkolenie z zakresu Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji  

dla 16 osób, przedstawicieli instytucji współtworzących Zespół Interdyscyplinarny, 

c) przeprowadzono warsztaty dla rodziców pt. Szacunek, a nie strach. Jak budować autorytet 

rodzicielski. Udział wzięło 20 rodziców, 

d) W Hali widowiskowo-sportowej w maju zorganizowano Happening profilaktyczny – piknik 

rodzinny, pod hasłem Radość- Ruch- Rodzina, który odbył się w  maju 2019r., Udział w nim 

wzięło około 150 osób, rodzin z dziećmi, mieszkańców Gminy Myślenice. Podczas pikniku 

uczestnicy mogli uzyskać informacje i porady na temat zjawiska przemocy. Rodziny wzięły 

udział w licznych grach i zabawach z animatorami oraz grach sportowych, które 

przeprowadzali także funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach 

oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zawady, 

e) we wrześniu odbyły się wyjazdowe warsztaty rodzicielskie dla grupy 15 rodzin do Krynicy 

Zdrój pod hasłem  Czas dla rodzin, 

f) w listopadzie, w Domu Katolickim przy ul. 3-go Maja 1a w Myślenicach odbyła się 

konferencja pt. Stop przemocy w rodzinie. Skuteczna współpraca instytucjonalna. Udział w 

niej wzięło ponad sto osób, przedstawicieli myślenickich szkół i instytucji. Celem konferencji 

było przede wszystkim wypracowanie zasad współpracy międzyinstytucjonalnej, 

2) Kontynuacja realizacji rozpoczętego w 2018 r. projektu pt. Skuteczna pomoc społeczna 

w Gminie Myślenice, polegającego na oddzieleniu pracy socjalnej od świadczeń 

przyznawanych decyzją. 

W ramach Projektu, na który MGOPS pozyskał środki finansowe w wysokości 407.351,25 zł 

nastąpiło wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku poprzez rozdzielenie zadań 

administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz poprzez optymalizację wykorzystania 

potencjału osób zatrudnionych w MGOPS, mającą na celu poprawię jakości obsługi klienta. 
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Wyodrębniono stanowiska pracy zgodnie z przyjętym modelem. W ramach projektu 

zatrudniono 2 nowych pracowników socjalnych i pozyskano środki finansowe na 

podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników poprzez ich udział w szkoleniach 

i superwizji. Powstało stanowisko Pierwszego Kontaktu, gdzie można uzyskać wszelkie 

dostępne informacje, złożyć wniosek o pomoc, zostać skierowanym do właściwego zespołu 

i konkretnego pracownika. Wydzielono Zespół Świadczeń Przyznanych Decyzją, Zespół Pracy 

Socjalnej oraz Zespół Usług, Pomocy i Integracji Społecznej. Zupełną nowością jest 

wyodrębnione stanowisko dla osoby, która będzie zajmować się przygotowaniem 

i wdrażaniem Programów Aktywności Lokalnej, a także pozyskiwaniem środków 

zewnętrznych i pisaniem projektów. 

3) Projekt RPO Aktywne Myślenice,  który realizowany jest w okresie 36 miesięcy  

tj. od lipca 2018r. do czerwca 2021r. 

Celem głównym projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko 

społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy 

Myślenice, u których zdiagnozowana zostanie największa ilość problemów. W roku 

sprawozdawczym wsparciem objęte zostały 22 osoby, w tym 13 osób dorosłych oraz 9 dzieci. 

90% osób objętych wsparciem w ramach projektu to osoby niepełnosprawne, głównie w 

stopniu znacznym i umiarkowanym. Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem 

indywidualnym, w formie rehabilitacji ruchowej (12 osób), wodnej (1 osoba), terapii 

sensorycznej (4 osoby), terapii logopedycznej (3 osoby) i psychologicznej (22 osoby) oraz 

wsparciem grupowym w formie szkoleń wyjazdowych (szkolenia w zakresie 

psychospołecznym – 17 osób). Budżet poniesiony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. 

na realizację zadań bieżących wyniósł 274.857 zł.  

12.5. Pozostałe programy 

Z innych programów realizowanych w 2019 roku przez pracowników Ośrodka należy 

wymienić: 

1. organizację (wspólnie z Polskim Związkiem Kawalerów Maltańskich) już po raz 13 Opłatka 

Maltańskiego, który adresowany był dla 48 osób dorosłych i 48 dzieci. Wieczerza Wigilijna 

została zorganizowana w restauracji Grzybek w Stróży. Jasełka na tę uroczystość 

przygotowali wychowankowie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myślenicach. 

Każdy z uczestników został obdarowany paczką wręczoną przez św. Mikołaja. 

2. organizację grupy wsparcia dla seniorów. Celem spotkań  tej grupy było edukowanie, 

informowanie, wspólne spędzanie czasu i aktywizacja seniorów. Spotkania tematyczne, 

szczególnie z zakresu zdrowego żywienia, spotkania z fizjoterapeutą czy psychologiem. 

Przyczyniają się one jednocześnie do podnoszenia kompetencji zawodowych. W 2019 r. 

spotkania z seniorami odbywały się dwa razy w miesiącu, a uczestniczyło w nich od 15 do 20 

seniorów. 
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13. Edukacja 

13.1. Struktura organizacyjna 
 

W Gminie Myślenice funkcjonuje łącznie 48 placówek oświatowych kształcących zarówno na 

poziomie przedszkolnym, podstawowym, jak i ponadpodstawowym oraz 5 placówek 

opiekuńczych. Od kilku lat prowadzone jest także kształcenie na poziomie studiów wyższych. 

Myślenice dysponują dobrze rozwiniętą siecią szkół, która zapewnia bardzo dobrą jakość 

kształcenia. Wśród nich znajdują się szkoły techniczne i ogólnokształcące, w których naukę 

pobiera w sumie kilka tysięcy uczniów.  

Priorytetem lokalnego samorządu jest dążenie do poprawy warunków kształcenia. 

Systematycznie od kilku lat szkoły i inne placówki poddawane są generalnym remontom. 

Bliskość dużego ośrodka akademickiego, jakim jest Kraków, sprzyja podejmowaniu 

nowatorskich rozwiązań w kształceniu i edukacji dzieci i młodzieży.  

Struktura organizacyjna placówek oświatowych w gminie w roku 2019 przedstawiała się 

następująco: 

 

17 przedszkoli samorządowych w tym: 

-10 przedszkoli samodzielnych, 

-7 przedszkoli wchodzących w skład Zespołów Placówek Oświatowych, 

 

20 szkół podstawowych w tym: 

-13 samodzielnych szkół podstawowych, gdzie w 8 szkołach funkcjonują oddziały 

przedszkolne, 

-7 szkół podstawowych wchodzących w  skład Zespołów Placówek Oświatowych, 

ponadto funkcjonują 4 szkoły ponadpodstawowe. 

 

W mieście Myślenice funkcjonuje żłobek samorządowy. 

 

W Gminie Myślenice działa również 11 placówek niepublicznych w tym: 

-5 niepublicznych przedszkoli, 

-1 punkt przedszkolny, 

-1 niepubliczna szkoła podstawowa, 

-3 niepubliczne żłobki 

-1 klub malucha. 

13.2. Edukacja artystyczna 
 

Gmina Myślenice wspiera także pozaszkolne formy kształcenia. We współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury podejmowane są inicjatywy 
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zmierzające do kształcenia: plastycznego (Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne), 

tanecznego (Reprezentacyjny Folklorystyczny Zespół Miasta i Gminy Myślenice - Zespół 

Pieśni i Tańca "Ziemia Myślenicka"). Działalność edukacyjna Myślenickiego Ośrodka Kultury 

oraz Muzeum to przede wszystkim rozwój lokalnej świadomości kulturalnej i narodowej.  

W obydwu instytucjach prowadzone są liczne zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, które 

stanowią doskonałe uzupełnienie szkolnej edukacji.  

13.3. Edukacja sportowa 
 

O edukację sportową dzieci i młodzieży dbają lokalne stowarzyszenia i kluby sportowe. 

Spośród nich na szczególną uwagę zasługują Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" – 

stowarzyszenie 4 sekcyjne: judo, pływanie, sekcja taneczna oraz sekcja gimnastyczna  

i muzyczna, a także min. piłkarskie kluby sportowe takie jak KS Dalin Myślenice, LKS Orzeł 

Myślenice, LKS Górki Myślenice, KS Iskra Głogoczów, LKS Skalnik Trzemeśnia LKS Hejnał 

Krzyszkowice, LKS Respekt Myślenice itd. – kluby te posiadają sekcje piłki nożnej w różnych 

grupach wiekowych. Te i wiele innych organizacji promują na terenie Gminy Myślenice różne 

dyscypliny sportowe począwszy od popularnej piłki nożnej chłopców i dziewcząt - poprzez 

pływanie, karate, szachy czy petanque. Młodzi sportowcy osiągają zadowalające wyniki  

w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach i turniejach. Zawodnicy klubów 

sportowych osiągają wysokie wyniki sportowe na Ogólnopolskich Mistrzostwach, promując 

tym Gminę Myślenice.  

W 2019 r. Gmina Myślenice realizowała oraz współfinansowała następujące programy  

i projekty sportowe z udziałem dzieci oraz uczniów szkolnych: 

- „Jeżdżę z głową”: małopolski projekt nauki jazdy na nartach, 

-„Szkolny Klub Sportowy”: program wojewódzki w ramach rozwijania sportu poprzez 

wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu wśród młodzieży, 

- kontynuacja programu „Moje boisko – ORLIK 2012” poprzez pokrycie kosztów 

wynagrodzenia osób prowadzących na orliku zajęcia sportowe.  

W 2019 roku przyznano 3 nagrody indywidualne o charakterze finansowym w dziedzinie 

kultury fizycznej i sportu dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe na 

łączną kwotę 9 tys. zł.  
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14. Przynależność Gminy Myślenice do Stowarzyszeń 
 

Gmina Myślenice w 2019 roku była aktywnym członkiem następujących stowarzyszeń: 

14.1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Między Dalinem i Gościbią”: 
 

 
 

LGD działa na terenie gmin Myślenice i Sułkowice, obejmuje więc swoim zasięgiem ponad  

57 tys. ludzi. Misją LGD jest poprawienie atrakcyjności pod względem zamieszkania  

i inwestowania. Zależy nam również na zwiększeniu dochodów mieszkańców tych dwóch 

zaprzyjaźnionych gmin dzięki między innymi turystyce i rekreacji. Głównym celem 

działalności jest sprawienie aby mieszkańcy cieszyli się obszarem czystym ekologicznie 

i rozwiniętym kulturowo oraz pielęgnowali lokalne dziedzictwo.   

Przedsięwzięcia realizowane przez LGD „Między Dalinem i Gościbią”: 

• Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć działalność 

gospodarczą,  

• Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach,  

• Wsparcie finansowe grup zainteresowań oraz organizacja czasu wolnego,  

• Rozbudowa, odtworzenie obiektów z tradycjami lub rzemiosłem,  

• Budowa i doposażenie miejsc integracji, rekreacji, sportu i wypoczynku,  

• Utworzenie ścieżek rekreacyjnych, sportowych, dydaktycznych, miejsc służących turystyce, 

oznakowanie szlaków turystycznych, obiektów historycznych i przysiółków,  

• Szkolenia, doradztwo, spotkania informacyjne dla instytucji, mieszkańców, pracowników i 

organów LGD,  

• Promowanie obszaru i jego walorów poprzez kultywowanie, odtwarzanie i wsparcie 

lokalnej tradycji i twórczości oraz wydawanie opracowań, publikacji, Internet, spotkania i 

imprezy promocyjne,  

• Kampanie, akcje promujące działania proekologiczne i zdrowotne,  

• Ochrona i rewitalizacja zabytków ich remonty i konserwacja. 
 

14.2. Związek Miast Polskich 
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Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej 

czasów II Rzeczpospolitej. Posiada bogate tradycje międzywojenne. W latach 1917-1939 

Związek aktywnie działał na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej  

i kulturalnej miast. Prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę 

doświadczeń. Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach. Po drugiej 

wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została uniemożliwiona. W pierwszych 

po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia 

Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do 

Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu - statutowej siedzibie Związku - jego 

Kongres Restytucyjny. Związek Miast Polskich od tego czasu tworzy najnowszą historię 

polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, 

skupiającą ponad 310 miast, w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju. ZMP jest 

stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz 

dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.  

Skuteczne wsparcie polskich miast w działaniach na rzecz rozwoju społecznego   

i gospodarczego oraz upowszechniamy dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego 

zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców to misja Związku Miast Polskich. 

Współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi po to, by stwarzać miastom 

jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości.  

 

14.3. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 
 

 
 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest największą polską regionalną organizacją 

samorządową. Zostało założone w 1991r. z inicjatywy Kazimierza Barczyka, ówczesnego 

Przewodniczącego Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Zrzesza obecnie blisko 

100 gmin i powiatów z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, 

świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar historycznej Małopolski). Członkiem SGiPM jest 

również Województwo Małopolskie.  

Cele Stowarzyszenia obejmują szeroko zakreślone działania na rzecz upowszechniania idei 

samorządności oraz rozwoju Małopolski i jej mieszkańców, w tym m.in. budowa kapitału 

społecznego na poziomie lokalnym, umacnianie więzi kulturalnych i gospodarczych, ochrona 

środowiska naturalnego, a także promocja Małopolski w Polsce i za granicą. Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele m.in. poprzez: promocję i udział w inicjatywach kulturalnych, 

gospodarczych i ekologicznych, działalność informacyjną, wydawniczą, badawczą oraz 

szkoleniową, a także poprzez współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi   

i zagranicznymi. Stowarzyszenie reprezentuje gminy i powiaty z regionu historycznej 

Małopolski wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu 

kwestiach. Podejmuje działania na rzecz współpracy regionalnych związków gmin i powiatów 
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w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, kierowanej także przez 

Przewodniczącego SGiPM.  

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski współuczestniczyło w przygotowaniu podstaw 

prawnych reformy powiatowej i wojewódzkiej. Nieustannie wspiera działania samorządów 

na rzecz poprawy infrastruktury transportowej, strategii rozwoju regionów oraz 

pozyskiwania środków z UE. Konsekwentnie zabiega o promocję walorów turystycznych 

Małopolski. 

14.4. Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa 

 

 
 
Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia 27.12.2018r. w związku z realizacją Projektu 
“Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” RPO Małopolska (montaż paneli 
fotowoltaicznych). 

14.5. Związek Samorządów Polskich  
 

  

Stowarzyszenie powstałe w sierpniu 2017 roku, zrzeszające samorządy  gminne, powiatowe i 

wojewódzkie. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz 

obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, w 

szczególności poprzez:  

• inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi 

współpracy samorządów;  

• prowadzenie działalności edukacyjno–doradczej skierowanej do działających na rzecz 

jednostek samorządu terytorialnego osób, takich jak: osoby pełniące funkcję w organach 

jednostek samorządu terytorialnego, osoby pełniące funkcję w organach jednostek 

pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego, osoby zatrudnione w administracji 

samorządowej. 
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15. Polityki, porozumienia, programy i strategie 

 

15.1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Myślenice  
 
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2020 jest podstawowym i 

najważniejszym dokumentem lokalnego samorządu, określającym obszary, cele i kierunki 

interwencji polityki rozwoju, prowadzonej na obszarze Gminy Myślenice. Zgodnie z zapisami 

ustawy o samorządzie lokalnym, to na władzach samorządowych spoczywa obowiązek 

tworzenia i realizacji strategii rozwoju, która obejmując wszystkie ważne elementy życia 

lokalnej społeczności, koncentrować się będzie na kształtowaniu szeroko rozumianej 

świadomości obywatelskiej i kulturowej, nowoczesnym rozwoju gospodarczym, a także 

zrównoważonym gospodarowaniu środowiskiem i przestrzenią. W systemie zarządzania 

polityką rozwoju, strategia pełni kluczową rolę, jako generalny plan postępowania władz 

samorządu lokalnego w procesie zarządzania gminą, ale również jako narzędzie 

komunikowania się i partnerskiej współpracy z lokalną społecznością.  

Realizowany program wskazuje następujące obszary strategiczne:  

1. Rozwój gospodarczy i zagospodarowanie przestrzenne, skupiający się na kwestiach 

związanych ze wspieraniem rozwoju nowoczesnej gospodarki, kreowaniem funkcji zaplecza 

sportowo - rekreacyjnego dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, stwarzaniem 

warunków do równomiernego rozwoju pożądanych funkcji Myślenic.  

2. Standard i jakość życia mieszkańców, obejmujący zagadnienia związane z poprawą 

warunków zamieszkania na terenach miasta i obszarach wiejskich, rozwijaniem 

społeczeństwa opartego na wiedzy, wzmacnianiem poczucia tożsamości mieszkańców 

poprzez pielęgnowanie tradycji i rozwój kultury, szeroko rozumianym bezpieczeństwem (tj. 

publicznym, zdrowotnym i socjalnym), a także kwestie związane ze sprawnym i 

nowoczesnym zarządzaniem miastem.  

3. Środowisko naturalne obejmujący zagadnienia związane z harmonizowaniem procesów 

rozwojowych Myślenic z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Pełna treść programu, znajduje się pod poniższym linkiem:  

http://myslenice.pl/pro_myslenice/zasoby/files/strategia-2016-2020.pdf 
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15.2. Złoty Pociąg – linia kolejowa Kraków Myślenice

 
Realizując zapisy porozumienia zawartego z samorządami: Województwa Małopolskiego, 

Krakowa, Sieprawia i Światnik Górnych w roku 2019 przeprowadzone zostały prace 

koncepcyjne nad przebiegiem linii kolejowej Kraków – Myślenice. Projekt budowy połączenia 

kolejowego Kraków – Myślenice to jeden ze strategicznych i najważniejszych projektów,  

w realizację którego włącza się gmina Myślenice. 

W 2019 roku na zlecenie Województwa Małopolskiego, Krakowa, Myślenic, Sieprawia  

i Świątnik Górnych opracowana została koncepcja z elementami studium wykonalności pn. 

„Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa 

Małopolskiego Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice”.  

Drugiego lutego 2019 roku Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski wraz z 

wicemarszałkiem Łukasz Smółka oraz przedstawicielami gmin partnerskich podpisali umowę 

na opracowanie koncepcji z elementami studium wykonalności dla nowej linii kolejowej 

Kraków –  Myślenice. Opracowaniem koncepcji zajęła się firma International Management 

Services Sp. z o.o., która wygrała ogłoszony przetarg. Wartość opracowania to ponad 441 tys. 

zł. W kosztach partycypowało Województwo Małopolskie (33,34 proc.), gmina miejska 

Kraków i gmina Myślenice (po 22,22 proc.), a także gmina Świątniki Górne i Siepraw (po 

11,11 proc.). Dokument miał określić możliwości stworzenia efektywnego, nowoczesnego i 

ekologicznego systemu szynowego transportu zbiorowego, który ułatwiłby przemieszczanie 

się na trasie Kraków-Myślenice wobec coraz bardziej zakorkowanej Zakopianki. Koncepcja 

miała wskazać możliwości organizacyjne, techniczne i finansowe realizacji inwestycji, 

określać potencjalne, możliwe przebiegi linii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 

wskazać optymalne rozwiązanie. Miała również uwzględnić możliwość włączenia nowej linii 

w system Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Opracowanie miało zawierać kilka wariantów 

przebiegu trasy, szacunkowe potoki pasażerskie oraz koszty poszczególnych wersji 

trasowania linii kolejowej. W ramach opracowania firma IMS miała również przeprowadzić 

konsultacje w poszczególnych miejscowościach, zaprezentować materiały stworzone w 

ramach współpracy między firmą IMS a partnerami oraz sporządzić raport z konsultacji.  
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W trakcie opracowywania koncepcji przedstawiciele gminy Myślenice uczestniczyli we 

wszystkich spotkaniach roboczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.  

  

 

W pracach studialnych brali udział również przedstawiciele PKP PLK. Od ósmego do 

dziesiątego lipca 2019 roku, najpierw w Myślenicach, następnie w Sieprawiu i Świątnikach 

Górnych, odbyły się konsultacje społeczne i prezentacja na podkładach mapowych dwóch 

wariantów przebiegu linii kolejowej Kraków - Myślenice. Licznie przybyli mieszkańcy 

Myślenic oraz okolicznych miejscowości mieli okazję zobaczyć efekty pracy i 

rekomendowane rozwiązania przestrzenne, dotyczące trasowania przebiegu, zlokalizowania 

przystanków oraz niezbędnej infrastruktury.  
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Zaprezentowane zostały dwa przebiegi, rekomendowany przez partnerów niebieski-zachodni, 

oraz czerwony-wschodni. Prezentowano dwa zasadniczo różniące się od siebie przebiegi. 

Niebieski mniej ingerujący w zabudowę i czerwony przechodzący w najbliższym sąsiedztwie 

zabudowy centrów Świątnik i Sieprawia. Konsultacje w Myślenicach, przebiegały w sposób 

rzeczowy, mieszkańcy miasta wyrażali duże zainteresowanie tematem i zrozumienie, że 

powstanie linii kolejowej wiązać się będzie z niewielką ilością wyburzeń zabudowy 

zlokalizowanej wzdłuż planowanej trasy, czyli wzdłuż Zakopianki.  

    
 

W Świątnikach Górnych oraz Sieprawiu z racji ingerencji przestrzennej w zabudowania 

zlokalizowane w centrach miejscowości trasa czerwona została oprotestowana. Z racji 

przebiegu linii niebieskiej wkraczającej na tereny gminy Mogilany, również tam mimo, iż 

gmina ta nie była partnerem przedsięwzięcia odbyły się konsultacje. Zainteresowanie i 

pozytywny odbiór przebiegu niebieskiego potwierdziły potrzebę budowy alternatywnego 

wobec Zakopianki połączenia z Krakowem. Ostatnim miejscem konsultacji były krakowskie 

Swoszowice. Efektem wielomiesięcznej pracy i kilkudziesięciu spotkań roboczych jest 

dokument, który posłuży do dalszych prac nad realizacją budowy kolei Kraków-Myślenice. 

Dokument ten zdecydowanie potwierdza zasadność budowy nowej linii kolejowej. Badania 

przeprowadzone w ramach opracowania wspomnianej koncepcji mówią o potokach 

pasażerów, którzy będą korzystać z transportu kolejowego na poziomie około 18 000 osób 

na dobę. Myślenice są trzecim co do wielkości miastem w Polsce pozbawionym dzisiaj 

dostępu do kolei. 

Szczególnie istotny dla wszystkich partnerów i przede wszystkim Krakowa jest aspekt 

związany z ochroną powietrza. Projekt ten ma wielkie znaczenie w związku z  możliwością 

odciążenia Zakopianki, zmniejszenia ruchu samochodowego na Zakopiance i w Krakowie. 

Jest to kluczowe w kontekście właśnie walki ze smogiem. Dzisiaj często natężenie ruchu 

samochodowego na Zakopiance w kierunku Krakowa sięga 40 tysięcy pojazdów na dobę. 

Uruchomienie aglomeracyjnej linii kolejowej w znacznym stopniu ograniczy ruch 

samochodowy przy południowych wjazdach do stolicy województwa. Rozwój Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej (SKA) jest zgodny z omawianym właśnie w Małopolsce Programem Ochrony 

Powietrza. Każdy z 5 wariantów tego programu przewiduje położenie nacisku na rozwój SKA. 

Budowa nowej linii kolejowej znakomicie wpisuje się w te plany. 
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15.3. Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice 
 

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025 (GPR) został 

opracowany na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (tj. Dz.U. z 

2020r. poz. 802). Zgodnie z zapisami ustawy rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze 

stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

gminnego programu rewitalizacji. GPR zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji jest 

narzędziem służącym do tworzenia warunków i koordynowania procesu rewitalizacji, który 

to proces stanowi zadanie własne gminy. Gmina Myślenice przystępując do przeprowadzenia 

rewitalizacji, zgodnie z przepisami ustawy, zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszar może zostać wskazany jako obszar 

zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu 

edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z następujących 

negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, 

technicznych. Ogólna powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 75,39 ha, co stanowi 0,49% 

całej powierzchni gminy. Natomiast ogólna liczba ludności go zamieszkującej to 4982 osoby.  

Pełna treść programu, znajduje się pod poniższym linkiem:  

http://myslenice.pl/pro_myslenice/zasoby/files/gminny-program-rewitalizacji-

myslenice(2).pdf 

15.4. SUMP – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
 

Gmina Myślenice wraz z ponad 30-ma innymi miastami z całej Polski od 2019 roku bierze 

udział w programie pilotażowym mającym na celu wypracowanie Planu Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej – SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan).   

 

Pilotaż organizowany jest w ramach przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej 

przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Ministerstwem 

Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych. 

 

Celem pilotażu jest: 

 - zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem 

mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i 

gospodarczy, 

- transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego, 

http://myslenice.pl/pro_myslenice/zasoby/files/gminny-program-rewitalizacji-myslenice(2).pdf
http://myslenice.pl/pro_myslenice/zasoby/files/gminny-program-rewitalizacji-myslenice(2).pdf
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- wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji planu 

zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). 

 

 

Pilotaż polega m.in. na:  

- współpracy z ekspertami Inicjatywy Jaspers przy aktualizacji posiadanego lub 

przygotowaniu nowego planu zrównoważonej mobilności miejskiej, 

- udziale w cyklu sesji warsztatowych przedstawiających wyniki ww. współpracy. 

Bezpośrednią współpracą z Jaspers objętych zostało kilka wybranych miast i obszarów 

funkcjonalnych. Doradztwo obejmuje pomoc przy identyfikacji i ocenie danych, opracowaniu 

zamówienia na niezbędne analizy, ocenie jakości dokumentacji oraz jej odbiorze od 

wykonawcy. Doradztwo Jaspers jest bezpłatne i obejmuje pomoc przy 

zamówieniu/ocenie/odbiorze dokumentów. Wykonanie SUMP i niezbędnych w tym celu 

analiz leży po stronie miasta i planowane jest na lata 2020-2021.  

15 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja otwierająca pilotaż. W 2019 odbyło się także 

kilka pierwszych warsztatów. Od 2020 rozpoczęta będzie praca z dedykowanymi ekspertami. 
 

15.5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest podstawowym dokumentem 

umożliwiającym jednostkom samorządu terytorialnego zarządzanie działaniami, które 

pozwalają na dostosowanie się tych jednostek do istniejących uwarunkowań społeczno-

gospodarczych. Opracowanie, wdrażanie oraz kontrola strategii obejmuje przede wszystkim 

zarządzanie w obszarach warunkujących wysoką jakość życia mieszkańców, takich jak pomoc  

społeczna, wspieranie rodziny, ochrona zdrowia, a także oświata, kultura, sport i rekreacja. 

Dokument stanowi podporę dla władz gminy we wspieraniu obywateli w pokonywaniu 

barier oraz rozwiązywaniu ich problemów życiowych, dzięki podejmowaniu inicjatyw oraz 

realizowaniu ich w sposób efektywny i zgodny z zapotrzebowaniem.  
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Podstawowy cel lokalnej polityki społecznej prowadzonej przez władze Miasta i Gminy 

Myślenice to podniesienie jakości życia mieszkańców oraz dbałość o ich rozwój. Gmina 

Myślenice realizuje następujące cele strategiczne:  

• Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;  

• Wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych oraz długotrwale i przewlekle chorych, a 

także ich rodzin;  

• Aktywizacja zawodowa mieszkańców oraz wspieranie przedsiębiorczości lokalnej.  

• Rozwój aktywności społecznej oraz podniesienie poziomu integracji mieszkańców.  

Pełna treść programu, znajduje się pod poniższym linkiem:  

https://opsmyslenice.pl/index.php?c=getfile&id=85 

15.6. Program współpracy Gminy Myślenice z organizacjami 
pozarządowymi 
 

Program został przyjęty uchwałą nr 513/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 

listopada 2018 roku. Wśród głównych celów programu została wskazana aktywizacja 

mieszkańców w życiu społecznym gminy, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w 

regionie poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla powstania inicjatyw lokalnych, 

wszechstronna oferta edukacyjna i kulturalna czy zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i 

ochrona zdrowia mieszkańców gminy. Współpraca odbywa się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Nadrzędnym celem współpracy Miasta i Gminy Myślenice jest lepsze zaspokajanie potrzeb i 

podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu oraz wspomaganie zrównoważonego 

rozwoju Gminy.  

Program służy realizacji priorytetowych zadań publicznych:  

1) Wspieranie i powierzaniu realizacji zadań mających na celu organizację czasu wolnego 

dzieci i młodzieży (świetlice) szczególnie w okresie ferii zimowych i wakacji (realizowane w 

ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 

planowana wysokość środków finansowych 293.245 zł. 

2) Wspieranie realizacji zadań mających na celu udostępnienie usług medycznych  

i rehabilitacyjnych szczególnie dla ludzi starszych, samotnych i ubogich oraz dla osób 

niepełnosprawnych przewlekle chorych, planowana wysokość środków finansowych 

160.000zł. 

3) Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze 

szczególnym uwzględnieniem sportu amatorskiego oraz sportu dzieci i młodzieży, planowana 

wysokość środków finansowych 900.000zł. 

4) Wspieranie działań mających na celu realizację zadań ze sfery kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego skierowanego szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży 
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oraz rodzimej kultury i sztuki amatorskiej, planowana wysokość środków finansowych 

220.000zł. 

Kwota na zadania priorytetowe prognozowana w rocznym Programie współpracy Gminy 

Myślenice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 wyniosła 1.573.245 zł. Ponadto na 

realizację zadań z obszaru Kultury Fizycznej i Sportu Rada Miejska w Myślenicach 

przeznaczyła dodatkowe środki w kwocie 8.500 zł,  były to środki finansowe na realizację 

zadań w trybie „Małego grantu” oraz dodatkowe 30.000 zł na zadania w ramach organizacji 

czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Kwota rozdysponowana w trybach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniosła ostatecznie po korektach 

uchwały budżetowej 1.611.745 zł, a kwota wykorzystana przez organizacje pozarządowe i 

inne podmioty na realizację zadań własnych Gminy Myślenice wyniosła 1.579.649,50 zł. - co 

stanowi około 100,41 % kwoty prognozowanej określonej w Programie.  

W 2019 roku w ramach otwartego konkursu dla zadań publicznych w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono 37 dotacji dla klubów i stowarzyszeń 

sportowych na łączną kwotę 849.989,60 zł.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz 

turystyki na terenie Miasta i Gminy Myślenice obejmowała także zakup nagród dla 

uczestników zawodów, turniejów sportowych, wynajem obiektów sportowych tj. kryta 

pływalnia czy hala sportowa oraz dofinansowanie do przejazdu na zawody i turnieje 

sportowe, były to:   

• PTTK Lubomir – ufundowanie upominków i nagród dla uczestników konkursu o tematyce 

turystyczno-krajoznawczej 899 zł oraz pokrycie przewozu na wycieczkę krajoznawczą w 

kwocie 1.000 zł; 

• Myślenicki Podokręg Piłki Nożnej – pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych na 

finałowe rozgrywki piłkarskie 3.200 zł;  

• Ochotniczy Hufiec Pracy w Myślenicach – ufundowanie nagród dla uczestników 

Wojewódzkich Mistrzostw OHP w strzelectwie sportowym 796,91 zł;  

• MSP Aquarius – dofinansowanie Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 

Myślenice 994 zł;  

• Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych na 

Turniej Piłki Ręcznej 600 zł, pokrycie kosztów wynajmu niecki basenowej 999 zł; 

• Państwa Straż Pożarna – ufundowanie nagród w turnieju szachowym w wysokości 

981,25zł;  

• Stowarzyszenie KS Lady Fitness Myślenice – dofinansowanie do przejazdu na Mistrzostwa 

Fitness do Węgier w kwocie 2.000 zł; 

• TG Sokół Myślenice – ufundowanie nagród na zawody pływackie w wysokości 1.000 zł; 

• Liga Obrony Kraju – zakup nagród na zawody strzeleckie w wysokości 799,99 zł; 
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• KS Iskra Głogoczów – zakup nagród na turniej piłkarski w wysokości 1.000 zł; 

• UKS Champion Droginia – zakup nagród na zawody bokserskie 1.510 zł; 

• LKS Respekt Myślenice – dofinansowanie do przejazdu na Mistrzostwa Polski w wysokości 

1.900 zł; 

• UKS Seido Karate – zakup nagród na zawody karate w wysokości 700 zł; 

• SP Nr 4 w Myślenicach – zakup nagród na turniej szachowy szkół i przedszkoli w wysokości 

500 zł; 

• Przedszkoliada.pl – organizacja turnieju (wkład własny) w wysokości 800 zł; 

• TKKF Uklejna – zakup nagród w turnieju badmintona w wysokości 500 zł; 

W/w przedmiotowe wsparcie dla klubów, stowarzyszeń sportowych, szkół itp. wyniosło 

w roku 2019 łącznie 20.180,15 zł. 

15.7. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
 
Program został przyjęty uchwałą nr 17/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 

grudnia 2018 roku. W programie zawarto główne obszary podejmowania działań z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii, poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i 

zapobiegawczą, polegającą na:  

a) finansowaniu i dofinansowaniu szkolenia nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz innych 

osób przygotowanych do pracy z młodzieżą w zakresie:  

• oddziaływania narkotyków, innych środków psychoaktywnych na organizm i psychikę 

człowieka i przekazywanie powyższych informacji uczniom i rodzicom,  

• szkolenie w/w osób w zakresie realizacji programów profilaktycznych  

b) finansowanie i dofinansowanie realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych  

w placówkach oświatowo- wychowawczych, w tym:  

• o charakterze kulturalno - społecznym mającym na celu promocję zdrowego stylu życia i 

aktywnego spędzania wolnego czasu, o programów profilaktycznych.  
 

15.8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019 
 

Program został przyjęty uchwałą nr 16/IV/2018 Rady Miejskiej W Myślenicach z dnia 21 

grudnia 2018 roku. W programie zawarto główne obszary podejmowania działań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj.:  

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. 

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
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Rola MGOPSU:  

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach prowadzi Centrum 

Profilaktyczno-Dydaktyczne składające się z Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych 

i Współuzależnionych oraz specjalistycznej placówki wsparcia dziennego - Środowiskowej 

Świetlicy Socjoterapeutycznej, z siedzibą w Myślenicach ul. H. Jordana 3. Centrum  

w szczególności:  

1.Organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne  

i logopedyczne.  

2.Realizuje indywidualne programy korekcyjne, programy psychokorekcyjne 

psychoprofilaktyczne.  

3.Prowadzi terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.  

4.Prowadzi również prace z rodziną będącą w potrzebie, w tym w szczególności w formie 

konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji.  

5.Wspiera funkcje opiekuńcze rodziny, udziela usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług 

opiekuńczych oraz pomocy prawnej, szczególnie z zakresu prawa rodzinnego.  

6.Współdziała z samopomocowymi grupami wsparcia, w tym z AA "Ukleina" i Al-Anon 

"Wrzos", m.in. poprzez udostępnianie lokalu na spotkania w Punkcie Konsultacyjnym.  

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach jest koordynatorem Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Myślenice na lata 2016 - 2022, w związku z tym wraz z innymi jednostkami podejmuje 

stosowne działania mające na celu tworzenie i doskonalenie gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Rola Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Pełnomocnikiem 

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 

wniosek odpowiednich instytucji i osób fizycznych, podejmuje czynności zmierzające do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. Pełnomocnik Burmistrza zabezpiecza w budżecie Wydziału SOS 

środki, zgodnie z przypisanym zadaniem, na zatrudnienie biegłych (psychiatry i psychologa) 

wydających opinie czy uczestnik postępowania jest uzależniony od alkoholu oraz 

prowadzenie postępowań przed sądem. 

Realizacja zadań w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej   

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży.  

Zadania te polegały między innymi na: 

1) Finansowaniu i dofinansowaniu szkoleń nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz 

innych osób przygotowanych do pracy z młodzieżą w zakresie:  
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• realizacji programów profilaktycznych, oddziaływania alkoholu na organizm i psychikę 

człowieka i przekazywanie powyższych informacji uczniom i rodzicom,  

• przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji w sytuacjach kryzysowych,  

• zagrożeń wieku rozwojowego, niedostosowania społecznego i przeciwdziałaniu tym 

zagrożeniom. 

2) Finansowaniu i dofinansowaniu realizacji programów profilaktyczno – edukacyjnych 

i terapeutycznych w placówkach oświatowo – wychowawczych, w tym:  

• organizowanych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych,  

• imprez o charakterze kulturalno – społecznym mających na celu promocję zdrowego 

stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym imprezy z okazji Dnia Dziecka 

adresowanej do przedszkolaków i uczniów klasy „0”,  

• programów profilaktycznych, programów terapeutyczno – rozwojowych. 

3) Finansowaniu i dofinansowaniu realizacji programu „Pływanie dla zdrowia”, w tym:  

• dofinansowanie, do wysokości połowy kosztów wstępu na basen dla dzieci i młodzieży 

w ramach organizowanych przez szkoły i przedszkola prowadzone przez gminę Myślenice 

sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz sfinansowanie wynagrodzenia instruktora i 

dowozu,  

• dofinansowanie do wysokości połowy kosztów wstępu na basen dla dzieci i młodzieży 

oraz sfinansowanie wynagrodzenia instruktora i dowozu, w ramach czwartej godziny 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, realizowanej w formie zajęć sportowych i 

rekreacyjnych organizowanych przez szkoły gminy Myślenice jako zajęcia pozalekcyjne,  

• dofinansowanie, do wysokości połowy kosztów wstępu na basen, w czasie ferii 

zimowych i wakacji, dla dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Myślenice.  

4) Dofinansowanie i współudział w kampaniach profilaktycznych, oraz podejmowanie 

działań z zakresu edukacji w tym zakresie w placówkach oświatowych, w tym:  

• współorganizowanie imprez o charakterze masowym, promujących zdrowy styl życia, z 

udziałem dzieci i młodzieży z różnych szkół oraz dorosłych,  

• współorganizowanie konkursów, wystaw, ekspozycji i debat o tematyce związanej z 

problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami. 

5) Organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań pn.: 

• Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego 

dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice 

Niniejszy konkurs obejmuje zadania mające na celu organizację czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2019, zgodnie z priorytetem 

zapisanym w Programie współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
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i o wolontariacie, w formie pozaszkolnych (środowiskowych) programów 

profilaktycznych, szczególnie: kół zainteresowań, klubów środowiskowych, ognisk 

wychowawczych, których zadaniem będzie pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu 

trudności szkolnych i organizowanie ich czasu wolnego oraz integrowanie środowiska 

lokalnego. 

• Ferie 

Niniejszy konkurs obejmuje zadania mające na celu organizację działań i zajęć tworzących 

alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2019, zgodnie z priorytetem zapisanym w 

Programie współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

wolontariacie. 

 • Wakacje 

Niniejszy konkurs obejmuje zadania mające na celu organizację działań i zajęć tworzących 

alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2019 

roku, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2019, zgodnie z priorytetem 

zapisanym w Programie współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi 

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

i  wolontariacie na rok 2019.  

6) W 2019 roku w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Myślenice 

realizowane były programy profilaktyczne w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy 

Myślenice oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta 

i Gminy Myślenice. 

Organizowane były warsztaty, prelekcje, konkursy, spektakle, zajęcia sportowe, 

turystyczne. Celem podejmowanych działań była profilaktyka z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom, agresji, przemocy rówieśniczej, promocji zdrowia oraz organizacji 

spędzania wolego czasu. Programy skierowane były przede wszystkim do uczniów 

placówek oświatowych Gminy Myślenice, rodziców oraz wychowawców. 

7) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-

2019 – „Aktywna tablica”  

W 2019 roku 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice tj. SP Nr 6  

w Myślenicach, SP w Bęczarce, SP w Jaworniku, ZPO w Osieczanach, SP w Porębie,  

SP w Zasani oraz SP w Zawadzie wzięło udział w III (ostatniej) edycji programu rządowego 

mającego na celu doposażenie szkół w sprzęt multimedialny pn. „Aktywna tablica”. W/w 

szkoły zakupiły interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali 

w ilości 15 sztuk. Wartość dofinansowania ze środków budżetu Państwa wyniosła 

98 000,00 zł., a całkowity koszt zakupionych pomocy dydaktycznych wyniósł 122 500,00 

zł. 
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8) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  

W 2019 roku 10 szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice wzięło udział w 

„Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” mającym na celu doposażenie 

bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze oraz lektury szkolne. Dyrektorzy ww. szkół 

zakupili książki w ilości 2 695 sztuk. Wartość dofinansowania ze środków budżetu 

Państwa wyniosła 64 000,00 zł. a całkowity koszt zakupionych książek wyniósł 

80 000,00 zł. 

 

9) Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

„Maluch + 2019” 

W 2019 roku Żłobek Samorządowy w Myślenicach pozyskał 18 000,00 zł. na wydatki 

bieżące (wynagrodzenia) w ramach Modułu 2, którego cel  polega na zapewnieniu 

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dofinansowanie 

funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z 

udziałem wcześniejszych edycji Programu.  

 

10)  0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie: 

„Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach 

podstawowych” 

W  związku z przyznaniem Miastu i Gminie Myślenice na rok 2019 ze środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia 

w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych: 

• Szkoła Podstawowa w Porębie otrzymała środki finansowe na wyposażenie pracowni 

do nauczania przedmiotu: geografia, biologia, fizyka, chemia w kwocie 62 059,00 zł. 

• Szkoła Podstawowa w Zasani otrzymała środki finansowe na wyposażenie pracowni do 

nauczania przedmiotu: geografia, biologia, fizyka, chemia w kwocie 35 753,00 zł. 

11)  Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

(moduł 3) 

W 2019 roku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne 

szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków zakupiono wyposażenie dla 

stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach za kwotę 68.414,42 zł w tym 

ze środków z dotacji kwota 54.731,52 zł. oraz wkład własny w kwocie 13.682,90 zł. 

 

W 2019 roku – 40 uczniów szkół podstawowych Gminy Myślenice otrzymało nagrodę  

za wybitne uzdolnienia, najczęściej laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych na 

szczeblu wojewódzkim. Ogólna kwota nagród 21.400,00 zł. 
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16. Planowanie przestrzenne 

16.1. Rola gminy w planowaniu przestrzennym  
 
Władztwo planistyczne gminy to przekazanie przez ustawodawcę gminie kompetencji   

w  zakresie  władczego  przeznaczania  i  zasad zagospodarowania terenu. Kształtowanie  

i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 

planów zagospodarowania   przestrzennego,   z   wyjątkiem   morskich   wód wewnętrznych, 

morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do 

zadań własnych gminy - art. 3 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 293). 

 

16.2. Obowiązujące uchwały w zakresie planów zagospodarowania 
przestrzennego 
 
1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Głogoczów, zatwierdzony Uchwałą 

Nr 93/XVII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.09.2003r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego Nr 388 pod poz. 4141; 

 

2. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Głogoczów, 

zatwierdzona Uchwałą Nr 64/XI/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18.06.2007r., 

ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 572 pod poz. 3795; 

 

3. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Głogoczów, dla terenu 

działki 907, zatwierdzona Uchwałą nr 198/XXV/2012 Rady Miejskiej  

w Myślenicach z dnia 28.09.2012r., ogłoszona w  Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz. 5126; 

 

4. zmiana Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru pod nazwą  

Głogoczów - Centrum, zatwierdzona Uchwałą nr 151/XX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach 

z dnia 29.03.2012r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz. 1801; 

 

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Bęczarka, zatwierdzony uchwałą nr 

189/XXV/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15.09.2016r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego pod poz.5593;  

 

6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Krzyszkowice, zatwierdzony 

uchwałą nr 323/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18.09.2013r., ogłoszony w 

Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz.5939; 
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7. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Krzyszkowice w gminie 

Myślenice przyjęta uchwałą nr 441/LI/2014  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

29.09.2014r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz. 5723; 

 

8. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Krzyszkowice w  gminie 

Myślenice, zatwierdzona uchwałą Nr 503/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

8.10.2018r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz. 7162; 

 

9. Miejscowy Plan Zagospodarowani Przestrzennego wsi Łęki, zatwierdzony uchwałą Nr 

352/LIV/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 19.10.2006r., ogłoszony w Dz. Urz.  Woj. 

Małopolskiego nr 13 z dnia 8 stycznia 2007r. pod poz.65; 

 

10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru sołectwa Bulina we wsi 

Łęki w gminie Myślenice, zatwierdzony uchwałą nr 448/XLIX/2018 Rady Miejskiej w 

Myślenicach z dnia  30.05.2018r. , ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz. 4336; 

 

11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zasań, zatwierdzony uchwałą nr 

190/XXV/2016  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15.09.2016r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego  pod poz. 5448; 

 

12. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Trzemeśnia, zatwierdzony 

uchwałą Nr 409/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23.04.2014r., ogłoszony w Dz. 

Urz. Woj. Małopolskiego pod  poz. 2862; 

 

13. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Trzemeśnia (dla 

obszaru działalności gospodarczej), zatwierdzona uchwałą nr 342/XL/2017 Rady Miejskiej w 

Myślenicach z dnia 30.10.2017r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  pod poz. 7342; 

 

14. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Poręba, zatwierdzony uchwałą Nr 

391/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26.03.2014r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego pod poz. 2845; 

 

15. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jawornik, zatwierdzony uchwałą 

Nr 38/VII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17.03.2003r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego Nr 167 poz. 2127; 

 

16. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jawornik, 

zatwierdzona uchwałą Nr 86/XIV/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17.09.2007r., 

ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 828 pod poz. 5416;  

 

17. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice część 

I (wieś), zatwierdzony uchwałą nr 255/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

26.02.2013r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz. 2229; 
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18. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Polanka w gminie Myślenice część 

II (strefa przemysłowa), zatwierdzony uchwałą nr 209/XXVI/2012  Rady Miejskiej w 

Myślenicach z dnia 24.10.2012r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz. 5650; 

 

19. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru strefy aktywności 

gospodarczej położonej we wsi Polanka i  Jawornik w gminie Myślenice, zatwierdzony 

uchwałą nr 449/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z  dnia 30.05.2018r.  ogłoszony w 

Dz. Urz. Województwa Małopolskiego pod poz. 4337; 

 

20. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru strefy 

aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i  Jawornik w gminie Myślenice, 

zatwierdzona uchwałą nr 34/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z  dnia 30.01.2019r.  

ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz. 1210,  (zmiana dotyczyła tylko części 

opisowej - zmiany stawki %); 

 

21.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Borzęta, zatwierdzony uchwałą  

nr 221/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.11.2016r., ogłoszony w  Dz. Urz. 

Woj. Małopolskiego pod poz. 7613; 

 

22. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Droginia, zatwierdzony uchwałą 

nr 133/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.02.2016r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego  pod poz.1633; 

 

23. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice dla 

obszaru związanego z budową przystanku turystycznego, zatwierdzony uchwałą nr 

44/VII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia  27.03.2015r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego  pod poz. 2124; 

 

24. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Osieczany, zatwierdzony uchwałą 

nr  120/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.11.2019r., ogłoszony w Dz. Urz. 

Woj. Małopolskiego pod poz. 8444; 

 

25. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zawada, zatwierdzony uchwałą Nr 

343/LII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21.08.2006r., ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego nr 638 pod poz. 3931; 

 

26. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zawada dla działek nr 

555, 556, 557/1, zatwierdzona uchwałą Nr 366/LI/2010 Rady Miejskiej  

w Myślenicach z dnia 25.01.2010r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 46 pod poz. 

317; 

 

27. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zawada w rejonie 

cmentarza, zatwierdzona uchwałą Nr 188/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach  

z dnia 29.11.2004r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 85 z 2005r. pod poz. 587; 
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28. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu w rejonie osiedla Plebańska 

Góra, zatwierdzony uchwałą Nr 385/XLVIII/2002 Rady Miejskiej  

w Myślenicach z dnia 29.01.2002r., ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 8 pod 

poz.102; 

 

29. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  obszaru  w mieście Myślenice- 

Plebańska Góra, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 6/II/2014 

z dnia 03.12.2014r.,  ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz.7104; 

 

30. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice dla 

działek: 526/11 i części 524/1 działka drogowa, obr.3, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w 

Myślenicach nr 500/LIII/2018 z dnia 08.10.2018r., ogłoszony 

 w Dz. U. Woj. Małopolskiego  pod poz.7159; 

 

31. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru pod nazwą Zarabie  

w Myślenicach wraz z sołectwem Chełm dla obszaru wschodniej części Zarabia, zatwierdzony 

uchwałą Nr 77/X/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 01.07.2011r., ogłoszony w Dz. 

Urz. Woj. Małopolskiego nr 361 pod poz. 3075; 

 

32. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pod 

nazwą Zarabie w Myślenicach wraz z sołectwem Chełm, zatwierdzony uchwałą Nr 

408/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23.04.2014r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego  pod poz. 2846; 

 

33. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w mieście Myślenice dla 

obszaru pn. „ Zarabie – Hotel”, zatwierdzony uchwałą Nr 501/LIII/2018 Rady Miejskiej w 

Myślenicach z dnia 08.10.2018r., ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. pod poz. 7160; 

 

34. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. 

Zarabie część wschodnia, zatwierdzony uchwałą Nr 44/VIII/2019 Rady Miejskiej  

w Myślenicach z dnia 25.03.2019r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz. 2845; 

 

35. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Zakładu Utylizacji Odpadów, 

zatwierdzony uchwałą Nr 141/XXI/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach  

z dnia 21.02.2008r., ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 227 pod poz. 1456;  

 

36. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. 

„Myślenice Wschód”, zatwierdzony uchwałą nr 154/XX/2019 Rady Miejskiej  

w Myślenicach z dnia 30.12.2019r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz. 474 z 

dnia 15.01.2020r., 

 

37. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu w rejonie ulicy Sienkiewicza - 

cmentarz, zatwierdzony uchwałą Nr 329/XLIX/2006 Rady Miejskiej  

w Myślenicach z dnia  18.05.2006r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 301 pod poz. 

2122; 
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38. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice w 

rejonie ulicy Sienkiewicza związany z rozwojem gospodarczym, zatwierdzony uchwałą Nr 

502/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8.10.2018r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego pod poz. 7161; 

 

39. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w mieście Myślenice dla 

lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego- „Galeria Myślenice”, zatwierdzony 

uchwałą Nr 195/XXVII/2008 z dnia 22.09.2008r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 

646 pod poz. 4404; 

 

40. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. 

„Śródmieście – Bukówka” , zatwierdzony uchwałą Nr 499/LIII/2018 Rady Miejskiej w 

Myślenicach z dnia 8.10.2018r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz. 7158; 

 

41. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Osiedle Traugutta, zatwierdzony 

uchwałą Nr 90/XIV/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.09.2015r., ogłoszony w Dz. 

Urz. Woj. Małopolskiego  pod poz. 5953; 

 

42. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Myślenice dla obszaru osiedla 

Sobieskiego - Dąbrowskiego, zatwierdzony uchwałą Nr 386/XLVIII/2002 Rady Miejskiej w 

Myślenicach z dnia 10.10.2002r., ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 8 pod poz.103; 

 

43. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w mieście 

Myślenice Osiedla Sobieskiego – Dąbrowskiego, zatwierdzona  uchwałą  Rady Miejskiej w 

Myślenicach nr 78/X/2011  z dnia 1.07.2011 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 

361 pod poz. 3076; 

 

44. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w mieście Myślenice 

związanego z drogą krajową nr 7 Kraków- Chyżne, uchwalony uchwałą nr 440/LI/2014 Rady 

Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.09.2014r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  pod 

poz. 5722; 

 

45. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą 

„Myślenice – Centrum”, zatwierdzony uchwałą Nr 208/XXVI/2012  Rady Miejskiej w 

Myślenicach z dnia 24.10. 2012r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz. 5566; 

 

46. zmiana Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice  pod 

nazwą „Myślenice – Centrum , zatwierdzona uchwałą  nr 105/XVII/2019 Rady Miejskiej w 

Myślenicach z dnia 28.10.2019r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz. 7814; 

 

47. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w północnej części miasta 

Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście, zatwierdzony uchwałą nr 152/XX/2012 Rady 

Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.03.2012r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod 

poz. 1806. 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy 

Myślenice przyjęte zostało uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 407/LVIII/2010 z dnia 

31 maja 2010 r., zmiana: Uchwała nr 340/XL/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

30.10.2017r. 

 

16.2. Plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie zmiany  
 
Aktualnie w trakcie zmiany są następujące plany zagospodarowania przestrzennego: 

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Głogoczów; 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Jawornik; 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik 

związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice; 

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zawada. 
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17. Rada Miejska w Myślenicach 

17.1. Skład osobowy Rady Miejskiej w Myślenicach 2018-2023 
 

 
 

PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH W 2019 ROKU:  

 

Przewodniczący – PODMOKŁY Jan 

Wiceprzewodnicząca – LEJDA-KUKLEWICZ Eleonora 

Wiceprzewodnicząca – AMBROŻY Grażyna 

 

Pozostali członkowie Rady Miejskiej:  

 
BISZTYGA Czesław 

BŁACHUT Józef   
CACHEL Jerzy 
DYLĄG Halina          
FITA Mirosław 

GABLANKOWSKI Wojciech 
GRZYBEK Andrzej                 

JAŚKOWIEC Małgorzata             
KUTRZEBA Izabela 

 

 
MALINOWSKI Wojciech 

MOTYKA Piotr 
OSTROWSKI Kamil 

PODMOKŁY Bogusław 
STANKIEWICZ Bogusław 
SZCZOTKOWSKI Wacław 

TOPA Stanisław 
WIERZBA Czesław 

WÓJTOWICZ Tomasz 

 

W związku ze złożeniem mandatu radnego przez p. Mateusza SUDRA, który objął funkcję 

wiceburmistrza Myślenic w 2019 roku skład Rady Miejskiej został uzupełniony przez  

p. Wojciecha GABLANKOWSKIEGO. 
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17.2. Wykonanie uchwał Rady Miejskiej w Myślenicach 
 

Rola organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego objawia się w dużej 

mierze poprzez realizację uchwał organu stanowiącego. W 2019 Rada Miejska w 

Myślenicach podjęła 128 uchwał (zgodnie z poniższym zestawieniem), z których wykonanie  

113 powierzyła Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice. 

 

1. Uchwała Nr 28/VI/2019 z dnia 30.01.2019r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice  

na rok 2019; 

2. Uchwała Nr 29/VI/2019 z dnia 30.01.2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Myślenice; 

3. Uchwała Nr 30/VI/2019 z dnia 30.01.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

rzecz Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć 

na terenie Gminy Myślenice w ramach Inicjatyw samorządowych; 

4. Uchwała Nr 31/VI/2019  z dnia 30.01.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie 

terminu płatności z tytułu umów dzierżawy Miejskiemu Zakładowi wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Myślenicach; 

5. Uchwała Nr 32/VI/2019 z dnia 30.01.2019r.  w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

miasta i gminy Myślenice na najem w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat lokali 

użytkowych, zlokalizowanych w budynku gminnym Rynek 27; 

6. Uchwała Nr 33/VI/2019 z dnia 30.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 

Rady Miejskiej w Myślenicach na 2019 rok; 

7. Uchwała Nr 34/VI/2019 z dnia 30.01.2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we 

wsi Polanka i Jawornik w gminie Myślenice; 

8. Uchwała Nr 35/VI/2019 z dnia 30.01.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Myślenice, położonej w Głogoczowie na cmentarzu komunalnym; 

9. Uchwała Nr 36/VI/2019 z dnia 30.01.2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Urzędu Miasta i Gminy Myślenice; 

10. Uchwała Nr 37/VI/2019 z dnia 30.01.2019r. w sprawie wyboru Komisji Statutowej Rady 

Miejskiej w Myślenicach; 

11. Uchwała Nr 38/VII/2019 z dnia 25.02.2019r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach. 

12. Uchwała Nr 39/VII/2019 z dnia 25.02.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

408/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie trybu 

udzielania  

i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom 
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wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym w których 

zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy 

Myślenice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu  

i sposobu rozliczenia ich wykorzystania. 

13. Uchwała Nr 40/VII/2019 z dnia 25.02.2019r. w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.  

14. Uchwała Nr 41/VII/2019 z dnia 25.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Myślenice, położonej w Polance przy Szkole Podstawowej.  

15. Uchwała Nr 42/VII/2019 z dnia 25.02.2019r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji 

Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach.  

16. Uchwała Nr 43/VII/2019 z dnia 25.02.2019r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach.  

17. Uchwała Nr 44/VIII/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Zarabie część zachodnia. 

18. Uchwała Nr 45/VIII/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego 

Parkowania na terenie miasta Myślenice. 

19. Uchwała Nr 46/VIII/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie ustalenia miejsc i opłat  

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i parkingach nie 

objętych Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice. 

20. Uchwała Nr 47/VIII/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. 

21. Uchwała Nr 48/VIII/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Myślenice w 2019 roku. 

22. Uchwała Nr 49/VIII/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie realizacji zadań wykonywanych w 

ramach programu Inicjatywy Samorządowe w zakresie budowy i remontów chodników przy 

drogach powiatowych na terenie Gminy Myślenice. 

23. Uchwała Nr 50/VIII/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

30 stycznia 2019 roku. 

24. Uchwała Nr 51/VIII/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 

25. Uchwała Nr 52/VIII/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy 

Myślenice dotacji celowej na rok 2019 (Inicjatywa Lokalna – zadanie „Wytwórnia pozytywnej 

energii”) dla samorządowej instytucji kultury: Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. 

26. Uchwała Nr 53/VIII/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2020. 



 

str. 109 z 117 

 

27. Uchwała Nr 54/VIII/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Myślenice na najem w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat lokalu 

użytkowego , zlokalizowanego w bloku nr 1 na Os. 1000-lecia w Myślenicach. 

28. Uchwała Nr 55/VIII/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Myślenice na najem w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat lokalu 

użytkowego, zlokalizowanego w budynku gminnym Rynek 27. 

29. Uchwała Nr 56/VIII/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie przystąpienia Gminy Myślenice 

do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. 

30. Uchwała Nr 57/VIII/2019 z dnia 25.03.2019r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, 

opłat oraz innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Myślenice za pomocą 

innego instrumentu płatniczego, w tym instrumenty płatniczego, na którym przechowywany 

jest pieniądz elektroniczny. 

31. Uchwała Nr 58/IX/2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych 

przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach 

Podstawowych. 

32. Uchwała Nr 59/IX/2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie utworzenia oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach. 

33. Uchwała Nr 60/IX/2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy 

Myślenice dotacji celowej na rok 2019 (Myślenicki Budżet Obywatelski Wyposażenie 

gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego – Myślenice Górne Przedmieście) dla 

samorządowej instytucji kultury: Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. 

34. Uchwała Nr 61/IX/2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie inkasa podatków i opłat. 

35. Uchwała Nr 62/IX/2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu 

Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

36. Uchwała Nr 63/IX/2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

30 stycznia 2019 roku. 

37. Uchwała Nr 64/IX/2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Myślenice. 

38. Uchwała Nr 65/X/2019 z dnia 31.05.2019r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat dla 

taryfowej grupy odbiorców WG - grupa 1. objętej taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę na terenie Gminy Myślenice. 

39. Uchwała Nr 66/X/2019 z dnia 31.05.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

30 stycznia 2019 roku. 

40. Uchwała Nr 67/X/2019 z dnia 31.05.2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Myślenice. 
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41. Uchwała Nr 68/X/2019 z dnia 31.05.2019r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 58/IX/2019 

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia sieci 

prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

przy Szkołach Podstawowych. 

42. Uchwała Nr 69/X/2019 z dnia 31.05.2019r. w sprawie zaopiniowania projektu sieci 

prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

przy Szkołach Podstawowych. 

43. Uchwała Nr 70/X/2019 z dnia 31.05.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 458/LII/2014 

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyznania dotacji 

z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie zmienionej 

Uchwałą Nr 69/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 roku oraz 

Uchwałą Nr 114/XVI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 listopada 2015 roku. 

44. Uchwała Nr 71/X/2019 z dnia 31.05.2019r. w sprawie inkasa podatków i opłat. 

45. Uchwała Nr 72/X/2019 z dnia 31.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Myślenice na najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat lokalu 

użytkowego, zlokalizowanego w bloku nr 1 na os. 1000-lecia w Myślenicach oraz gruntu 

przyległego do lokalu o pow. 4m2. 

46. Uchwała Nr 73/XII/2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza 

Miasta i Gminy Myślenice. 

47. Uchwała Nr 74/XII/2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Myślenice za rok 2018. 

48. Uchwała Nr 75/XII/2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i 

Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

49. Uchwała Nr 76/XII/2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

rzecz Województwa Małopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania 

doświetlenia przejścia dla pieszych w km 3+278 odcinka 020 drogi wojewódzkiej nr 955 w 

miejscowości Jawornik. 

50. Uchwała Nr 77/XII/2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 

udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Myślenice - 

Sport Myślenice Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach. 

51. Uchwała Nr 78/XII/2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie wyrażenia woli współpracy z 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Powiatem Myślenickim w celu 

przyspieszenia prac związanych z realizacją budowy dwupoziomowego skrzyżowania drogi 

krajowej nr 7 z drogą powiatową nr K1942 w m. Krzyszkowice. 

52. Uchwała Nr 79/XII/2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

30 stycznia 2019 roku. 
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53. Uchwała Nr 80/XII/2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Myślenice. 

54. Uchwała Nr 81/XII/2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu 

Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

55. Uchwała Nr 82/XII/2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie utworzenia oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku. 

56. Uchwała Nr 83/XII/2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie zaopiniowania projektu planu 

sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice. 

57. Uchwała Nr 84/XII/2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/IV/2018 

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu 

Gminy Myślenice na rok 2019 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury. 

58. Uchwała Nr 85/XII/2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie powołania Zespołu do spraw 

opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych. 

59. Uchwała Nr 86/XIII/2019 z dnia 19.08.2019r. w sprawie zawierzenia dalszych dziejów i 

losów Miasta i Gminy Myślenice Macierzyńskiej opiece i trosce Najświętszej Maryi Pannie 

Pani Myślenickiej. 

60. Uchwała Nr 87/XIV/2019 z dnia 26.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Myślenice z dnia 6 września 2018 roku. 

61. Uchwała Nr 88/XIV/2019 z dnia 26.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr 366/XLI/2017 

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w 

Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach (Dz. 

Urzędowych Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 7947). 

62. Uchwała Nr 89/XIV/2019 z dnia 26.08.2019r. w sprawie Zmiany uchwały Nr 365/XLI/2017 

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów 

Westerplatte w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterów 

Westerplatte w Myślenicach (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2017 r. po. 7946). 

63. Uchwała Nr 90/XIV/2019 z dnia 26.08.2019r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 

podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice. 

64. Uchwała Nr 91/XIV/2019 z dnia 26.08.2019r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych 

przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach 

Podstawowych. 

65. Uchwała Nr 92/XIV/2019 z dnia 26.08.2019r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
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66. Uchwała Nr 93/XIV/2019 z dnia 26.08.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

30 stycznia 2019 roku. 

67. Uchwała Nr 94/XIV/2019 z dnia 26.08.2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Myślenice. 

68. Uchwała Nr 95/XIV/2019 z dnia 26.08.2019r. w sprawie zaciągnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydatach na ławników sadów 

powszechnych. 

69. Uchwała Nr 96/XV/2019 z dnia 23.09.2019r. w sprawie zaopiniowania projektu sieci 

prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

przy Szkołach Podstawowych. 

70. Uchwała Nr 97/XV/2019 z dnia 23.09.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

do projektu zintegrowanego LIFE - „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego”. 

71. Uchwała Nr 98/XVI/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

72. Uchwała Nr 99/XVI/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/IV/2018 

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu 

Gminy Myślenice na rok 2019 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury 

zmienionej Uchwała Nr 84/XII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2019 r. 

73. Uchwała Nr 100/XVI/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych 

przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach 

Podstawowych. 

74. Uchwała Nr 101/XVI/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

30 stycznia 2019 roku. 

75. Uchwała Nr 102/XVI/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Myślenice. 

76. Uchwała Nr 103/XVI/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice. 

77. Uchwała Nr 104/XVI/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

78. Uchwała Nr 105/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice-Centrum”. 
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79. Uchwała Nr 106/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmiany uchwały o 

przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru we wsi Jawornik w gminie Myślenice. 

80. Uchwała Nr 107/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie utworzenia jednostki 

organizacyjnej Miasta i Gminy Myślenice-Dziennego Domu Senior+ w Myślenicach i 

włączenia go w struktury organizacyjne Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Myślenicach. 

81. Uchwała Nr 108/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach. 

82. Uchwała Nr 109/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Myślenicach. 

83. Uchwała Nr 110/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 

84. Uchwała Nr 111/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom 

bezdomnym, dla których Gmina Myślenice stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na 

pobyt stały. 

85. Uchwała Nr 112/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany 

Uchwały Nr 90/XIV/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych 

szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice. 

86. Uchwała Nr 113/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

87. Uchwała Nr 114/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

30 stycznia 2019 roku. 

88. Uchwała Nr 115/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

89. Uchwała Nr 116/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Myślenice. 

90. Uchwała Nr 117/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat dla 

taryfowej grupy odbiorców WG – grupa 1, objętej taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę na terenie Gminy Myślenice. 

91. Uchwała Nr 118/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 

udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Myślenice – 

Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach. 

92. Uchwała Nr 119/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 

w latach 2020-2023. 
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93. Uchwała Nr 120/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany w jej granicach 

administracyjnych. 

94. Uchwała Nr 121/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice na rok 2020. 

95. Uchwała Nr 122/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r.  sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na terenie Gminy Myślenice na rok 2020. 

96. Uchwała Nr 123/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej. 

97. Uchwała Nr 124/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  

98. Uchwała Nr 125/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie przystąpienia do realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. "Budowa skrzyżowania DK 7 z drogą wojewódzką DW 955 w 

miejscowości Jawornik" oraz przyjęcia zasad jego finansowania.  

99. Uchwała Nr 126/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

100. Uchwała Nr 127/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkaniowymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpadami stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym.  

101. Uchwała Nr 128/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

102. Uchwała Nr 129/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

30 stycznia 2019 roku. 

103. Uchwała Nr 130/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Myślenice.  

104. Uchwała Nr 131/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie nadania Statutu 

Myślenickiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu. 

105. Uchwała Nr 132/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie przyjęcia rocznego programu 

współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

106. Uchwała Nr 133/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

112/XVII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 października 2019 roku w sprawie 

zaopiniowania projektu zmiany Uchwały Nr 90/XIV/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy 

Myślenice.  
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107. Uchwała Nr 134/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

90/XIV/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 

podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice. 

108. Uchwała Nr 135/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

104/XVI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za 

uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego r., 

poz.7711). 

109. Uchwała Nr 136/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

46/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 

miejsc i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i 

parkingach nie objętych Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice ( Dz. Urz. 

Woj. Małopolskiego z 2019 r., poz. 2860). 

110. Uchwała Nr 137/XVIII/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego 

Parkowania na terenie miasta Myślenice – ul. Szpitalna. 

111. Uchwała Nr 138/XVIII/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza 

Miasta i Gminy Myślenice. 

112. Uchwała Nr 139/XIX/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości , którzy nie są obowiązani do ponoszenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

113. Uchwała Nr 140/XIX/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2018 

Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody i 

warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Myślenice w prawo 

własności tych gruntów i ustalenie wysokości stawek procentowych tych bonifikat ( Dz. 

Urz .Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 9157 ) 

114. Uchwała Nr 141/XIX/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Myślenice na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

115. Uchwała Nr 142/XIX/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom 

bezdomnym, dla których Gmina Myślenice stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na 

pobyt stały. 

116. Uchwała Nr 143/XIX/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie przystąpienia Gminy Myślenice 

do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą : „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020. 
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117. Uchwała Nr 144/XIX/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice 

na rok 2020. 

118. Uchwała Nr 145/XIX/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Myślenice, w roku szkolnym 2019/2020. 

119. Uchwała Nr 146/XIX/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

19/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia z 

budżetu Gminy Myślenice na rok 2019 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji 

kultury zmienionej Uchwałą Nr 99/XVI/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2019 roku. 

120. Uchwała Nr 147/XIX/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy 

Myślenice na rok 2020 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury. 

121. Uchwała Nr 148/XIX/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

należności z tytułu odsetek od faktur dotyczących umów najmu i dzierżawy Miejskiemu 

Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach. 

122. Uchwała Nr 149/XIX/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

30 stycznia 2019 roku. 

123. Uchwała Nr 150/XIX/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Myślenice. 

124. Uchwała Nr 151/XX/2019 z dnia 30.12.2019r. w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczarce. 

125. Uchwała Nr 152/XX/2019 z dnia 30.12.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

30 stycznia 2019 roku. 

126. Uchwała Nr 153/XX/2019 z dnia 30.12.2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Myślenice. 

127. Uchwała Nr 154/XX/2019 z dnia 30.12.2019r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice Wschód”. 

128. Uchwała Nr 155/XX/2019 z dnia 30.12.2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2020. 

 

Spośród w/w uchwał, ze względu na niekorzystną sytuację finansową spółki, nie została 

wykonana Uchwała Nr 118/XVII/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na 

objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy 

Myślenice – Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą  

w Myślenicach. Ma to bezpośredni związek z niewykonaniem Uchwały Nr 18/IV/2018 Rady 

Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie 

kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów w spółce pod firmą Myślenicka Agencja 
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Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach. Obydwie w/w uchwały 

zostały uchylone w dniu 26 maja 2020r. 

Uchwały Rady podjęte w roku 2019, dotyczące działań wykraczających poza rok 2019 

realizowane są na bieżąco. 


