
 
 

 

 
 
       

 
RAPORT O STANIE  

GMINY SŁOPNICE 

ZA ROK 2020  

 
 
 
 

 
Data sporządzenia: maj 2021 r. 

 
 
 



 
 RAPORT O STANIE GMINY SŁOPNICE ZA 2020 ROK  

                
 
 

                 
Strona 2 z 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
Wójt Gminy Słopnice przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Słopnice za rok 2020.  
 
  Przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy Słopnice, obejmujący podsumowanie 
działalności Wójta Gminy Słopnice w 2020 roku. Zawiera on w szczególności sprawozdanie 
opisowe z realizacji programów, strategii, uchwał rady gminy oraz innych działań 
podejmowanych przez samorząd na rzecz rozwoju Gminy Słopnice. Także w zakresie 
współpracy z mieszkańcami Gminy Słopnice. W raporcie zgromadzone zostały dane, 
przedstawiające przede wszystkim zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki 
z budżetu Gminy Słopnice. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.  
 
Treść raportu została przedstawiona Radzie Gminy Słopnice w formie elektronicznej oraz 
jest dostępna na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słopnice.  
 
 
 

        Wójt Gminy Słopnice 
 

        mgr inż. Adam Sołtys 
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I. FINANSE GMINY SŁOPNICE 
 

 Budżet Gminy Słopnice na 2020 rok w wersji uchwalonej 30 grudnia 2019 r. miał zaplanowane 
dochody budżetowe w wysokości 34 792 300, 00 zł, a wydatki w kwocie 37 400 000,00 zł. Na dzień 
31 grudnia 2020 roku kwota planowanych dochodów wyniosła 40 550 813,22 zł. W ciągu roku 
dokonano zwiększeń planu dochodów na łączną kwotę  5 758 513,22 zł. Wykonanie dochodów na 
koniec 2020 roku wyniosło 44 733 891,84 zł co stanowiło 110% planowanych dochodów ogółem. 
Plan wydatków ogółem w ciągu 2020 roku został zwiększony o kwotę 4 415 369,10 zł i na koniec roku 
wynosił 41 815 369,10 zł. Wykonanie wydatków ogółem na koniec 2020 roku wyniosło 
40 116 656,52 zł co stanowi 96% planowanych wydatków. 

 
 

 

WYKONANIE BUDŻETU GMINY SŁOPNICE ZA 2020 ROK 
 

Dochody 44 733 891,84 zł 

Wydatki 40 116 656,52 zł 

Deficyt / Nadwyżka  4 617 235,32 zł 

Spłata kredytów  1 600 000,00 zł 

Pożyczka i kredyt zaciągnięty w 2020 roku 1 340 000,00 zł 

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku 5 724 563,00 zł 

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku (%wykonanych dochodów) 12,80% 

Przysługujące umorzenie pożyczek z WFOŚiGW po uzyskaniu efektu 
ekologicznego i po spłacie co najmniej 50% kwoty pożyczki 

1 457 953,10 zł 

Zadłużenie po zmniejszeniu o przysługujące umorzenia pożyczek 
z WFOŚiGW w Krakowie 

4 266 609,90 zł 

 
 

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WG OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI GMINY 

 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

1. Dochody 44 733 891,84 

W
 t
y
m

: 

Subwencje 15 555 150,00 

Dotacje na zadania bieżące i majątkowe 21 947 554,34 

Dochody własne 7 231 187,50 

2. Wydatki 40 116 656,52 

W tym: Oświata 10 578 857,88 



 
 RAPORT O STANIE GMINY SŁOPNICE ZA 2020 ROK  

                
 
 

                 
Strona 4 z 24 

 

Rodzina 15 333 919,00 

Pomoc społeczna  1 226 436,60 

Transport i gospodarka komunalna i woda 8 025 076,39 

Administracja 2 701 816,91 

Sport i turystyka 1 227 665,02 

Pozostałe 1 022 884,72 
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II. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

1. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 
 
„Plan Odnowy Miejscowości Słopnice” został uchwalony Uchwałą Nr XIV/98/16 Rady Gminy Słopnice 
w dniu 30 maja 2016 r., jako dokument niezbędny do starania się o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dokumencie zamieszczono planowane do 
realizacji inwestycje i nakłady inwestycyjne do roku 2022. Realizacja zaplanowanych zadań przebiega 
prawidłowo. Program posłużył do otrzymania  dofinansowania do przebudowy drogi Folwark Górny 
oraz budowy „Gminnego centrum rekreacji” i jest wymagany do wniosku o dofinansowanie budowy 
kanalizacji sanitarnej w osiedlach pod Mogielicą i Sołectwie Granice. 

 
2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice, zostało 
zatwierdzone Uchwałą Nr XII/86/99 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 1999 roku. Studium 
obejmuje teren całej gminy. Ocena aktualności Studium została dokonana Uchwałą Nr XII/78/16 Rady 
Gminy Słopnice z dnia 12 lutego 2016 r. Obecnie zachodzi konieczność aktualizacji Studium, jednak 
w związku z zapowiadaną istotną zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wstrzymano się z decyzją w tej sprawie. 

 
3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice został uchwalony Uchwałą 
Nr XVII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 roku i obejmuje cały teren gminy. Ocena 
aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została dokonana Uchwałą 
Nr XII/78/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 12 lutego 2016 r. Miejscowy plan zagospodarowania 
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przestrzennego Gminy Słopnice obejmuje powierzchnię 5680 ha w tym: tereny pod zabudowę 
mieszkaniową ok. 7,8 %, tereny pod zabudowę usługową ok. 4,8 %, zabudowa techniczno-
produkcyjna ok. 0,2 %, infrastruktura techniczna ok. 0,5 %, komunikacja ok. 4,1 %, użytkowanych 
rolniczo ok. 35,1 %, zieleni i wód ok. 47,6 %.  
Gmina Słopnice nie ma sporządzonego Gminnego programu rewitalizacji. 
W 2020 roku Rada Gminy Słopnice podjęła dwie uchwały  w sprawie zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowana przestrzennego dla 19-stu działek, dla zabudowy mieszkaniowej 10 działek, dla 
zabudowy zagrodowej 1 działka, dla zabudowy usługowej 5 działek, dla terenów usług rekreacji 4 
działki. Zostały również podjęte 3 uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowana przestrzennego dla 22 działek.    

 
4. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SŁOPNICE 

W LATACH 2018 – 2027 
 

STAN MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁOPNICE 
1. Mieszkaniowy zasób Gminy Słopnice tworzą:  

1) 2 mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słopnicach, 
2) 1 mieszkanie w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Słopnicach, 
3) 2 mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Słopnicach. 

2. Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego w latach 2018 – 2027: 
1) Zasób mieszkaniowy może ulec zmianie w przypadku zbycia bądź nabycia lokalu lub zmiany 

przeznaczenia na cele niemieszkalne.  
2) W latach 2018-2027 nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych.  
3) Z ogólnego zasobu mieszkaniowego w miarę posiadanych możliwości wyodrębnione zostaną 

lokale socjalne.  
Zakłada się systematyczną poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego poprzez remonty 
budynków i lokali. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala Wójt 
Gminy Słopnice, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 
1145 z późn. zm.) oraz Uchwale Nr XXIX/195/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 stycznia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Słopnice w latach 2018-2027 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Słopnice. 

 

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach 2018 – 2027  
Finansowanie gospodarki mieszkaniowej na lata 2018 - 2027 dokonywane jest z uzyskanych opłat 
czynszowych oraz planowanych na te zadania środków z budżetu Gminy Słopnice. 

 
5. PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY SŁOPNICE NA 

LATA 2019-2021 
 

Gmina Słopnice gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby 
społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. Gminny zasób nieruchomości jest 
wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i dla potrzeb zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 
Wykorzystanie zasobu Gminy Słopnice jest zgodne z wiążącymi organ wykonawczy gminy 
ustaleniami, które będą wynikać z uchwał budżetowych podejmowanych na poszczególne lata, 
w formach prawnych przewidzianych w ustawie Kodeks cywilny, ustawie o gospodarce 
nieruchomościami oraz zgodnie z Uchwałą nr X/59/03 Rady Gminy Słopnice w sprawie przyjęcia 
zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Słopnice oraz ich 
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wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (ze zmianami), a także w oparciu 
o Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słopnice przyjętą Uchwałą Nr X/86/19 Rady Gminy 
Słopnice.  
W zasobie Gminy Słopnice, który podlegał gospodarowaniu, na dzień 31.12.2020 r., znajdowały się 
tereny o łącznej powierzchni 89,8728 ha, z tego 0,4760 ha stanowią grunty oddane w dzierżawę. 
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Słopnice nie posiada gruntów oddanych w użytkowanie 
wieczyste. 
Program zagospodarowania nieruchomości z zasobu Gminy Słopnice na lata 2019–2021 zakłada 
kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy i najmu. Umowy obejmują wyłącznie te 
nieruchomości, które nie zostały przeznaczone na realizację zadań gminy lub na sprzedaż. 
W prognozowanym trzyletnim okresie uzyskiwane wpływy do budżetu z tytułu zawartych umów 
powinny się zwiększać, a ich wzrost uzależniony będzie od aktualizacji opłat. 
Nabywanie nieruchomości do zasobu w latach 2019–2021 realizowane jest w związku z realizacją 
zadań własnych i zleconych, obowiązków wynikających z przepisów szczególnych oraz realizacją 
innych celów publicznych, w ramach posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie 
gminy na poszczególne lata. Poziom wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu 
oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu związany jest przede wszystkim z nabywaniem gruntów 
w drodze zakupu, zamiany czy też w innych formach przewidzianych prawem, w szczególności pod 
drogi gminne i wewnętrzne, przepompownie ścieków, studnie redukcyjne oraz inne zadania 
inwestycyjne. Ponadto wydatki dotyczą również regulacji stanów prawnych – głównie koszty 
sporządzania dokumentacji geodezyjnych, opłat sądowych, wypisów czy wyrysów. Biorąc pod 
uwagę kształtowanie się tych wydatków w latach poprzednich, koszt zaplanowanych działań będzie 
oscylować w granicach 30 000 zł rocznie. W latach 2019–2021 Gmina Słopnice nie planuje sprzedaży 
nieruchomości znajdujących się w zasobie nieruchomości.  
 

6. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
Gmina Słopnice prowadzi gminną ewidencję zabytków. W gminnej ewidencji zabytków figurują 
22 zabytki nieruchome, w tym trzy wpisane do rejestru zabytków tj.:                      

 Kościół parafialny drewniany pw. św. Andrzeja Apostoła w Słopnicach z II połowy XVIII w. 

 Dwór budynek z I połowy XIX w. 

 Ogród dworski z I połowy XIX w.  
Wszystkie powyższe zabytki stanowią własność prywatną i Gmina ma ograniczony wpływ na ich stan 
techniczny.  
Na rok 2021 do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o dofinansowanie konserwacji kamiennej 
kapliczki filarowej, zwieńczonej krucyfiksem. Kapliczka posadowiona jest w osiedlu Białonoga dz. ew. 
nr 713. Całkowity koszt robót zgodnie z kosztorysem ofertowym wyniesie 25 572,30 zł. brutto.  

 
7. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

 

 

Dostarczanie wody 
Gmina posiada dwa ujęcia powierzchniowe wody, dwa zbiorniki wyrównawcze oraz dwie stacje 
uzdatniania wody. Woda dostarczana jest poprzez sieć wodociągową o  łącznej długości 75,8 km. Do 
wodociągu gminnego przyłączonych jest 1053 odbiorców. Na mocy umowy pomiędzy Wójtami 
Gminy Słopnice i Limanowa, Gmina Słopnice sprzedaje hurtowo wodę mieszkańcom wsi Lipowe. 
W celu zaspakajania potrzeb w tym zakresie Gmina co roku dokonuje rozbudowy własnej sieci 
i dostarcza wodę kolejnym odbiorcom. W roku 2020 gminna sieć wodociągowa powiększyła się 
o kolejne 3,10 km nowej sieci oraz 74 nowe przyłącza do budynków mieszkalnych. 
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Oczyszczanie ścieków 
Ścieki komunalne od mieszkańców odbierane są poprzez system kanalizacji sanitarnej, w którego 
skład wchodzą kolektory kanalizacyjne o łącznej długości 61,1 km oraz 5 przepompowni ścieków. 
Proces oczyszczania ścieków następuje w gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 
584 m3/dobę. W roku ubiegłym gminna sieć kanalizacyjna powiększyła się o kolejne  6,10 km. 
Skanalizowano obszar na odcinku od osiedla Putówka do osiedla Gaury. Ta inwestycja, jak i szereg 
mniejszych rozbudów sieci, pozwoliły na przyłączenie kolejnych 73 nowych budynków. Na chwilę 
obecną do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest 786 budynków. W gminie funkcjonują 73 
przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na prywatnych posesjach. Szacuje się, że 
oczyszczalnie te oczyszczają rocznie 17 tys. m3 ścieków. 

 
8. OCHRONA POWIETRZA 

 
Od początku funkcjonowania programu „Czyste Powietrze” gmina Słopnice pomaga beneficjentom 
w złożeniu wniosku oraz rozliczeniu inwestycji. W roku 2020 za pośrednictwem gminy łącznie 
złożono 17 wniosków o dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie źródła ciepła czy 
termomodernizacji budynku. Z informacji przekazanych przez mieszkańców w ramach ankiet 
ustalono, że w  ubiegłym roku wymieniono łącznie 11 nieefektywnych  źródeł ciepła  na paliwa stałe, 
oraz zainstalowano 4 instalacje odnawialnych źródeł energii. O wszelkich  sprawach z zakresu 
ochrony powietrza, głównie o obowiązującym od 27 października 2020 r. nowym Programie Ochrony  
Powietrza dla województwa małopolskiego, mieszkańcy  byli informowani za pośrednictwem strony  
internetowej jak również materiałów informacyjnych rozdawanych podczas corocznych spotkań 
wiejskich, w których wzięły udział łącznie 193 osoby. Jednym z zapisów  nowego Programu Ochrony  
Powietrza jest ogłaszanie ostrzeżeń o stopniach zanieczyszczenia powietrza dla danych powiatów 
i gmin. W  2020 r. dla Gminy Słopnice nie zostało wydane żadne takie ostrzeżenie. 

 
9. INNE DZIAŁANIA GMINY SŁOPNICE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

 Odbiór, transport i zagospodarowanie (poprzez odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów 
komunalnych. W roku 2020 od mieszkańców odebrano 1134,78 ton  odpadów komunalnych.  

 Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ilość odpadów w roku 
2020 przyjętych od mieszkańców gminy wyniosła 94,88 ton. 

 Odbiór, transport i unieszkodliwianie (poprzez składowanie) odpadów zawierających azbest 
(faliste i płaskie płyty azbestowo-cementowe). W roku 2020 – 147 tony. 

 Oczyszczanie ścieków komunalnych, w roku 2020 – 112 000 m3. 

 Wody z ujęć w roku 2020 pobrano – 131 882m3. 
 

 

III. WYKAZ INWESTYCJI I REMONTÓW GMINNYCH ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU  

 

Lp. Nazwa i zakres inwestycji lub remontu 
Wartość 

w pełnych 
złotych 

Uwagi 

1. 
Budowa kanalizacji sanitarnej od osiedla 

Podmogielicą Etap I (od osiedla Putówka do osiedla 
Gaury).  

1 680 000 

Sfinansowane częściowo 
pożyczką preferencyjną 
z WFOŚiGW w kwocie 

1 340 000 zł. 

2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
(przyłączenie głównie  nowopowstałej zabudowy)  

857 422  

3.  Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół góry 969 800 Sfinansowane częściowo ze 
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Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach 
Limanowa, Słopnice, Kamienica, mieście Limanowa 

wraz z połączeniem z trasą główną VeloDunajec 
(wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na 
drodze Granice-Leśniówka długości 984 mb, 

wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze 
Dzielec długości 755 mb, utwardzenie drogi Dzielec-

Kuźle o długości 1670 mb) 

środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na 
lata 2013-2020 w kwocie 

378 231 zł. 

4. 
Przebudowa drogi gminnej Słopnice-Zagrody 

o długości 2080 mb 
1 761 957 

 Sfinansowane częściowo 
z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 
1 218 402 zł. 

5.  
Remont drogi gminnej Słopnice-Więcki-Sasy  

na długości 714 mb 
213 449 

Sfinansowane częściowo 
z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie  
141 544 zł. 

6. Budowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem  
i oświetleniem (obok Urzędu Gminy) wraz 

z dokończeniem ogrodzenia terenu rekreacyjnego 
218 749  

7. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w osiedlu 
Giemziki Górne długości 400 mb 

73 756  

8. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze 
Leśniówka-Pokusówka na długości 300 mb 

 65 790  

9.  Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze 
Przysłop długości 420 mb 

73 080  

10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze 
Karczówka na długości 250 mb wraz z elementami 

odwodnienia 
54 680  

11. Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze 
gminnej Słopnice-Mogielica (25 lamp) 

83 032  

12. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze 
Marciszówka na długości 675 mb  

58 100  

13. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze 
w Osiedlu Zapotocze długości 180 mb 

13 000  

14. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze 
w Osiedlu Chochołówka na długości 165 mb 

11 000  

15. Wykonanie elementów odwodnienia i poszerzeń na 
drodze Śliwówka 

36 929  

16. 
Wykonanie elementów odwodnienia i poszerzeń na 

drodze Kukuczki 
27 697  

17. Wykonanie elementów odwodnienia i poszerzeń na 
drodze gminnej Mogielica 

10 080  

18. Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym 22 000  

19.  Inne zadania remontowe infrastruktury gminnej, 
głównie drogowej (remont cząstkowy nawierzchni 

asfaltowych, wymiana przepustów, korytek, 
udrożnienie fos itp. 

217 754  

 
Zadania inwestycyjne i remontowe dofinansowane z budżetu Gminy Słopnice 

 

1. Remont drogi gminnej Lipowe-Słopnice  
(Gmina Limanowa) 

20 000  
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IV. REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH  
 

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki 
 
Prognozowane dane demograficzne– liczba dzieci przypisanych do poszczególnych obwodów szkół 
urodzonych w latach 2015-2020. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ZPO 47 56 49 52 48 65 

ZSzPiP 21 26 22 18 22 22 

SP Nr 3 9 14 12 10 6 13 

SP Nr 4 2 3 3 1 9 10 

Razem: 79 99 86 81 85 110 

 
Dane demograficzne – liczba uczniów w szkołach w latach 2014-2020. 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/ 19 2019/20 2020/21 

SP Nr 1 
332 311 263 

311 
+ 237 

357 
+118 

380 
379 

ZSzPiP 156 159 137 165 185 182 186 

SP Nr 3 67 61 49 62 75 75 81 

SP Nr 4 76 67 49 58 64 57 53 

Razem 
uczniów: 631 598 498 

596 
+237 

681 
+118 

694 
 

699 

Razem 
oddziałów: 

33 33 28 
34 
+10 

39 
+5 

40 
+1 

39 
-1 

 
Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, klas „O”, szkół podstawowych  
na terenie Gminy Słopnice (dane z Systemu Informacji Oświatowej– stan na 30.09.2020) / liczba 
oddziałów. 

 Poniżej  
„O” 

Klasy 
„O”(6 latki) 

Szkoły podstawowe Razem w szkole 

ZPO 121 / 5 49 / 2 377 / 16 563/ 23 

ZSzPiP 51 / 2,77 16 / 0,23 186 / 9 249 / 12 

SP Nr 3 32 / 1,70 14/ 0,30 81 / 7 127 / 9 

SP Nr 4 3 / 0,33 6 / 0,67 52 / 7 61 / 8 

Razem uczniów: 207 85  696  988 (+3 rew) 

Razem 
oddziałów: 

9,8 3,2 39 53 

 
Kadra 
Kadra nauczycielska w przeliczeniu na etaty wg stopni awansu zawodowego– liczba nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach– (SIO na dzień 30.09.2020) (+ 6,65 etatu w godzinach 
ponadwymiarowych) 
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 stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
Razem 

etaty/ponad
wymiarowe: 

Liczba 
nauczycieli  

ZPO 1,76 4,00 8,78 31,41 45,95 +3,44 49 

ZSzPiP 0,00 2,56 2,34 16,17 21,07 +2,42 28 

SP Nr 3 1,00 4,02 2,35 7,23 14,60 +0,40 22 

SP Nr 4 0,24 1,00 0,36 9,06 10,66 +0,39 16 

Razem 
etatów:  

3,00 11,58 13,83 63,87 92,28 +6,65 115 

 
Kadra kierownicza – liczba stanowisk oraz liczba etatów pracowników administracji  
i obsługi szkół, i przedszkoli (stan na dzień 30.09.2020) 
 

 Dyrektor Zastępca Administracja + Obsługa 

ZPO  1 2 17,13 

ZSzPiP 1 1 6,34  

SP Nr 3 1 0 5,00  

SP Nr 4 1 0 2,75  

Razem: 4 3 31,22  

 
Działalność opiekuńczo – wychowawcza szkół 2020/2021 
Świetlice szkolne, biblioteka, pedagog, psycholog 
 

 Liczba godzin  
świetlicy 

Liczba godzin 
biblioteki  

Liczba godzin 
pedagoga 

Liczba godzin  
psychologa 

ZPO  51 (2,05) 25 (0,83) 24 (1,09) 5  

ZSzPiP 7,5 (0,29) 12 (0,4) 12 (0,55) 0 

SP Nr 3 0 5 (0,17) 5 (0,23) 0 

SP Nr 4 0 4 (0,2) 4 (0,19) 0 

Razem: 58,5 (2,34 etatu)  46 (1,6 etatu) 45 (2,06 etatu) 5 (0,23 etatu) 

 
Dożywianie dzieci w przedszkolu i szkołach – rok 2020  

 Dzienna liczba uczniów (średnio)  Koszty razem – rok 2020 

Przedszkole szkoła Koszt całkowity: w tym  
z budżetu gminy: 

Razem: 300 /33 * 526 /144 *  648 323,55 zł 159 398,09 zł 

 
*w tym posiłki w całości finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
z budżetu gminy – 159 398,09 zł 
dotacja z MUW – 175 352,00 zł 
wpłaty rodziców – 313 573,46 zł 
_________________________ 
Razem:    648 323,55 zł 
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Dowożenie dzieci do szkół - rok 2020 
Łącznie dowożonych do szkół było 182 uczniów; 103 przez autobus szkolny, 21 na podstawie umów 
z prywatnymi przewoźnikami oraz 58 na podstawie umów z rodzicami. Całkowity koszt dowożenia 
wyniósł 91 279,12 zł. 
 
Kształcenie specjalne 
Kształceniem specjalnym i nauczaniem indywidualnym objęto 15 uczniów (w roku szkolnym 
2019/2020), z którymi realizowano 87 godzin tygodniowo oraz 10 uczniów (w roku szkolnym 
2020/20210), z którymi tygodniowo realizowano odpowiednio 70 godzin. Koszt kształcenia 
specjalnego i nauczania indywidualnego w 2020 roku wyniósł 612 102 złote. 
 
Dotacja dla Stowarzyszenia „Okno na świat”– (opieka nad dziećmi do lat 3) w roku 2020 wyniosła 
55 200 zł.  
 
Dofinansowanie uczęszczania do przedszkoli na terenie innej gminy– 12 dzieci z terenu gminy 
Słopnice uczęszcza do przedszkoli na terenie innych gmin. W 2020 roku przekazano na ten cel 
dotację w wysokości 58 494,22 zł.  
 
Kształcenie młodocianych  
W roku 2020 pracodawcom wypłacono kwotę 394 910,36 zł z tytułu kształcenia 50 uczniów 
młodocianych. 
 
Programy pomocowe realizowane przez szkoły w 2020 roku  

1) Projekt nauki pływania - dotacja Powiatu Limanowskiego z tytułu wstępu na basen dla uczniów 
i ich opiekunów. Programem objęto 90 uczniów klas I-VII szkół podstawowych (Zespół 
Placówek Oświatowych – 3 grupy, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola – 1 grupa, Szkoła 
Podstawowa Nr 3 – 1 grupa oraz Szkoła Podstawowa Nr 4 – 1 grupa). Całkowita wartość 
projektu 5 220,00 zł. Dotacja Powiatu Limanowskiego wyniosła 50% – 2 610,00 zł. 

2) Program ”Aktywna tablica” - zakup tablic interaktywnych, projektorów, zestawów 
komputerowych, głośników dla Szkoły Podstawowej Nr 3. Całkowity koszt projektu –17 500,00 
zł, dotacja wojewody –14 000,00 zł, udział własny Gminy Słopnice – 3 500,00 zł. 

3) Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I -VIII szkoły podstawowej. Dotację Ministerstwa 
Edukacji Narodowej pozyskano dla 690 uczniów i wyniosła w sumie 60 504,99 zł.  

4) Program Wojewody Małopolskiego „Posiłek w szkole i w domu” realizowany przez Zespół 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Całkowity koszt projektu – 33 640,00 zł - dotacja wojewody 
– 26 912,00 zł, udział własny Gminy Słopnice – 6 728,00 zł. 

5) Grant Zdalna szkoła - program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupiono 
25 sztuk laptopów z licencjami na program antywirusowy na kwotę 58 355,25 zł. Grant został 
w całości sfinansowany ze środków budżetu państwa. Laptopy przekazano do wszystkich 
szkół: Zespół Placówek Oświatowych - 12 szt., Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola - 6 szt., 
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 4 szt., Szkoła Podstawowa Nr 4 - 3 szt. Dodatkowo za kwotę 1 627,29 
zł zakupiono 21 sztuk licencji na program antywirusowy, który został zainstalowany na starych 
21 laptopach oraz ubezpieczono nowy sprzęt komputerowy na kwotę 976,16 zł. Środki na ten 
cel w wysokości 2 603,45 zł pochodziły z budżetu gminy. 

6) Projekt #OSEWyzwanie szkoły zostały wyposażone w mobilne pracownie komputerowe, do 
prowadzenia cyfrowych lekcji i umożliwiające korzystanie z internetowych zasobów 
edukacyjnych. Szkoły otrzymały po 16 laptopów wraz ze specjalnym regałem do ich 
przechowywania. 
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7) Grant Zdalna szkoła + - w ramach program zakupiono 50 sztuk laptopów z licencjami na 

program antywirusowy oraz polisą ubezpieczeniową na łączną kwotę 104 068,96 zł. Zakup 
został sfinansowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze środków UE z Programu 
Polska Cyfrowa 2014-2020. Laptopy przekazano do wszystkich szkół: Zespół Placówek 
Oświatowych - 27 szt., Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola - 13 szt., Szkoła Podstawowa 
Nr 3 - 6 szt., Szkoła Podstawowa Nr 4 - 4 szt.  

8) Grant Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek 
oświatowych” - w ramach program zakupiono 17 laptopów i 4 komputery typu ALL in ONE na 
łączną kwotę 57 560,49 zł.  Dofinansowanie otrzymano w 2021 roku na podstawie wniosku 
złożonego w 2020 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego-Pakiet Edukacyjny 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Każda ze szkół otrzymała po jednym komputerze typu ALL in ONE oraz laptopy: Zespół 
Placówek Oświatowych - 8 szt., Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola - 5 szt., Szkoła 
Podstawowa Nr 3 - 2 szt., Szkoła Podstawowa Nr 4 - 2 szt. 

Efekty kształcenia 
Osiągnięcia uczniów- rok szkolny 2019/2020 
Olimpiady przedmiotowe i konkursy tematyczne– finaliści  
 

  
Przedmiotowe 

Konkurs 
Biblijny 

(konkurs 
tematyczny) 

Inne 
(animacja 

komputerowa, 
gawęda ludowa) 

ZPO   (6) 2 1 3 

ZSPiP  (2) 0 2 0 

SP Nr 3 (2) 0 2 0 

SP Nr 4 (1) 0 1 0 

Razem:  (11) 2 6 3 
 

 
Inne znaczące osiągnięcia szkół: 
 

1. Miejsce II i III w konkursie wojewódzkim „Bezpieczny pieszy i rowerzysta na drodze” 
(nagrody dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych). 

2. X miejsce w pchnięciu kulą w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz II miejsce 
w Powiatowych Igrzyskach w pływaniu (Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola).  

3. II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w kolarstwie górskim (Zespół 
Placówek Oświatowych). 

4. VI miejsce w Powiatowych zawodach w kolarstwie górskim – oraz awans i udział w etapie 
wojewódzkim (Szkoła Podstawowa Nr 4). 

5. Miejsce I i II w Powiatowym konkursie recytatorskim pod hasłem "Maria Konopnicka na 
wesoło" (Szkoła Podstawowa Nr 3). 

6. Laureat V edycji Konkursu Zawodowy GPS (Szkoła Podstawowa Nr 3). 
7. II miejsce w Indywidualnych Małopolskich Igrzyskach Dzieci w Kolarstwie Górskim (Zespół 

Placówek Oświatowych). 
8. Laureat - Małopolski Papieski Konkurs na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II (Zespół 

Placówek Oświatowych). 
W związku z trwającym stanem epidemii, zdecydowana większość olimpiad i konkursów zostało 
przełożonych na inny termin lub nie odbyło się w ogóle.  
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WYDATKI NA OŚWIATĘ w 2020  

 

Subwencja oświatowa + dotacje 8 467 083zł 

Wydatki bieżące na oświatę w tym: 10 571 478 zł 

Szkoły podstawowe 7 499 688zł 

Zerówki i przedszkole 1 738 810 zł 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki 

612 102 zł 

Pozostałe 720 878 zł 

Wydatki na inwestycje oświatowe 7 380 zł 

Wydatki razem na oświatę 10 578 858 zł 

Środki własne na oświatę -2 111 775 zł 

 
 

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE SŁOPNICE W 2020 ROKU 
 

Rozliczenie 2020 
rok 

Subwencja 
naliczona 

szkoła  

Subwencja 
naliczona na 
sześciolatki 

Dotacja na 
przedszkola 

i inne 

Wydatki na utrzymanie 
szkół finansowane z 

subwencji i dotacji bez 
dożywiania i dowozów 

Wynik  

Zespół Placówek 
Oświatowych 

4 131 546 280 000 175 023 4 526 801  59 768 

Zespół Szkoły 
Podstawowej 
i Przedszkola 

1 850 372 130 000 67 425  2 077 176 -29 379 

Szkoła 
Podstawowa nr 3 

880 657 75 000 45 907 1 218 393 -216 829 

Szkoła 
Podstawowa nr 4 

787 681 32 000 11 472 1 125 555 -294 402 

Razem szkoły 7 650 256 517 000 299 827 8 947 925 -480 842 

Rezerwa budżetowa na zadania nieprzewidziane i dostosowanie się do reformy 
oświaty (konieczne inwestycje i remonty, odprawy emerytalne i inne) 

0 

Wydatki na dowozy dożywianie, edukacje przedszkolną finansowaną ze środków 
własnych  

1 630 933 

Środki własne przeznaczone na zadania oświatowe w 2020 roku 2 111 775 
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V. MIESZKAŃCY GMINY 

 
W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców wzrosła o 70 osób, przez 
co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 6 884 osób, w tym 3 495 mężczyzn i 3 389 kobiet.  
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  

1) liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 773 osób, a liczba 
mieszkańców– 831,  

2) liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (16-59 lat) wynosiła 2 118 osób, a liczba 
mieszkańców w wieku produkcyjnym (16-64) wynosiła 2 411,  

3) liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 751. 
W 2020 r. w gminie narodziło się 126 osób (o 22 osób więcej niż w roku poprzednim), w tym 54 
dziewczynek i 72 chłopców, a zmarło 45 osób (o 3 osoby mniej niż w roku poprzednim). 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. zgodnie z prowadzonym rejestrem wyborców w Gminie Słopnice liczba 
mieszkańców uprawnionych do głosowania wynosiła 5 045. Dane dotyczące uprawnionych do 
głosowania w poszczególnych obwodach: Obwód głosowania nr 1 (Sołectwo Słopnice Dolne 
Królewskie) 1430, Obwód głosowania nr 2 (Sołectwo Słopnice Mogielica) 566, Obwód głosowania 
nr 3 (Sołectwo Słopnice Górne) 1144, Obwód głosowania nr 4 (Sołectwo Słopnice Granice) 511, 
Obwód głosowania nr 5 (Słopnice Dolne Szlacheckie) 1394. 
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VI. PRZEDSIĘBIORCY  
 
Na koniec 2020 r. w Gminie Słopnice łącznie zarejestrowanych było 407 przedsiębiorców. W ciągu 
roku wpłynęły 191 wnioski o wpis, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie, które zostały przesłane 
do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii. 

 

VII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY  
 

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Gminy, która rozpatruje i rozstrzyga  
w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach. Ze swojego składu powołuje 
ona stałe lub doraźne komisje do realizacji poszczególnych zadań. 
Rada Gminy Słopnice liczy 15 radnych, jej pracom przewodniczy Przewodniczący Rady oraz dwóch 
Wiceprzewodniczących. Radni pracują w 5 komisjach stałych: Komisji Rewizyjnej (3-osobowa), 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (4-osobowa), Komisja Inwestycji 
i Finansów (4-osobowa), Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej (6-osobowa) oraz 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ( 6-osobowa).  
W 2020 roku Rada Gminy VII kadencji podjęła ogółem 57 uchwał. Wszystkie uchwały zostały 
pozytywnie zrealizowane. 

 

VIII. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA  
 

Gmina Słopnice współpracuje z pięcioma samorządami:  

 Chlebnice (Słowacja)  

 Balkany (Węgry) 

 Lazuri (Rumunia) 

 Giesshubl (Austria)  

 Zajta (Węgry) 
Gminę Słopnice łączą także partnerskie kontakty z miastem Lwów na obszarze kulturalnym. 
Obejmują one współpracę z Centrum Twórczości Dziecięcej „Wiesiełka” oraz zespołem „Gorgany”. 
W odpowiedzi na rozwój epidemii  COVID-19 większość państw wprowadziło środki dystansowania 
społecznego, które obejmują także ograniczenia i długotrwałe restrykcje w przemieszczaniu się. 
Okoliczności te skutkują brakiem bezpośrednich spotkań między samorządami, a także 
zaprzestaniem organizacji wydarzeń kulturalnych, w których do tej pory licznie uczestniczyli 
przedstawiciele współpracujących samorządów oraz miast partnerskich.   

 
IX. POLITYKA SPOŁECZNA 

 
Polityka społeczna Gminy Słopnice jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Jednostka ta realizuje świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz koordynuje realizację lokalnych 
programów społecznych. 
 

I. Świadczenia rodzinne 

 Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami  
Koszt: 3  536 320,79 zł. 

 Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS i KRUS 
Koszt: 158 177,00 zł. 
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 Zasiłek dla opiekuna  
Koszt: 37 715,40 zł. 

 Świadczenie rodzicielskie 
Koszt: 264 493,03 zł. 

 Fundusz alimentacyjny 
Koszt: 98 600,00 zł. 

 Odzyskano od dłużników alimentacyjnych kwotę 19 555,04 zł z tego na dochody własne 
6 335,90 zł. 

 Świadczenie jednorazowe za życiem 
Koszt: 4 000 zł. 

 Świadczenie jednorazowe dobry start 300+ 
Koszt: 363 000,00 zł. 

 Świadczenie wychowawcze 500+ 
Koszt: 10 551 898,60 zł. 

 
 

II. Zasiłki i świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej 

 Zasiłki stałe osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 
niepełnosprawności dla 19 osób na kwotę 100 528 zł. 

 Zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby dla 60 
osób na kwotę 131 659 zł. 

 Zasiłki celowe dla 120 rodzin z tego na dożywianie dla 94 rodzin na kwotę 179 615 zł z tego na 
dożywianie 160 972 zł. 

 Pokryto koszty posiłków dla 177 dzieci na kwotę 56 164 zł. 

 Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób na kwotę 8 162 zł. 

 Udzielono interwencji kryzysowej w przypadku 10 rodzin. 

 Gmina ponosi opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 5 osób. Koszty opłaty za 
pobyt w DPS wynoszą 166 614 zł. 

 Wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki prawnej zasądzone przez sąd dla 19 
osób na kwotę 75 123 zł. 

 Świadczono usługi opiekuńcze dla 3 osób, na kwotę 51 540 zł. 

 Świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka na kwotę 15 510 zł. 
 

III. Pomoc materialna dla uczniów w 2020 roku 

 Stypendia szkolne dla 152 uczniów na kwotę 236 155,00 zł. 

 Zasiłki szkolne dla 40 uczniów na kwotę 11 170,00 zł. 
 

IV. Inne formy pomocy rodzinie: 

 Wydano 341 kart dużej rodziny i otrzymano na to zadanie dotację w wysokości 476,27 zł. 

 Wydano 8 decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym decyzją Wójta. 

 Wydano 5 zaświadczeń o dochodach do programu „Czyste powietrze”. 
 
Łączna kwota udzielonych świadczeń w 2020 roku wyniosła 16 046 644,82 zł. 
 

V. Lokalne programy realizowane na podstawie uchwał Rady Gminy Słopnice 
 
Nadrzędnym dokumentem określającym cele i zadania w ramach polityki społecznej jest „Gminna 
strategia rozwiązywania problemów społecznych”. Aktualna strategia została uchwalona na lata 
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2016 – 2020 uchwałą Nr XIII/82/16 z dnia 31 marca 2016 r. i zmieniona uchwałą NR XXIV/154/17z dnia 23 
czerwca 2017 r. W ramach strategii realizowane są programy w następujących obszarach: 
 

1. Gminny program wspierania rodziny w Gminie Słopnice 
 
Uchwalony na lata 2020–2022. W ramach tego programu realizowane są następujące cele: 
 
Cel strategiczny I 
Uwrażliwienie na sytuację rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz znajdujących się w kryzysie 
(finansowym i emocjonalnym) 
 

Wskaźnik Wartość 

liczba rodzin niepełnych i wielodzietnych objętych pomocą systemu 
pomocy społecznej 

78 

liczba dzieci kierowanych na zorganizowane formy wypoczynku 5 

liczba dzieci objętych pomocą w formie dożywiania 176 

liczba osób dorosłych objętych pomocą w formie dożywiania 1 

liczba osób / rodzin objętych pomocą finansową na zakup żywności 246/94 

liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie gminy 1 

liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 3 

wysokość środków przeznaczonych na umieszczenie dzieci w rodzinnej 
pieczy zastępczej 

2000 

 
Cel strategiczny II 
Rozwiązywanie istniejących sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz zapobieganie 
powstawaniu nowych 
 

Wskaźnik Wartość 

liczba rodzin, w których stwierdzono dysfunkcje (w tym: przemoc, 
uzależnienia) 

8 przemoc, 9 alkohol 
 

liczba rodzin biologicznych (rodziców) objętych pracą socjalną, pomocą 
psychologiczno – pedagogiczną 

28 rodzin praca 
socjalna, 5 rodzin 

pomoc 
psychologiczna 
w tym 4 dzieci 

liczba rodzin, w których podjęto interwencje w związku z przemocą 
domową (w tym: liczba założonych niebieskich kart) 

7 

liczba zamkniętych z sukcesem NK 
 

4 

liczba osób, które skorzystały z pomocy pracowników Punktu Wsparcia 
i Pomocy Rodzinie (w tym: liczba dzieci) 

33 (w tym 11 dzieci) 

liczba przeprowadzonych inicjatyw przeciw uzależnieniom (w tym: kart 
informacyjnych i wniosków o rozeznanie w kwestii występowania  

uzależnienia skierowanych przez GOPS i/lub Grupy robocze Zespołu 
interdyscyplinarnego do GKRPA) 

1 

 
Cel strategiczny III 
Zabezpieczenie warunków do skutecznej realizacji Programu 
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Wskaźnik Wartość 

liczba zaangażowanych w realizację Programu podmiotów, 
z którymi GOPS podejmuje współpracę 

11 

środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zawartych w 
Programie 

206 363 zł z tego 
186 462 zł dożywianie 

19 901 zł asystent rodziny 
 

 
2. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii 
 

Program jest uchwalany na jeden rok budżetowy. W 2020 r. zaplanowano i realizowano następujące 
cele: 

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych. 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z używaniem substancji 
psychoaktywnych pomocy psychospołecznej, psychologicznej i prawnej. 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży. 

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych przez dofinansowanie działalności mającej na celu profilaktykę 
uzależnień, promocję zdrowego stylu życia oraz aktywnego modelu spędzania czasu 
wolnego wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. 

5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 

 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego. 

6) Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
Wskaźniki: 

 Na terenie gminy funkcjonuje 10 punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży i 3 punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży. 

 W punktach tych sprzedano alkohol o wartości 3 571 314,05 zł. 

 W 2020 r. zlikwidowano 3 punkty sprzedaży alkoholu. 

 Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych prowadziła postępowanie 
o leczenie odwykowe 3 osób, a w stosunku do 1 wystąpiła do Sądu o orzeczenie obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu. 

 W 2020 r. Policja zatrzymała i przewiozła do izby wytrzeźwień tylko 1 osobę, 
a w pomieszczeniach Policyjnych zatrzymano 3 osoby. Nie zatrzymano żadnych osób poniżej 
18 roku życia. 

 Na działania wydatkowano łącznie kwotę 21 714,18 zł. 
 

3. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie 

 
Uchwalony jest na lata 2017-2021. W ramach programu realizowane są następujące cele: 
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1) Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości 
społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem 
przemocy. 

2) Zwiększenie dostępności informacji o możliwościach uzyskania pomocy. 
3) Zapewnienie właściwego funkcjonowania ofiar przemocy w środowisku. 
4) Program jest realizowany przez Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, GOPS, szkoły, Policję, Pielęgniarki środowiskowe. 
5) Ewaluacja programu jest zaplanowana na 3 kwartał 2021 r. 

 
Wskaźniki: 

 Odbyło się 5 spotkań zespołu interdyscyplinarnego i 29 posiedzeń grup roboczych.  

 Założono 10 niebieskich kart. 

 Zakończono 9 niebieskich kart. 

 Udzielono konsultacji dla 33 osób. 

 Członkowie zespołu wzięli udział w 1 szkoleniu. 

 Udzielono porad: psychologicznych dla 12 osób, prawnych dla 3 osób, socjalnych dla 5 osób, 
zawodowych dla 5 osób, rodzinnych dla 5 osób. 

 

X. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPORTOWA  
 

Pandemia COVID-19 z dnia na dzień zaburzyła system tworzenia i korzystania z kultury oraz 
działalności sportowej. Liczne dotąd wydarzenia i projekty organizowane i współorganizowane    
przez samorząd gminy Słopnice musiały zostać odwołane lub odbyły się w innej formie niż 
dotychczas. Pomimo panującej sytuacji w 2020 roku zostały zrealizowane następujące programy, 
projekty i wydarzenia finansowane z udziałem środków finansowych Gminy Słopnice: 
 

1. Ogólnopolski Bieg Sylwestrowy 18 stycznia 2020 r. Koszty poniesione z tytułu jednorazowej 
rocznej dotacji celowej związanej z bieżącą działalnością tras narciarstwa biegowego z funkcją 
rekreacji letniej – 15 000 zł. 

2. Noworoczne Spotkanie Seniorów 23 stycznia 2020 r. Koszt – 6 000 zł.  
3. Półkolonia dla uczniów szkół podstawowych „Zimowe szaleństwo” realizowane przez firmę 

Bielak Active od 27 stycznia do 1 lutego 2020 r. Udział wzięło 13 dzieci, środki gminy – 1 300 zł.  
4. X Klubowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Słopnice w piłce nożnej halowej w kategorii 

trampkarzy oraz juniorów młodszych  6-7 lutego 2020 r. Koszt – 2 422,61 zł.  
5. Turniej o Puchar Wójta Gminy Słopnice w piłce nożnej halowej w kategorii OPEN 9 lutego 

2020 r. Koszt – 2 184,38 zł.  
6. Wakacyjna półkolonia dla uczniów szkół podstawowych, program realizowany przez firmę 

Bielak Active. Udział wzięło 9 dzieci,  od 29 czerwca do 4 lipca 2020 r. Koszt – 900 zł.  
7. 76. Rocznica Zrzutów Alianckich Dla Żołnierzy AK na Dzielcu 19 lipca 2020 r. Koszt – 7 750 zł. 
8. Święto Niepodległości na Chyszówkach 11 listopada 2020 r. Koszt – 786 zł (wiązanki oraz 

znicze zakupione przez Gminną Bibliotekę Publiczną).  

 

XI. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 
W 2020 roku Wójt Gminy Słopnice współpracował z 14 organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 
swoją działalność na terenie Gminy Słopnice. Wójt Gminy Słopnice Zarządzeniem Nr 
Or. OK 0050.5.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
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publicznego służącego sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice w 2020 r. W ramach 
konkursu zostały złożone 4 oferty.  
 
Wykaz zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert: 
 

Nazwa Zadania  Nazwa podmiotu  
Wysokość dotacji 

 na 2020 r.  

Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Słopnice do 
działalności sportowej w zakresie piłki nożnej oraz poprawa 
warunków uprawiania sportu przez członków klubu. 
Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców Słopnic. 

Klub Sportowy 
”Sokół” Słopnice 

92 000 zł  

Działalność klubu sportowego „Spektrum” służąca  rozwojowi  
tenisa stołowego i wzrostu wyników we współzawodnictwie 
sportowym wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Słopnice 
w 2020 r. 

Klub Sportowy 
„Spektrum” 

 

29 000 zł  

Upowszechnianie i rozwój sportów motorowych na terenie 
Gminy Słopnice w 2020 roku. Beskidzki Klub 

Freestyle-owo 
Motocrossowy „FLOW” 

35 000 zł 

Projekt służący poprawie warunków we współzawodnictwie 
sportowym na trenie Gminy Słopnice oraz propagowanie 
zdrowego stylu życia  i aktywności fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży w roku 2020. 

Klub Sportowy „Gravity 
Revolt” 

33 000 zł 

SUMA PRZYZNANYCH DOTACJI  189 000 zł 

 
W 2020 roku Wójt Gminy Słopnice nie udzielił dotacji organizacjom pozarządowym  
w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
W 2020 roku Gmina Słopnice była członkiem: 

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska– składka członkowska 
wyniosła 6 785 zł.  

 Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej– składka członkowska wyniosła 2 562, 34 zł.  
 

 

XII. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach jest samorządową instytucją kultury z siedzibą 
w Słopnicach 38, 34-615 Słopnice. Organizatorem dla niej jest Gmina Słopnice. Wpisana jest do 
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Słopnice pod Nr 1 z dnia 01 lipca 1997 r. 
Czas działania jednostki: nieograniczony. 
Informacja z wykonania planu finansowego obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
i sporządzona została przy założeniu dalszej kontynuacji działania. Do podstawowych, określonych 
statutem zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach należą: gromadzenie, opracowanie oraz 
udostępnianie materiałów bibliotecznych, a także: popularyzacja książki, wiedzy i czytelnictwa oraz 
zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa. Działalność statutowa biblioteki 
finansowana jest dotacją podmiotową z budżetu Gminy Słopnice i własnymi dochodami.  
Dotacja podmiotowa organizatora na 2020 r. wynosiła 275 000,00 zł.  
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Dotacja celowa organizatora na 2020 r. wynosiła 0,00 zł. 
Dotacje z innych źródeł: 

 dotacja w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – 8 000 zł. 

 
W Gminie Słopnice w 2020 roku funkcjonowała jedna Gminna Biblioteka Publiczna, nie posiadająca 
filii. Budynek biblioteki publicznej dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada 
wejście dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz udogodnienia 
wewnątrz budynku. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych wynosi 50 m2. 
Biblioteka użytkuje biblioteczny program komputerowy SOWA (koszt wynikający z licencji programu 
4 566,00 zł). Posiada 6 komputerów, z czego 1 użytkowany przez księgowość, 2 dostępne dla 
użytkowników. Biblioteka umożliwia podłączenie własnego komputera użytkownika oraz dostęp do 
sieci Wi-Fi. 
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 16 687 wol. Stan na 31.12.2020 r. - 14 924 wol.  
W ciągu roku przybyło 1601 książek w tym: 

 literatura piękna dla dzieci 517 wol. 

 literatura piękna dla dorosłych 763 wol. 

 literatura z innych działów 321 wol. 

 zbiory specjalne – 3. 
Biblioteka w 2020 r. dokonała zakupu: 

 książek ze środków własnych na kwotę 17 615,50 zł ( 699 wol.) 

 książek z dotacji z Biblioteki Narodowej na kwotę 8 000 zł (332 wol.) 

 dary inne na kwotę 5 357,90 zł (569 wol.).  
 
Wypożyczenia książek w ciągu roku ogółem – 15 005 wol. 
Liczba czytelników na 100 mieszkańców – 7,53. 
Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców – 23,26. 
Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców – 217,97. 
Liczba zarejestrowanych czytelników w ciągu całego roku na dzień 31.12.2020 r. – 518 czytelników, 
w tym: 

1) osoby uczące się (uczniowie, studenci)- 265, 
2) osoby pracujące- 135, 
3) pozostali (rolnicy, emeryci)- 118. 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach w 2020 roku zatrudniała 3 pracowników: 

 kierownik biblioteki – 1 etat, 

 główny księgowy – 1/8 etatu, 

 pracownik ds. inf.-adm. i organizacji imprez – 1 etat. 
Koszt wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 173 345,04 zł. 
 
Przy Bibliotece funkcjonuje Gminna Orkiestra Dęta Wiolin. W związku z działalnością Orkiestry koszt 
wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia z kapelmistrzem i dwoma instruktorami 
w 2020 r. wyniósł 22 000 zł. Łączny koszt wynagrodzeń i pochodnych za 2020 r. wyniósł 195 345,04 
zł. 
 
Od maja 2019 roku dzięki współpracy Gminy Słopnice, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 
1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach, 
została utworzona Izba Pamięci 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Raz w miesiącu 
pracownik biblioteki pełni dyżur w Izbie Pamięci. W związku z działalnością Izby Pamięci w 2020 r. 
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poniesiono koszty zakupu repliki w kwocie 1 540,00 zł oraz koszt konserwacji elementów 
metalowych w kwocie 460,00 zł. 
 
W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna  zrealizowała  następujące wydarzenia kulturalne: 

1) Konkurs „Kartka Świąteczna Bożonarodzeniowa”- udział wzięło 48 dzieci, ogólny koszt 
imprezy (nagrody, poczęstunek, transport) 1 467,61zł, 

2) Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek– udział wzięło ok. 60 dzieci, ogólny koszt (nagrody, 
poczęstunek) 3 464,25 zł, 

3) Ferie w Bibliotece– udział wzięło ok. 220 dzieci, ogólny koszt (autokar, wyjazdy na do 
GoJump i GoKids w Krakowie, teatru w Nowym Sączu, warsztaty kulinarne w bibliotece, 
produkty i materiały) 3 395,03 zł,  

4) Uroczystość Religijno-Patriotyczna 11 Listopada na Chyszówkach, koszt imprezy (zakup 
wiązanek i zniczy) 786,00  zł. 

 
Gminna Biblioteka Publiczna informuje, iż dotacja otrzymana przez naszą jednostkę w roku 2020 
została w pełni wykorzystana na działalność statutową. 
W 2020 roku biblioteka dokonała zakupu: 

1. książek – 17 895,48 zł. 
2. materiałów i wyposażenia – 35 373,62 zł. 
3. usług obcych – 24 234,90 zł. 
4. wynagrodzeń i pochodnych- 195 345,04 zł. 
5. pozostałych (podróże służbowe, ubezpieczenie majątku) 2 150,96 zł. 

  
Razem 275 000,00 zł. 
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