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I. WSTĘP 
 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713). Raport obejmuje podsumowanie działalności 

Wójta Gminy Szaflary za 2019 r. 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Ogólna charakterystyka i położenie 

Gmina Szaflary jest gminą wiejską, położoną na terenie województwa małopolskiego  

w powiecie nowotarskim. Gminy sąsiednie to: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Czarny Dunajec, 

Nowy Targ. 

W gminie Szaflary zachowana jest charakterystyczna dla obszarów wiejskich niska zabudowa. 

Przez teren gminy przebiegają: jedna z najbardziej uczęszczanych dróg krajowych DK-47 tzw. 

’’Zakopianka”, drogi powiatowe, drogi gminne. Sieć dróg uzupełniają liczne ulice dojazdowe. Przez 

teren gminy przebiega również trasa kolejowa relacji Kraków - Sucha Beskidzka - Chabówka - Nowy 

Targ - Zakopane. Jest to trasa kolejowa o znaczeniu krajowym. Na terenie gminy znajduje się przystanek 

kolejowy i stacja kolejowa. Gmina Szaflary znajduje się w centralnej części Podhala, pomiędzy Tatrami, 

Gorcami, torfowiskami nowotarsko-orawskimi oraz Pieninami, które stanowią swoistą otulinę, a gmina 

Szaflary jest łącznikiem pomiędzy tymi krainami. Duże znaczenie ma przebieg rzeki Biały Dunajec 

tworzący dolinę, w której skupia się życie społeczno-gospodarcze. Obszar gminy zajmuje 54,31 km2  

i stanowi 3,68% powierzchni powiatu nowotarskiego oraz 0,36% powierzchni województwa 

małopolskiego. 

Gmina Szaflary podzielona jest na siedem sołectw: 

Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Bór, Maruszyna, Skrzypne, Szaflary, Zaskale. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%c4%b9%e2%80%9ay_Dunajec_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bukowina_Tatrza%c4%b9%e2%80%9eska_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarny_Dunajec_(gmina)
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2. Ludność 

 

Gminę Szaflary zamieszkuje ok. 10.847 osób z czego 50,42 % to kobiety a 49,58% to mężczyźni. 

W latach 2002-2019 liczba mieszkańców w gminie wzrosła o 10,62 %. 

 

Rozkład ludności dla poszczególnych sołectw wg stanu na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco: 

 

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców Liczba kobiet Liczba mężczyzn 

Bańska Niżna 1186 596 590 

Bańska Wyżna 1120 577 543 

Bór 529 277 252 

Maruszyna 1957 962 995 

Skrzypne 1118 559 559 

Szaflary 3453 1751 1702 

Zaskale 1484 747 737 

Razem 10847 5469 5378 

 

Wykres przedstawiający rozkład ludności dla poszczególnych sołectw wg stanu na 31.12.2019 r. 
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W gminie Szaflary w 2019 r. wystąpił dodatni przyrost naturalny. Odnotowano 130 urodzeń dzieci,  

w tym: 72 dziewczynki i 58 chłopców. Zmarły 83 osoby, w tym: 46 kobiet i 37 mężczyzn. 

 

 

 

 

3. Oświata 

Na terenie gminy Szaflary funkcjonują 3 przedszkola: 

• Publiczne Przedszkole w Szaflarach, 

• Przedszkole im. Aniołów Stróżów Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza  

w Szaflarach, 

• Przedszkole z Widokiem w Zaskalu,  

oraz 8 szkół: 

• Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej, 

• Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej, 

• Szkoła Podstawowa w Borze, 

• Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej, 

• Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej, 

• Szkoła Podstawowa w Skrzypnem, 

• Szkoła Podstawowa w Szaflarach, 

• Szkoła Podstawowa w Zaskalu. 

 

Przyrost naturalny

Zgony

Urodzenia
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4. Instytucje Kultury: 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach, 

• Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach. 

5. Pozostałe jednostki: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

• Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach. 

6. Jednostki OSP na terenie gminy Szaflary: 

• OSP Bańska Niżna, 

• OSP Pitoniówka, 

• OSP Bańska Wyżna, 

• OSP Bór, 

• OSP Maruszyna, 

• OSP Skrzypne, 

• OSP Szaflary, 

• OSP Zaskale. 

7. Kluby sportowe: 

• Ludowy Klub Sportowy Szaflary, 

• Ludowy Klub Sportowy Zaskale, 

• Uczniowski Klub Sportowy „Świt” przy Szkole Podstawowej w Szaflarach, 

• Klub Sportowy Rutkow-Ski, 

• Klub Sportowy SPS Szaflary. 

8. Członkostwo gminy Szaflary w stowarzyszeniach 

Gmina Szaflary jest członkiem: 

• Stowarzyszenia „Region Tatry” na podstawie uchwały Nr 106/XXII/94 Rady Gminy  

w Szaflarach z dnia 14 stycznia 1994 r., 

• Stowarzyszenia pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania na podstawie uchwały Rady Gminy 

Szaflary Nr XXII/112/2008 z dnia 30.07.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Szaflary do ww. 

Stowarzyszenia. 
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III. INFORMACJE FINANSOWE ZA 2019 ROK 

1. Dochody  

Wykonanie dochodów budżetowych:  

Plan Wykonanie % wykonania planu 

  54 066 357,15 zł       55 352 779,72 zł  102,38% 

 

Podział dochodów na dochody własne, dotacje, subwencje oraz ich udział w dochodach ogółem – 

wykonanie: 

Dochody ogółem Dochody - wykonanie Udział w % 

   55 352 779,72     

           10 161 162,51      dochody własne  18,36% 

           25 307 229,21      dotacje  45,72% 

           19 884 388,00      subwencje  35,92% 

 

 

W 2019 r. Gmina Szaflary pozyskała znacząca kwotę środków zewnętrznych na finansowanie zadań. 

Szczegółowe dane dotyczące otrzymanych środków zaprezentowano w poniższej tabeli. 

 

 

18,36%

45,72%

35,92%

Podział dochodów budżetu Gminy Szaflary za 

2019 rok 

 dochody własne

 dotacje

 subwencje
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2019 

Lp. 
Nazwa instytucji przyznającej 

dofinansowanie 
Temat wniosku 

Data 

zlożenia 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Uzyskana kwota 

dofinansowanie 

Data przyznania 

środków 

Data przyznania 

środków 

Stan zaawansowania 

inwestycji  

Przyczyny 

odmowy 

udzielenia 

wsparcia 

1. Małopolski Kurator Oświaty 
Dofinansowanie pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników  

11.02.2019r. 

177 819,40 177 819,40 

 14.02.2019r.,            

06.06.2019 r.,           

17.10.2019 r.,          

05.11.2019 r.,       

14.11.2019 r.,      

03.12.2019 r.  

Zrealizowane n/d 

2. Województwo małopolskie 

Realizacja zadania pn. Modernizacja drogi 

polnej dojazdowej do gruntów rolnych „Na 

świerkowym Wierchu w miejscowości 

Bańska Wyżnam – FOGR 28.02.2019r. 

134 675,00 134 675,00  12.12.2019 r.  Zrealizowane n/d 

3. Województwo małopolskie 

Projekt „Jeżdżę z głową” w ramach zadania 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzież 11.01.2019r. 19 900,00 19 900,00 

08.02.2019r. 

Zrealizowane n/d 

4. Wojewoda małopolski 

Zajęcia dodatkowe  dla dzieci młodzież 

romskiej – Program integracji społeczności 

romskiej 05.02.2019r. 25 000,00 25 000,00 

30.05.2019 r.         

28.11.2019 r. 
Zrealizowane n/d 

5. Wojewoda małopolski 
Kultura romska w Szaflarach Program 

integracji społeczności romskiej 05.02.2019r. 13 610,00 13 610,00 
09.12.2019 r. 

Zrealizowane n/d 

6. 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego 

Renowacja i konserwacja przydrożnej 

kapliczki „Matki Boskiej” w Bańskiej Niżnej 

na Hodówce autorstwa Piotra Kułacha 

Wawrzyńcoka 13.03.2019r. 9 864,85 8 000,00 

28.08.2019 r. 

Zrealizowane n/d 
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7. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (WFOŚiGW) 

Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie 

województwa Małopolskiego 
15.03.2019r. 47 879,84 47 879,84 

04.12.2019 r. 

Zrealizowane n/d 

8. Ministerstwo Finansów  

Środki na uzupełnienie dochodów gmin, 

kwota została przyznana ze środków rezerwy 

subwencji ogólnej, w związku z pismem 

otrzymanym z Ministerstwa Finansów 11.12.2019r.         205 342,00                   205 342,00     13.12.2019r. Zrealizowane n/d 

9. Wojewoda małopolski 
Zakup pomocy dydaktycznych – Aktywna 

tablica 24.06.2019r.           42 000,00                     42 000,00     28.06.2019r. Zrealizowane n/d 

10. 
Małopolski Urząd Wojewódzki 

(Wojewoda Małopolski) 

Przekazanie gminie dotacji celowej na 

postępowanie w sprawie zwrotu 

producentom rolnym  podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego 

wypłatę  

30.04.2019 

r.           60 755,47                     60 755,47     

30.04.2019 r.                

kwota 22 609,78 zł 

10.10.2020 r.            

kwota 38.145,69 zł 

Zrealizowane n/d 

11. Województwo Małopolskie 

Realizacja prac budowlano-remontowych w 

remizach strażackich z terenu województwa 

małopolskiego w ramach konkursu 

"Małopolskie remizy 2019" - OSP Maruszyna 
22.07.2019 

r.           36 960,00                     36 960,00     13.12.2019r. Zrealizowane n/d 

12. Województwo Małopolskie 

Dofinansowanie na realizację zadań 

związanych z usuwaniem skutków 

intensywnych opadów atmosferycznych 

"Remont drogi gminnej Maruszyna - Do 

Stopków nr 364777K w miejscowości 

Maruszyna w km 0+000-0+638" oraz 

"Remont drogi gminnej Maruszyna - Do 

Bukowej nr 364777K w miejscowości 

Maruszyna w km 0+000-0+319"  

31.10.2019 

r.         270 000,00                   181 600,00     30.12.2019r. Zrealizowane n/d 
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13. Województwo Małopolskie 

Dotacja na realizację zadań pn. "Rozbudowa 

drogi gminnej 364804K ul. Piłsudskiego w m. 

Zaskale gmina Szaflary w km 0+000,90 - km 

0+550,90, Gmina Szaflary" oraz "Remont 

drogi gminnej Nr 364772K w miejscowości 

Maruszyna w km 0+014,10 - 0+972,82, 

Gmina Szaflary" 

26.11.2019 

r.      1 415 732,00                1 415 732,00     30.12.2019r. Realizacja w 2020 r. n/d 

14. Województwo małopolskie 

Środki otrzymane z województwa z 

przeznaczeniem na zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. 2019r.            50 801,70                     50 801,70     28.08.2019r. Zrealizowane n/d 

15. Województwo małopolskie 

Środki rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie 

pomieszczeń do nauki w Szkole Podstawowej 

w Borze. 2019r.            10 000,00                     10 000,00     28.08.2019r. Zrealizowane n/d 

16. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (WFOŚiGW) 

Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na 

terenie Gminy Szaflary w miejscowości Bór – 

prace projektowe 24.05.2018r. 589 900,00 0,00 

realizacja zadania                   

2019-2020 
W trakcie realizacji n/d 

17. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (WFOŚiGW) 

Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na 

terenie Gminy Szaflary w miejscowości 

Szaflary i Bańska Niżna -  prace projektowe 24.05.2018r. 1 930 600,00 0,00 

realizacja zadania                   

2019-2020 
W trakcie realizacji n/d 

18. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (WFOŚiGW) 

Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na 

terenie Gminy Szaflary w miejscowości 

Zaskale – prace projektowe 24.05.2018r. 972 000,00 0,00 

realizacja zadania                   

2019-2020 
W trakcie realizacji n/d 
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2. Wydatki 

 

Wykonanie wydatków budżetowych: 

 

Plan  Wykonanie  % wykonania planu 

  59 365 763,05 zł       58 342 475,26 zł 98,28% 

 

Zestawienie wydatków budżetowych wg działów i procentowy udział wykonania dla poszczególnych 

wydatków w ogólnej ich sumie: 

 

Dział Treść Plan Wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 439.170,47 432.931,31 98,58 

020 Leśnictwo 8.000,00 7.200,00 90,00 

600 Transport i łączność 4.847.110,07 4.704.879,24 97,07 

700 Gospodarka mieszkaniowa 417.485,00 394.839,33 94,58 

710 Działalność usługowa 106.586,00 93.561,25 87,78 

750 Administracja publiczna 3.713.074,92 3.665.739,59 98,73 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowe 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
101.946,00 101.596,00 99,66 

752 Obrona narodowa 1.250,00 1.250,00 100,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
1.237.509,00 1.179.299,72 95,30 

757 Obsługa długu publicznego 403.847,00 389.647,11 96,48 

758 Różne rozliczenia 137.500,00 12.476,33 9,07 

801 Oświata i wychowanie 18.341.459,72 18.131.802,05 98,86 

851 Ochrona zdrowia 226.800,00 192.767,42 84,99 

852 Pomoc społeczna 1.422.550,35 1.385.903,53 97,42 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 546.663,00 540.457,36 98,86 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 584.592,00 503.619,22 86,15 

855 Rodzina 17.479.974,98 17.355.373,12 99,29 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.148.334,13 7.049.685,20 98,62 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.040.960,41 1.038.963,05 99,81 

926 Kultura fizyczna i sport 1.160.950,00 1.160.484,43 99,96 

 OGÓŁEM 59.365.763,05 58.342.475,26 98,28 
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3. Fundusze sołeckie 

Sołectwo Bańska Niżna wydatki budżetu gminy Szaflary na 2019 rok: 

 

Nazwa - Treść Plan Wykonanie 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39.599,80 39.599,80 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 39.599,80 39.599,80 

w tym:    

b) wydatki majątkowe 39.599,80 39.599,80 

w tym:    

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia na ul. Papieskiej 

od Cmentarza w kierunku Bańskiej Wyżnej) 
39.599,80 39.599,80 

w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 39.599,80 39.599,80 

RAZEM: 39.599,80 39.599,80 
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Sołectwo Bańska Wyżna wydatki budżetu gminy Szaflary na 2019 rok: 

 

Nazwa - Treść Plan Wykonanie 

Rolnictwo i łowiectwo 39.599,80 39.599,80 

Pozostała działalność 39.599,80 39.599,80 

w tym:    

b) wydatki majątkowe 39.599,80 39.599,80 

w tym:    

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi gminnej na Świerkowym 

Wierchu) 
39.599,80 39.599,80 

w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 39.599,80 39.599,80 

RAZEM: 39.599,80 39.599,80 

 

Sołectwo Bór wydatki budżetu gminy Szaflary na 2019 rok: 

 

 

Sołectwo Maruszyna wydatki budżetu gminy Szaflary na 2019 rok: 

 

Nazwa - Treść Plan Wykonanie 

Transport i łączność 39.599,80 39.599,80 

Drogi publiczne gminne 39.599,80 39.599,80 

Nazwa - Treść Plan Wykonanie 

Oświata i wychowanie 28.472,26 28.472,26 

Szkoły podstawowe 28.472,26 28.472,26 

w tym:    

b) wydatki majątkowe 28.472,26 28.472,26 

w tym:    

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja boiska 

sportowego  przy Szkole Podstawowej) 

28.472,26 28.472,26 

w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 28.472,26 28.472,26 

RAZEM: 28.472,26 28.472,26 
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w tym:    

b) wydatki majątkowe 39.599,80 39.599,80 

w tym:    

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odwodnienia drogi ul. Jana 

Pawła II) 
39.599,80 39.599,80 

w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 39.599,80 39.599,80 

RAZEM: 39.599,80 39.599,80 

 

Sołectwo Skrzypne wydatki budżetu gminy Szaflary na 2019 rok: 

 

Nazwa – Treść Plan Wykonanie 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39.599,80 39.599,80 

Oświetlenie ulic placów i dróg 39.599,80 39.599,80 

w tym:    

b) wydatki majątkowe 39.599,80 39.599,80 

w tym:    

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ul. Wierchowa ) 39.599,80 39.599,80 

w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 39.599,80 39.599,80 

RAZEM: 39.599,80 39.599,80 

 

Sołectwo Szaflary wydatki budżetu gminy Szaflary na 2019 rok: 

 

Nazwa – Treść Plan Wykonanie 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39.599,80 39.599,80 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 39.599,80 39.599,80 

w tym:    

b) wydatki majątkowe 39.599,80 39.599,80 

w tym:    

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia na ul. Augustyna 

Suskiego i ul. Zakopiańskiej) 
39.599,80 39.599,80 

w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 39.599,80 39.599,80 

RAZEM: 39.599,80 39.599,80 
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Sołectwo Zaskale wydatki budżetu gminy Szaflary na 2019 rok: 

Nazwa - Treść Plan Wykonanie 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39.599,80 39.599,80 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 39.599,80 39.599,80 

w tym:    

b) wydatki majątkowe 39.599,80 39.599,80 

w tym:    

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ul. Polna) 39.599,80 39.599,80 

w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 39.599,80 39.599,80 

RAZEM: 39.599,80 39.599,80 

 

4. Stan zadłużenia Gminy Szaflary na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Stan zadłużenia budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. ogółem: 17.818.756,30 zł 

w tym:  

- zaciągnięty kredyt w BOŚ – przebudowa drogi gminnej ul. Augustyna Suskiego  

w Szaflarach, 

242.671,07 zł 

- zaciągnięty kredyt w BOŚ – modernizacja Ośrodka Zdrowia w Szaflarach, 211.560,00 zł 

- zaciągnięty kredyt w BOŚ – modernizacja szkoły w Skrzypnem, 267.920,00 zł 

- zaciągnięty kredyt w BOŚ – modernizacja budynku Gminnego Przedszkola  

w Szaflarach, 

576.936,00 zł 

- zaciągnięty kredyt w BOŚ – rozbudowa i przebudowa szkoły Podstawowej w Borze 

wraz z infrastrukturą techniczną, 

833.955,32 zł 

- zaciągnięty kredyt w BOŚ - przebudowa drogi ul. Jana Pawła II  

w Maruszynie, 

832.111,69 zł 

- zaciągnięty kredyt w BOŚ - przebudowa drogi ul. Polna – Tewikiel,  

ul. Leśna, ul. Orkana, mosty, 

1.281.964,32 zł 

- zaciągnięty kredyt w BOŚ - rozbudowa szkoły w Skrzypnem, budowa place 

rekreacyjne, 

661.009,68 zł 

- kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2018 roku, 5.600.000,00 zł 

- zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW – budowa magistrali wodociągowej oraz stacji 

uzdatniania z hydrofornią, zbiornikiem wody i wodomatem w miejscowości 

Maruszyna, 

1.231.780,22 zł 

- zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW – budowa sieci wodociągu w miejscowości 

Maruszyna, 

78.848,00 zł 

- kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2019 r. 6.000.000,00 zł 

 

Szczegółowe dane finansowe za rok 2019 znajdują się w rocznych sprawozdaniach finansowych  

za 2019 rok tj. Zarządzenie Nr 0050.15.2020 i Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Szaflary  

z dnia 31.03.2020 r. 



16 
 

 
IV. INWESTYCJE 
 
 
 
 

1. Wykaz inwestycji za 2019 r.  
 

 

 

 

1.1. Przebudowa drogi gminnej ul. Topory w miejscowości Bańska Niżna (budowa chodnika z 

modernizacją nawierzchni bitumicznej) – 567 470,31 zł 
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1.2. Budowa sieci wodociągowej ze stacja uzdatniania wody w Maruszynie – 2 652 057,00zł 

 

 

1.3. Budowa drogi dojazdowej do pól Na Świerkowym Wierchu w Bańskiej Wyżnej – 

296 527,00zł (w tym z dotacji 134 675,00 zł) 
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1.4. Modernizacja drogi gminnej ul. Leśna w Zaskalu – 221 105,00 zł 

 

1.5. Wykonanie oświetlenia ul. Papieska w Bańskiej Niżnej, ul. Polna i ul. Kościuszki 

w Zaskalu, ul. Zakopiańska w Szaflarach, ul. Wierchowa w Skrzypnem – 420 468,00 zł 
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1.6. Budowa obiektów rekreacyjno-edukacyjnych przy Szkole w Borze – 446 272,00zł 
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1.7. Budowa obiektów rekreacyjno-edukacyjnych przy Szkole w  Zaskalu – 399 071,00 zł 

 

Łączne dofinasowanie na budowę obiektów rekreacyjnych w Borze i Zaskalu – 410 767,36 zł 

1.8. Modernizacja drogi gminnej ul. Stopki w Maruszynie -170 227,67zł (w tym z dotacji 

100 000,00zł) 
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1.9. Modernizacja drogi gminnej Os. Bukowa w Maruszynie - 102 004,80 zł  (w tym z dotacji 

81 600,00 zł) 

 

1.10. Remont kapliczki w Bańskiej Niżnej – Hodówce – 16 372,00 zł (w tym z dotacji 

8 000,00 zł) 
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1.11. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kolejowej w miejscowości Szaflary w ramach 

- wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna,  Zaskale i Szaflary 

z likwidacją oczyszczalni ścieków w Maruszynie – 290 000,00zł 

1.12. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej -   203 815,28 zł 

1.13. Budowa bieżni lekkoatletycznej i boiska sportowego przy szkole w Szaflarach –        

1 787 480,56 zł 

1.14.  Przebudowa budynku Urzędu Gminy - 200 931,00 zł 

1.15. Przekształcenie pomieszczeń jednej z sal remizy na świetlicę szkoleniową jednostki 

operacyjno – technicznej oraz MDP wraz z towarzyszącym zapleczem socjalnym oraz 

kompleksowa modernizacja łazienek i klatki schodowej w budynku OSP w Maruszynie 

w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” – 120 973,70 zł (w tym z dotacji 36 960,00 zł) 

1.16. Modernizacja odwodnienia ul. Jana Pawła II w Maruszynie -153 200,19. 

2. Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2019 r. : 

2.1 Sołectwo Bańska Niżna 

zadanie kwota 

Renowacja i konserwacja przydrożnej 

kapliczki Matki Boskiej w Bańskiej Niżnej 

na Hodówce 

16 441,41 zł 

zakup gruntu nr 3520/6 obok Szkoły 

Podstawowej w Bańskiej Niżnej,    

93 023,60 zł 

kosztorys inwestorski i przedmiar robót 

budowlanych – ul. Kantorówka w Bańskiej 

Niżnej 

492,00 zł 

przebudowa drogi gminnej - ul. Topory 

w miejscowości Bańska Niżna, nadzór oraz 

oznakowanie pionowe 

798 748,08 zł 

modernizacja odwodnienia ul. Topory 

w Bańskiej Niżnej      

35 471,69 zł 

dotacja dla OSP Bańska Niżna na zakup 

samochodu strażackiego   

365 000,00 zł 

 

modernizacja mieszkań w Szkole 

Podstawowej  w Bańskiej Niżnej  

14 391,00 zł 

modernizacja sal lekcyjnych w Szkole 

Podstawowej w Bańskiej Niżnej 

24 500,00 zł 

budowa napowietrzno-kablowej linii 

oświetlenia ulicznego w granicy istniejącego 

pasa drogowego w miejscowości Bańska 

Niżna ul. Papieska 

77 223,67 zł 
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2.2 Sołectwo Bańska Wyżna 
 

zadanie kwota 

doposażenie nowego samochodu 

strażackiego dla OSP Bańska Wyżna 

15 777,00 zł 

modernizacja drogi gminnej dojazdowej do 

pól „Na Świerkowym Wierchu” 

w miejscowości Bańska Wyżna 

269 674,97 zł 

zatoka autobusowa – wiata – os. Pitoniówka 

/ Hodówka w Bańskiej Wyżnej     

15 330,87 zł 

modernizacja drogi na Świerkowym Wierchu 

w Bańskiej Wyżnej /roboty dodatkowe/ wraz 

z nadzorem 

26 851,64 zł 

termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Bańskiej Wyżnej 

 203 815,28 zł 

modernizacja terenu wokół Szkoły 

Podstawowej w Bańskiej Wyżnej 

31 036,31zł 

modernizacja podłóg w salach lekcyjnych 

w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej 

42 053,70 zł 

 

 

2.3 Sołectwo Bór 
 

zadanie kwota 

 dotacja dla Powiatu na budowę chodników 

w Borze    

597 530,05 zł 

odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej 

w Borze    

55 962,75 zł 

Budowa obiektów rekreacyjno-

edukacyjnych przy Szkole w Borze   

446 272,00zł 

 

2.4 Sołectwo Maruszyna 
 

zadanie kwota 

dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 

dla stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Maruszyna  

54 612,00 zł 

energia w trakcie inwestycji, paliwo do 

agregatu, kruszywo  i płyty betonowe 

9 108,96 zł 
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aktualizacja dokumentacji projektowej 

organizacji ruchu osiedle Stanki i Byliny w 

Maruszynie 

5 166,00 zł 

modernizacja odwodnienia ul. Jana Pawła II 

w Maruszynie  

153 200,19 zł 

projekt stałej organizacji ruchu ul. Bułkowa 

w Maruszynie 

2 214,00 zł 

Wykonanie koncepcji projektowej 

przebudowy drogi gminnej w kierunku    

na Kolonia Maruszyna wraz z odwodnieniem 

na odcinku ok. 470m w Maruszynie, 

11 316,00 zł 

modernizacja poboczy drogi ul. Gancarze w 

Maruszynie 

35 740,57 zł 

-kosztorys inwestorski na realizację zadania 

pn. Modernizacja ul. Stanki w Maruszynie  

615,00 zł 

karosowanie samochodu strażackiego OSP 

Maruszyna    

307 500,00 zł 

przekształcenie pomieszczeń jednej z sal 

remizy na świetlicę szkoleniową jednostki 

operacyjno-technicznej oraz MDP wraz 

z towarzyszącym zapleczem socjalnym oraz 

kompleksowa modernizacja łazienek i klatki 

schodowej w budynku remizy OSP 

w Maruszynie 

129 276,20 zł 

sporządzenie kosztorysów inwestorskich 

i wykonanie pomiarów instalacyjno-

elektrycznych w remizie OSP Maruszyna 

8 179,50 zł 

 

2.5 Sołectwo Skrzypne 
 

zadanie kwota 

modernizacja poboczy ul. Wierchowa 

w Skrzypnem     

39 666,34 zł 

dokumentacja projektowa przebudowa 

ul. Wierchowej w Skrzypnem 

14 145,00 zł 

budowa oświetlenia drogowego 

w miejscowości Skrzypne ul. Wierchowa 

39 650,56 zł 

dokumentacja projektowa - oświetlenie 

ul. Wierchowa w Skrzypnem  

15 252,00 zł 
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2.6. Sołectwo Szaflary 
 

zadanie kwota 

dotacja dla Powiatu na budowę chodników w 

ciągu ul. Palenice 

730 000,00 zł 

wykonanie projektu budowlano-

wykonawczego rozbudowy drogi   

powiatowej (budowa ścieżki rowerowej) 

o dł.400 m wraz z uzyskaniem decyzji 

o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji   

Drogowej 

25 584,00 zł 

wykonanie odwodnienia drogi obok Urzędu 

Gminy  

19 783,11 zł 

wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Maruszyna, Zaskale, 

Szaflary; likwidacja oczyszczalni ścieków 

w Maruszynie (przebudowa lewej krawędzi 

drogi powiatowej nr 1658K w Szaflarach) 

227 133,80 zł 

opracowanie dokumentacji projektowej dla 

wykonania przebudowy drogi gminnej nr 

604109K ul. Do Barci w Szaflarach 

11 685,00 zł 

wykonanie chodnika ul. Orkana w Szaflarach  35 805,55 zł 

wykonanie wyniesionego przejścia koło 

cmentarza w Szaflarach 

14 850,79 zł 

kosztorys inwestorski na realizację zadania 

pn. Przebudowa drogi gminnej nr 604109K 

ul. Do Barci w km 0+000-0+800 

w miejscowości Szaflary” 

615,00 zł 

budowa bieżni lekkoatletycznej i boiska 

wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły 

Podstawowej w Szaflarach 

1 787 480,56 zł 

 

opracowanie projektu architektonicznego – 

budowlanego „Przebudowa istniejącej Sali 

gimnastycznej i rozbudowa o halę 

wielofunkcyjną Szkoły Podstawowej  

w Szaflarach”      

104 550,00 zł 

 modernizacja podłóg w salach lekcyjnych 

w Szkole Podstawowej  w Szaflarach 

17 667,72 zł 

 

modernizacja/przebudowa dwóch sal 

lekcyjnych w Gminnym Przedszkolu 

30 000,00 zł 

dokumentacja projektowa oświetlenia 

ulicznego ul. Rola Galicowa  w Szaflarach 

5.535,00 zł 



26 
 

budowa oświetlenia ulicznego w Szaflarach 

– ul. Zakopiańska  

97 065,57 zł 

montaż opraw oświetlenia ulicznego 

na istniejących słupach niskiego napięcia 

w Szaflarach – ul. Zakopiańska 

18 572,72 zł 

dobudowa opraw ulicznych - ul. Zakopiańska 

w Szaflarach       

1 520,00 zł 

 

2.7 Sołectwo Zaskale 
 

zadanie kwota 

zakup gruntu pod modernizację boiska 

sportowego w Zaskalu 

54 894,80 zł 

projekt organizacji ruchu wraz 

z uzgodnieniem w Zaskalu 

1 000,00 zł 

wykonanie odwodnienia ul. Kościelna 

w Zaskalu (korytka) 

11 935,70 zł 

koncepcja projektu przebudowy ul. Polnej 

w Zaskalu 

4.920,00 zł 

modernizacja drogi gminnej - ul. Leśna 

w miejscowości Zaskale  

221 105,17 zł 

wykonanie koncepcji projektowej 

przebudowy drogi gminnej w kierunku    

na Kolonia Maruszyna wraz z odwodnieniem 

na odcinku ok. 470m w Maruszynie 

11 316,00 zł 

opracowanie dokumentacji: projekt 

wykonawczy budowy odcinka drogi - 

ul. Polna w Zaskalu 

7 000,00 zł 

projekt organizacji ruchu ul. Piłsudskiego 

w Zaskalu  

2 214,00 zł 

kosztorysy inwestorskie na realizację zadań 

pn. „ Budowa ciągu  pieszo rowerowego w 

miejscowości Zaskale”, „”Rozbudowa drogi 

gminnej ul. Piłsudskiego w Zaskalu”, 

1230,00 

2 460,00 zł 

odszkodowania ul. Piłsudskiego w Zaskalu 

(decyzje ZRiD)     

38 121,00 zł 

modernizacja mieszkań  w domu nauczyciela 

w Zaskalu  

9 594,00zł 

przyłącze do sieci energetycznej pompowni 

ścieków w Zaskalu      

6 720,74 zł 
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dokumentacja projektowa oświetlenia 

ulicznego ul. Sportowa w Zaskalu 

5 412,00 zł 

dobudowa oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Zaskale wraz z odcinkiem linii 

zasilającej oraz dokumentacją 

5 500,00 zł 

budowa napowietrzno-kablowej linii 

oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Zaskale ul. T. Kościuszki  

68 911,44 zł 

budowa napowietrzno-kablowej linii 

oświetlenia ulicznego w Zaskalu ul. Polna 

51 900,77 zł 

Budowa obiektów rekreacyjno-

edukacyjnych przy Szkole w  Zaskalu – 

399 071,00 zł 

 

 

 

Pozostałe wydatki inwestycyjne: 

zadanie kwota 

dotacja dla Powiatu na radarowe 

wyświetlacze w Szaflarach i Bańskiej 

Wyżnej 

20 894,63 zł 

zakup miniciągnika Kubota KL34 /Nr 21412/ 

z osprzętem 

85 149,98 zł 

zakup gruntu, opłaty notarialne 3 661,80 zł 

przebudowa budynku Urzędu Gminy 200 931,00 zł 

montaż klimatyzatorów 8. 979,00 zł 

zakup oraz usługa montażu wykładzin w sali 

obrad 

12 500,00zł 

montaż kurtyny powietrznej 2 598,00 zł 

montaż żaluzji 3 100,00 zł 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla 

KPP w Nowym Targu – zakup pojazdu 

służbowego   

20 715,00 zł 

dofinansowanie zakupów Państwowej Straży 

Pożarnej w Nowym Targu związanych 

z usprawnieniem systemu łączności 

wykorzystywanego na terenie powiatu 

nowotarskiego przez jednostki ochrony 

przeciwpożarowej 

10 000,00 zł 

sporządzenie zestawień rzeczowo – 

finansowych oraz konsultacja     

architektoniczna dla potrzeb wniosku 

1 414,50 zł 
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o dofinansowanie stworzenia oddziałów 

przedszkolnych i przedszkoli w Gminie 

Szaflary 

dotacje do wymiany kotłów dla 

mieszkańców Gminy Szaflary w ramach 

projektu „Wymiana kotłów na paliwa stałe 

w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary 

492 853,00 zł 

nadzory nad oświetleniami w Gminie 

Szaflary 

7 705,50 zł 

opłata przyłączeniowa, zwiększenie mocy 

przyłączeniowej 

220,96 zł 

 

wykonanie badań geofizycznych 

(sejsmicznych i magnetotellurycznych) wraz 

z analizą i interpretacją wyników, dla 

ustalenia lokalizacji i głębokości odwiertu 

badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4 

2 272 224,00 zł 

wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej 

odwiertu 

1 543,19 zł 

opłaty notarialne oraz zakup gruntu pod 

Geotermię 

94 157,30 zł 

wykonanie kompletnej wielobranżowej 

dokumentacji  projektowo-kosztorysowej dla 

zadania pn. "Budowa geotermalnej sieci 

ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary 

w miejscowości Bór - prace projektowe", 

(płatność częściowa) 

221 215,50 zł 

 

wykonanie kompletnej wielobranżowej 

dokumentacji  projektowo-kosztorysowej dla 

zadania pn. "Budowa geotermalnej sieci 

ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary 

w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna – 

prace projektowe" (płatność częściowa), 

723 978,00 zł 

wykonanie kompletnej wielobranżowej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

zadania pn. "Budowa geotermalnej sieci 

ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary 

w miejscowości Zaskale- prace projektowe", 

364 756,50 zł 

ubezpieczenie traktora gminnego (płatność 

częściowa) 

279,00 zł 

wykonanie kosztorysów modernizacji 

łazienek i szatni w Szkole Podstawowej 

w Bańskiej Niżnej i Bańskiej Wyżnej 

2 152,50zł 
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Ponadto zadania zrealizowane przez inne jednostki: 

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko w miejscowości 

Bór - etap II – dotacja udzielona w 2019 r.  przez Gminę Szaflary dla Powiatu Nowotarskiego 

w wysokości 597 530,05zł 

 

Źródło: https://pzd.nowotarski.org.pl 

   - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w km 0+000 – 0+485 (chodnik 

w ciągu ul. Palenice w Szaflarach) - dotacja udzielona w 2019 r.  przez Gminę Szaflary dla 

Powiatu Nowotarskiego w wysokości 730 000,00 zł 

 

Źródło: https://pzd.nowotarski.org.pl 
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V. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

Wartość początkowa majątku gminy Szaflary ustalona na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 

100.472.161,00 zł., zaś na dzień 31 grudnia 2019 r. stan mienia komunalnego wyniósł: 

109.434.468,00 zł. Dane liczbowe wykazują tendencję wzrostową. W skład majątku wchodzą 

środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego. Zmiany w stanie 

mienia komunalnego w 2019 r. zaprezentowano w poniższych tabelach. 

 

Grupa Nazwa Stan na 

01.01.2019 
Zwiększenie Zmniejszenie Stan na 31.12.2019 

0 Grunty na terenie gminy 6.864.834,00 440.588,00  7.305.422,00 
Grunty poza gminą 62.953,00   

62.953,00 
1 Budynki 30.330,362,00 558.297,00  30.888,659,00 
2 Budowle 50.574.521,00 7.587.727,00  58.162.248,00 
3 Kotły i maszyny energetyczne 155.414,00   155.414,00 

4 Zespoły komputerowe 225.519,00  
                                                     32.205,00 

193.314,00 
6 Urządzenia techniczne 485.095,00  

 
485.095,00 

7 Środki transportowe 2.067.340,00 
392.929,00  

2.460.269,00 

8 
Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie 

1.326.049,00  10.982,00 1.315.067,00 

9 

Wartości niematerialne i prawne 

533.074,00                                                          25.953,00  559.027,00 

10 Akcje i udziały 7.847.000,00   
7.847.000,00 

 
S u m a 100.472.161,00 9.005.494,00 43.187,00 109.434.468,00 

 

 

 

 

 

Szczegółowy wykaz mienia znajduje się w załączniku nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Szaflary  

nr 0050.15.2020 z dnia 31.03.2020 r.
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Powierzchnia gruntów do 31.12.2018 11661 13533 14324 107100 49335 422883 130173 m² 

Zmiany do 31.12.2019 864 4689   10829 1068 10355 1167   

Łączna powierzchnia gruntów :  12525 18222 14324 117929 50403 433238 131340 m² 

         
Wartość gruntów do 31.12.2018 87620 96376 217401 890429 362127 4256467 954414 zł 

Zmiany do 31.12.2019 91744 46890   108310 5719 97819 90106 zł 

Łączna wartość gruntów: 179364 143266 217401 998739 367846 4354286 1044520 zł 

         
Wartość budynków do 31.12.2018 2728197 1987973 2024906 5995189 4535548 6946515 6112034 zł 

Zmiany do 31.12.2019 38891 276905 55963 129276   47668 9594 zł 

Łączna wartość budynków : 2767088 2264878 2080869 6124465 4535548 6994183 6121628 zł 

         
Powierzchnia gruntów w gminie do 31.12.2018 749009 m2       
Zmiany do 31.12.2019 28972 m2       

Razem powierzchnia :   777981 m2       

         
Wartość gruntów w gminie do 31.12.2018 6864834 zł       
Zmiany do 31.12.2019 440588 zł       

Razem wartość gruntów : 7305422 zł       

         
Wartość budynków w gminie do 31.12.2018 30330362 zł       
Zmiany do 31.12.2019 558297 zł       
Razem wartość budynków : 30888659 zł       
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VI. INFORMACJE, PROGRAMY, STRATEGIE 
 

1. Kanalizacja Gminy Szaflary 

Gmina Szaflary skanalizowana jest w 34%. 

Kanalizacja na terenie gminy Szaflary obejmuje sołectwa Szaflary, Bańską Niżną oraz Maruszynę. 

Sieć kanalizacyjna na terenie gminy podzielona jest na dwie zlewnie: 

• oczyszczalnię ścieków Maruszyna, która obsługuje sołectwo Maruszyna, 

• oczyszczalnię ścieków Nowy Targ do której ścieki odprowadzane są międzygminnym 

kolektorem z sołectwa Szaflary oraz Bańskiej Niżnej. 

 

W 2019 r. na terenie gminy Szaflary do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 912 odbiorców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolorem niebieskim oznaczono istniejącą sieć kanalizacyjną. 
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Kolorem niebieskim oznaczono istniejącą sieć kanalizacyjną. 

 

Rozkład budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej 
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Rozkład budynków z możliwością podłączema do sieci kanalizacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sieć dróg na terenie gminy Szaflary 

 

• Długość dróg gminnych - ok. 73,4 km 

• Liczba obiektów mostowych w zarządzie Wójta Gminy Szaflary - 7 
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Przez teren gminy przebiega droga krajowa DK-47 tzw. ’’Zakopianka”, drogi powiatowe 

i drogi gminne. Sieć dróg uzupełniają liczne ulice dojazdowe. Przez teren gminy przebiega również trasa 

kolejowa relacji Kraków - Sucha Beskidzka - Chabówka - Nowy Targ - Zakopane. Jest to trasa kolejowa 

o znaczeniu krajowym. Na terenie gminy znajduje się jeden przystanek kolejowy i jedna stacja kolejowa. 

W celu poprawienia bezpieczeństwa w 2019 r. dokonano licznych remontów i napraw dróg 

gminnych. Łączne nakłady poniesione w 2019 r. na drogi gminne wyniosły 3,4mln zł. 
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• Długość ścieżek rowerowych: 4,09 km 
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W 2019 r. na terenie gminy Szaflary rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej 

w Maruszynie, Szaflarach i Zaskalu wraz z likwidacją oczyszczalni  

ścieków w Maruszynie. Wartość inwestycji wynosi prawie 6,5 mln zł. Inwestorem zadania jest 

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Przewidywany termin zakończenia prac 

został nakreślony na październik 2020 roku. 

 

Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej w Maruszynie, Szaflarach i Zaskalu 

 

Źródło: https://ppkpodhale.pl 
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3. Gospodarka wodna na terenie gminy Szaflary 
 

W roku 2019 roku Gmina Szaflary oddała do użytkowania stację uzdatniania wody oraz sieć 

wodociągową w sołectwie Maruszyna. Obecnie stacja uzdatniania wody obsługuje 16 domostw oraz 

szkołę i remizę OSP w Maruszynie. Stacja zabezpiecza również tę część sołectwa w sieć p-poż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2019 r. w trakcie opracowywania była również dokumentacja projektowa sieci wodociągowej 

obejmującej ulicę Boczną, Władysława Orkana, Nadwodnią i Zakopiańską w Szaflarach. Chęć 

przyłączenia do planowanej sieci potwierdzili właściciele około 100 budynków, do których 

przewidziano przyłącza do sieci. Przedmiotowa sieć będzie zasilana z istniejącej Stacji Uzdatnia Wody 

w Szaflarach. Będzie również pełnić funkcję przeciwpożarową.  
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Rozkład planowanych przyłączy do sieci wodociągowej: 
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4. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary 

Gmina Szaflary posiada punktowy plan zagospodarowania przestrzennego: 

 

EWIDENCJA ZATWIERDZONYCH PLANÓW I ZMIAN za okres: 1995 - 1999 r. 

Lp 
Położenie 

działek 
Nr działek 

Uchwała Rady 

Gminy Szaflary Nr 

z dnia 

Powierzchnia Przeznaczenie 

1 
Bańska 

Niżna 
2859/7 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,1155ha MR/MN 

2 
Bańska 

Niżna 
3518/7, 3518/8 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,2257ha MR/MN 

3 
Bańska 

Niżna 

3520/1, 3520/2, 

3527/4 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,09ha 

UO 

/usługi oświaty/ 

4 
Bańska 

Niżna 
4819/5, 4864/3 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,3278ha MR/MN 

5 
Bańska 

Wyżna 
200/30 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,1645ha MR/MN 

6 
Bańska 

Wyżna 

1658/5, 1658/6, 

1658/7, 1658/9 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,9199ha MR/MN 

7 Bór 132/8 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,2152ha MR/MN 

8 Skrzypne 1510/9 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,4996ha MR/MN 

9 Skrzypne 2407/8, 2407/9 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,3820ha MR/MN 

10 Szaflary 717, 718, 719 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,4157ha MR/MN 

11 Szaflary 5293/1, 5293/2 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,1837ha MR 

12 Szaflary 5533/15 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,4417ha MN 

13 Szaflary 

5609, 5610, 5615, 

5616, 5621, 5622, 

5626 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,7132ha MR/MN 

14 Szaflary 6869, 6872 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,2375ha MR/MN 

15 Szaflary 
7294, 7297/5, 

7297/6, 7297/2 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,5155ha MR/MN 

16 Zaskale 712/15, 713/7 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,1185ha MR/MN 

17 Zaskale 957/1 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,2974ha MN 

18 Zaskale 1127/11, 1127/40 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,4097ha MR/MN 

19 Zaskale 979/3 III/16/98 0,1432ha MR/MN 
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z dn. 21.12.1998 r. 

20 Bór 
334/3, 337/1, 

341/1 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,1220ha Cmentarz 

    6,5383ha  

21 Bór 288/2, 288/3 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,5817ha MR/MN 

22 Maruszyna 3160/2 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,0782ha MR/MN 

23 Maruszyna 

5226/7, 5226/8, 

5226/9, 5238/2, 

5309/7, 5309/9 

XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,3173ha MR/MN/U 

23 Skrzypne 
2340/18, 2365/9, 

2365/10 

XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,5880ha MR/MN 

24 Szaflary 5493, 5502/1 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,2721ha MR 

25 Szaflary 7961, 7963/2 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,4066ha MR/MN 

26 Szaflary 

7364/5, 7364/4, 

7366, 7367, 

7369/6, 7378/2, 

7369/5, 7371/1, 

7371/2, 7372, 

7373, 7378/1, 

7378, 7364/1, 

7369/1 

XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
1,0245ha MR/MN 

27 Szaflary 1248 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
1,9107ha U 

28 Zaskale 1127/30, 1127/32 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,2080ha MR/MN 

29 Zaskale 1069/19 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,1415ha MR/MN/U 

30 Zaskale 1038/4, 1042/2 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,4347ha MR/MN 

31 Zaskale 
715/3, 716/24, 

716/30 

XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
1,1568ha 

U/M 

usługi 

komunalne,budownict

wo mieszkaniowe 

32 Szaflary 5623 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,4386ha 

U/M 

usługi komunalne, 

budownictwo 

mieszkaniowe 

33 Zaskale 1127/23, 1127/24 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,5999ha MR/MN 

34 Zaskale 766/3 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,0790ha MR/MN 

    8,2376ha  

35 Zaskale 

594, 597, 598, 

601, 607, 610, 

611, 614, 615 

VIII/72/99 

z dn. 29.04.1999 r. 
1,2084ha 

NU 1 

/składowisko odpadów 

stałych/ 

    1,2084ha  

36 
Bańska 

Niżna 
1737/2 

XXVII/111/96 

z dn. 30.12.1996 r. 
0,0420ha 

29a/U 

/remiza OSP/ 

    0,0420ha  
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EWIDENCJA ZATWIERDZONYCH PLANÓW I ZMIAN za okres: 2000 - 2003 r. 

Lp 
Położenie 

działek 
Nr działek 

Uchwała Rady 

Gminy Szaflary Nr 

z dnia 

Powierzchnia Przeznaczenie 

1 
Bańska 

Niżna 

3287/1 i 3296/2 

oraz części 

działek 

ewidencyjnych nr 

3288/1 i 3295/2 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,09ha MR/MN 

2 
Bańska 

Wyżna 

części działek nr 

200/18 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,10ha MR/MN 

3 
Bańska 

Wyżna 
502/4 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,34ha MR/MN 

4 
Bańska 

Wyżna 
1696 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,22ha MR/MN 

5 
Bańska 

Wyżna 

2494/3, 2494/5, 

2494/6 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,43ha MR/MN 

6 Bór 348 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,1953ha ZC /cmentarz/ 

7 Bór część dz. 294/1 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,08ha MR/MN 

8 Bór 
131/6, 131/9, 

132/7 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,49ha MR/MN 

9 Bór 637/4, 637/5 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,17ha MR/MN 

10 Maruszyna 
358/4, 359/1, 

359/3, 359/4 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,18ha MR/MN 

11 Maruszyna 2462/1, 2462/2 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
2,20ha 

UST 

/wyciąg narciarski/ 

12 Maruszyna 

części dz. 2341/1, 

2363/2, 2426/4, 

2462/1, 

2462/2,2663, 

2664, 2665/2   

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,66ha MR/MN/U 

13 Maruszyna 

części dz.4190/5, 

4233/2, 4190/6, 

4233/5, 4233/6 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,08ha MR/MN 

14 Maruszyna 4915/2, 4969/2 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,11ha MR/MN 

15 Maruszyna 

5533/1, 5533/2, 

5533/3, 5533/5, 

5533/9, 5533/10, 

5581, 5594,5725, 

5534/1, 5579, 

5597, 5598, 5599, 

oraz części dz. 

5535/2, 5535/3, 

5535/5, 5578, 

5580, 5596, 5600 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 

1,01ha+1,34ha

= 

2,35ha 

MR/MN 

16 Maruszyna 7534, 7535/1 XXXV/222/2001 0,20ha MR/MN 
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z dn. 26.06.2001 

17 Skrzypne 2146/2 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,2346ha ZC 

18 Szaflary 

1098/2, 1098/3, 

1106/2, 1106/3, 

1107/2, 1107/3 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,23ha MR/MN 

19 Szaflary 

1826/1, 1908/1, 

1908/2, 1908/3, 

1908/4, 1908/5, 

1908/6 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,21ha 

UTR 

/usługi turystyczno 

sportowe i rekreacji/ 

20 Szaflary 5534/1 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
1,2392ha 15UOT 

21 Szaflary 
7885/2, 7888/2, 

7889/2 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,22ha MR/MN 

22 Zaskale 699, 703/1, 703/2 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,45ha MR/MN 

23 Zaskale 815/3 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,08ha MR/MN 

24 Zaskale 
822, 828/4, 829, 

830, 831/2 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
2,01ha MR/MN 

25 Zaskale 
910/1, 917/4, 

919/2 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,0532ha MR/MN 

26 Zaskale część dz. 1112/1 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,44ha MR/MN 

    13.0623ha  

27 
Bańska 

Niżna 

3592/2, 3592/3, 

3592/4, 3592/5, 

3593/1, 3593/2, 

3658/6 

VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,47ha MR/MN 

28 
Bańska 

Niżna 
5591/3, 5825/1 

VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,13ha MR/MN 

29 Bór 630/1, 636 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,82ha MR/MN 

30 Bór 675, 685/2 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,22ha MR/MN 

31 Maruszyna 7317, 7318, 7319 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,42ha MR/MN 

32 Maruszyna 7908/2, 7911 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,09ha MR/MN 

33 Szaflary 588/3 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,05ha MR/MN 

34 Szaflary 1653, 1655/1 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,22ha MN 

35 Szaflary 1664/2 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,33ha MN 

36 Szaflary 2743 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,25ha MR/MN 

37 Szaflary 
5590, 5597, 5603, 

5604, 5609 

VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,80ha U 

38 Zaskale 705,706/1, 706/2 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,32ha MR/MN 

39 
Bańska 

Niżna 

2963/5, 2963/6, 

2963/7, 2963/8, 

2963/9, 2963/13 

VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,6867ha RP 
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40 
Bańska 

Wyżna 
1666/7 

VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,3239ha RP 

41 
Bańska 

Wyżna 

1907/2, 1909/1, 

1910/3 

VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,4230ha RP 

42 Szaflary 5633, 5636, 5637 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
1,5031ha RP 

    7.0567ha  

43 
Bańska 

Niżna 

2637/5, 2642/1, 

2648, 2650/1 

XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,38ha MN 

44 
Bańska 

Wyżna 
231/12, 231/13 

XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,19ha MR/MN 

45 
Bańska 

Wyżna 
928/2 

XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,32ha MN/MR 

46 
Bańska 

Wyżna 
1590/6, 1590/10 

XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,21ha MR/MN 

47 
Bańska 

Wyżna 

1649/5, 1649/6, 

1649/7, 1649/8, 

1649/9, 1649/10, 

1649/11 

XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,96ha MR/MN 

48 Bór 412 
XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,30ha MR/MN 

49 Maruszyna 

3795/2, 3796/2, 

3812/1, 3812/2, 

3812/3, 3813/2 

XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,10ha MR/MN 

50 Maruszyna 

7536/1, 7508, 

7509, 7605/1, 

7605/2, 7635/1, 

7635/3, 7646/2, 

7671 

XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,66ha MR/MN 

51 Maruszyna 
7896, 7897, 7900, 

7901 

XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,16ha MR/MN 

52 Szaflary 1655/2 
XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,26ha MN 

53 Szaflary 
5645, 5647, 

5651/1, 5651/2 

XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,34ha U 

54 Zaskale 979/2 
XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,11ha MR/MN 

    3,99ha  
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EWIDENCJA ZATWIERDZONYCH PLANÓW I ZMIAN za okres: 2003 r. - 2019 r. 

 

Lp 
Położenie 

działek 
Nr działek 

Uchwała Rady 

Gminy Szaflary Nr z 

dnia 

Powierzchnia Przeznaczenie 

1 Maruszyna 
Cmentarz i 

okolice 

NR 
XXXVI/252/2017 z 
dnia 29 maja 2017 

roku 

ok 13,37 ha MNR, MN, M/U, U, 
TW/U, ZC, ZN, 

ZN/WP, R, KDL, KDw, 

2. 
Bańska 
Wyżna 

1649/18, 1649/19 
Uchwała Nr 

XI/82/2019 z dnia 28 
sierpnia 2019 r. 

0,18 ha MN, KDw 

STUDIUM BAŃSKA NIŻNA 

Lp Położenie działek 
Nr 

działek 

Uchwała Rady 
Gminy Szaflary 

Nr z dnia 

Powierzchnia Przeznaczenie 

1. 

Bańska Niżna zmiana studium 
oraz przyjęcie tekstu jednolitego 

dla OSP Bańska Niżna co 
pozwoliło na dalsze 

procedowanie podjęcie uchwały 

do sporządzenia MPZP 

 

NR 

XLV/330/2018 z 
dnia 2018-02-26 

587 ha 

 

 

Obecnie gmina Szaflary posiada tylko 1,24% powierzchni pokrytej miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym zmiany zagospodarowania terenu odbywają się 

poprzez wydawane decyzje o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. W roku 2019 r. prowadzono 229 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy oraz 13 postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

5. Oświetlenie. 

 

Teren gminy Szaflary obecnie oświetla 753 lamp ulicznych. Stanowią one majątek gminy w ilości 406 

lamp oraz majątek Tauron Dystrybucja S.A. w ilości 347 lamp. Tylko w 2019 roku na terenie gminy 

Szaflary powstało 64 lampy. Corocznie Gmina Szaflary projektuje i wykonuje rozbudowy oświetlenia 

ulicznego w celu poprawy bezpieczeństwa swoich mieszkańców. 
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6. Ochrona środowiska 

Gmina Szaflary w 2019 r. w ochrony środowiska podjęła następujące działania: 

Wymiana kotłów: 

Projekt „Wymiana kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary” 

realizowany jest na podstawie umowy z dnia 9.04.2018 r. Od 2017 r. tworzona była lista osób wstępnie 

zainteresowanych programem, dla których wykonane zostały oceny energetyczne. Proces 

wykonywania ocen energetycznych kontynuowany był od 2018 r. aż do marca 2019 r. W programie 

uczestniczyć mogą osoby fizyczne, a dofinansowaniu nie podlegają budynki, w których prowadzona 

jest działalność gospodarcza. W dniu 28.05.2018 r. Rada Gminy Szaflary podjęła Uchwałę  

nr XLVIII/360/2018 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej 

ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej 

polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. 

Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego 

na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne. Dotacji podlegała wymiana kotła starego typu, na 

kocioł 5 klasy ecodesign zasilany eko-groszkiem bądź pelletem. Wysokość dofinansowania obliczana 

jest na podstawie mocy kotła: 

• do 10 KW (włącznie) wysokość dofinansowania - 550zł/KW, 

• do 15 KW - wysokość dofinansowania 500zł/KW, 

• do 20 KW - wysokość dofinansowania 450 zł/KW, 

• powyżej 20 KW - wysokość dofinansowania 400 zł/KW. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania do zakupu kotła to 8 000,00 zł. Mieszkaniec mógł również 

otrzymać dodatkowo 1 000,00 zł na wymianę instalacji. Warunkiem uzyskania dodatku na wymianę 

instalacji było wskazanie prac w ocenie energetycznej oraz przedstawienie odpowiednich rachunków. 

Łącznie mieszkaniec otrzymywał nie więcej niż 9 000,00 zł. Wartość projektu wynosi 667 376,41 zł. 

Na realizacje zadania Gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie w wysokości 657 321,77 zł z Funduszy 

Europejskich. W 2019 r. podpisaliśmy 35 umów o dofinansowanie oraz wymieniono 41 kotłów  

na nowoczesne i niskoemisyjne urządzenia.  
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Azbest: 

W 2019 r. Gmina Szaflary złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 - Ochrona środowiska, 

Działanie 5.2 - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami,  

o dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy. Wartość projektu wynosi 

844 659,04 zł. W roku 2019 r. wyroby azbestowe odebrano z 70 nieruchomości, a ich łączna masa 

wyniosła 290,33 t. 

Barszcz Sosnowskiego: 

W 2019 roku kontynuowano program zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Szaflary.  

W ramach programu przeprowadzono trzy zabiegi oprysku ognisk barszczu, każdorazowo na obszarze 

wynoszącym 19,47 ha. Całkowity koszt zadania wyniósł  68 666,81 zł. Koszty kwalifikowane zadania 

wyniosły 59 849,81 zł, a dotacja ze środków WFOŚiGW to 47 879,84 zł. 

Gaz: 

Po przeprowadzonej w 2018 roku ankietyzacji, Polska Spółka Gazownictwa przygotowała 

wstępny projekt koncepcji sieci. 30.03.2019 r. Wójt Gminy Szaflary - Rafał Szkaradziński wraz  

z Wojciechem Piszczórem - Sołtysem miejscowości Skrzypne, Józefem Stramą – Sołtysem 

miejscowości Maruszyna oraz Anną Urbaniak – pracownikiem Urzędu Gminy, spotkali się z Ministrem 

Piotrem Naimskim, pełniącym funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz 

Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, w sprawie planowanej 

budowy sieci gazowej na terenie Gminy Szaflary. Omówione zostały plany Polskiej Spółki 

Gazownictwa w kontekście złożonych przez mieszkańców ankiet. Przez cały rok trwały również 

rozmowy z zainteresowanymi mieszkańcami, pracownicy Urzędu Gminy odpowiadali na ich pytania 

oraz rozwiewali wątpliwości. Nieprzerwanie przyjmowane były również ankiety od mieszkańców jak 

również prowadzone były działania mające na celu zachęcić mieszkańców do składania ankiet. 

 

Geotermia: 

W czerwcu 2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa geotermalnej 

sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowościach Bór, Szaflary i Bańska Niżna, Zaskale 

– prace projektowe”.  Zakres prac projektowych został podzielony na dwa etapy: etap I – opracowanie 

koncepcyjne trasy sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie wszystkich miejscowości oraz etap II – 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji  

o pozwoleniu na budowę. W grudniu 2019 r. zakończono I etap projektowania. Opracowano koncepcję 
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przebiegu geotermalnej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na terenie Szaflar, Bańskiej Niżnej, 

Zaskala i Boru. Planowany termin zakończenia II etapu prac projektowych to IV kwartał 2020 r.  

W projekcie koncepcyjnym ujętych zostało łącznie 1118 nieruchomości, dla których zaprojektowano 

przyłącza ciepłownicze. Przebieg przyłączy, jak i samej sieci ciepłowniczej był uzgadniany  

z mieszkańcami. Na projektowanie sieci geotermalnej i przyłączy Gmina uzyskała dofinansowanie  

w łącznej wysokości 3 492 500,00 zł z WFOŚiGW w Krakowie.   

W 2019 r. zakończono także badania geofizyczne realizowane w ramach przedsięwzięcia  

pn.: „Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód 

termalnych w utworach ‘eocenu numulitowego’ i mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej,  

w obszarze górniczym Podhale 1”. Pierwotnie odwiert planowano na głębokość 5,3 km. Na jego 

wykonanie Gmina uzyskała 44 937 000,00 zł dotacji z NFOŚiGW, co stanowi 100% kosztów 

kwalifikowanych. W związku z obiecującymi wynikami badań geofizycznych, zdecydowano  

o pogłębieniu odwiertu do 7 km oraz nieznacznej zmianie jego lokalizacji, by uzyskać lepsze parametry. 

Zmiany zostały zatwierdzone przez Ministra Środowiska. Woda wydobywana z otworu może osiągnąć 

temperaturę nawet 200°C, co będzie wykorzystywane do ogrzania nieruchomości w Szaflarach, 

Bańskiej Niżnej, Zaskalu, Borze i Nowym Targu, a także może posłużyć do produkcji energii 

elektrycznej na potrzeby własne zakładu wydobywczego. Obecnie przygotowywana jest ostateczna 

dokumentacja projektowa na wykonanie odwiertu Bańska PGP-4 uwzględniająca powyższe zmiany.  

Po jej zatwierdzeniu oraz zapewnieniu finansowania, planowane jest rozpoczęcie wiercenia,  

co przewidywane jest na dugą połowę 2020 r.   

 

 

7. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Podstawowym dokumentem regulującym zagadnienia utrzymania porządku i czystości  

na terenie gminy Szaflary jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szaflary, 

który Rada Gminy Szaflary przyjęła uchwałą nr XXXVII/268/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. 

Stan gospodarki odpadami za 2019 r. przedstawiał się następująco: 

Liczba punktów odbioru odpadów - budynki zamieszkałe: 2 545 

Liczba mieszkańców gminy: 10 847 

Liczba zadeklarowanych mieszkańców: 8 243 

Dochody otrzymane na dzień 31.12.2019 r.: 1 025 911,71 zł w tym: 

• 1 023 241,97 zł - należność główna, 

•     855,24 zł - odsetki, 

•     992,50 zł - koszty upomnień, 

•     822,00 zł - usługa dodatkowa 
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Zaległości ogółem na dzień 31.12.2019 r.: 153 103,15 zł w tym: 

• 147 895,92 zł należność główna, 

•     5 207,23 zł odsetki. 

 

 

 

 

ROK 2019 Wykonanie budżetu 
Lp. Założony cel Uzasadnienie Kwota roczna 

wydatków brutto: 

1 Gospodarka odpadami  stałymi-

zlecenie odbioru odpadów. 

Odbiór  odpadów komunalnych z 

terenu Gminy.   
431 293,37 zł 

2 Zagospodarowanie zebranych 

odpadów komunalnych. 

Zagospodarowanie i przygotowanie 

odpadów do recyklingu, utylizacji.  
862 533,65 zł 

3 Koszty związane z 

funkcjonowaniem systemu 

gospodarki odpadami  

Koszt zwrotek, papieru, tonera, 

obsługi programu, obsługi 

pocztowej + materiały do wydruku 

kodów kreskowych i obsługa 

administracyjna 

 

66 341,35 zł 

 

4 Prowizja dla Sołtysów Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Szaflary 
17 162,00 zł 

5 Koszty zakupu worków do odbioru 

odpadów komunalnych. 

 

Wyłączenie worków z przetargu na 

odbiór odpadów, w celu 

ograniczenia braku w dostawach i 

usprawnieniu dystrybucji. 

 

107,436,00 zł 

 

6 Likwidacja dzikich wysypisk Wymóg ustawowy 0,00 zł 

7 Sprzątanie rowów i poboczy, 

placów gminnych 

Wymóg ustawowy 0,00 zł 

8 Koszty komornicze Egzekucja administracyjna 78,42 zł 

9 Szkolenia   370,00 zł 

10 Zakup sześciu koszy o pojemności 

1,1 m3, tzw. dzwony. 

Rozwijanie sieci punktów 

ogólnodostępnych mini PSZOK-ów 

0,00 zł 

11 Delegacje Wyjazdy w teren, interwencje, 

kontrole. 

0,00 zł 
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12 Zakup 3 koszy 1,1 m3 dla 

budynków użyteczności publicznej 

(w związku z przewidywaną 

zmianą ustawy) 

Zmiana ustawy  0,00 zł 

13 Zakup kompostowników dla 

mieszkańców (dzierżawa dla 

mieszkańców lub użyczenie). 

Celem zakupu jest ograniczenie 

ilości oddawanych bioodpadów na 

składowiska (wymóg ustawowy – 

kary za składowanie).  

Drugi cel: jeden 600l  

kompostownik to wydatek około 

180 zł – 50 kg trawy (bioodpadów) 

kompostowanej w nim i nie 

oddanej do utylizacji = 350 zł 

(ważne zwłaszcza po zmianie 

ustawy i rozliczaniu wg ton 

oddanych do utylizacji). Trzeci cel: 

edukacja. 

0,00 zł 

 SUMA 1 485 214,79 zł 

 

Gmina Szaflary w 2019 r. dopłaciła do gospodarki opadami kwotę: 459 303,08 zł  
 

 
 

 
 
 
 
Ilość odebranych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na 31.12.2019 r.: 

 

Rodzaj odpadów Ilość zebranych odpadów 

Odpady zmieszane 1339,66 ton 

Odpady segregowane 730,34 ton 

Odpady wielkogabarytowe 188,30 ton 

Zużyte opony 44,86 ton 

Razem: 2303,16 ton 
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8. Gminny program ochrony nad zwierzętami 
 

Uchwałą Rady Gminy Szaflary nr VI/38/2019  z dnia 25 lutego 2019 r. przyjęto Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary  

na rok 2020. Dokument obejmuje takie kwestie jak zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt, 

odławianie bezdomnych zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt czy zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.  

 

9. Program rewitalizacji 

Gmina Szaflary posiada aktualny Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023, podjęty 

Uchwałą Rady Gminy Szaflary Nr XX/134/2016, z dnia 7 marca 2016 r. W programie wyznaczone 

zostały obszary zdegradowane, głównie w centrach miejscowości: Bańska Niżna - Centrum, Bańska 

Wyżna - Centrum, Skrzypne - Centrum, Maruszyna - Centrum, Zaskale - Centrum, Zaskale - Skałka, 

Szaflary - Centrum, Szaflary - centrum administracyjne i obiekty po dawnej fabryce Polsport, Szaflary 

- rejon Gminnego Ośrodka Zdrowia. 

 

Najważniejszymi celami wg. programu są: 

• Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Szkoły 

Podstawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą, 

• Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni lekkoatletycznej, mini parku i siłowni 

zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Szaflarach, 

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej o salę gimnastyczną wraz  

z pomieszczeniami pomocniczymi oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu rekrea- 

cyjno-edukacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej, 

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej o salę gimnastyczną wraz  

z pomieszczeniami pomocniczymi oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu rekrea- 

cyjno-edukacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzypnem o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami 

pomocniczymi oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu rekreacyjno-edu- kacyjnego 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

• Aktywna jesień w Gminie Szaflary - Rodzinne domy pomocy, 

• Moja gmina moim sercem - rozwój idei wolontariatu różnych grup wiekowych, 

• „Seniorze nie jesteś sam” - program wspierania aktywności oraz doskonalenia jakości  

i dostępności usług socjalnych na rzecz osób starszych w gminie, 
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• Wracając do korzeni - pielęgnowanie, rozwijanie i przekazywanie tradycji góralskiej 

najmłodszemu pokoleniu, 

• Budowa Parku Edukacji i Rozrywki dla dzieci i młodzieży „Europark Szaflary” 

• Budowa Parku Logistyki i Biznesu „Szaflary”, 

• Utworzenie przy Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu placówki zapewniającej 

dzienną opiekę i aktywizację osób starszych. 

 

 

 

 

VII. W TROSCE O SPOŁECZEŃSTWO 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Szaflarach jest jednostką budżetową gminy 

Szaflary. W ramach prowadzonej działalności Ośrodek wykonuje zadania własne gminy, zadania  

o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej lub innych ustaw. 

Oprócz zadań wynikających z realizacji ustawy o pomocy społecznej Ośrodek realizuje również inne 

zadania z zakresu pomocy społecznej na zasadach określonych w przepisach szczególnych. 

W 2019r. Ośrodek udzielił następujących świadczeń: 

Zasiłek stały: zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. 

Świadczenie to przysługuje: 

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej, 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe  

od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

W 2019r. pomocą w tej formie zostało objętych 35 osób na kwotę 194.829,00zł, z tego ze środków 

własnych 0,00zł, oraz 194.829,00zł dotacji  

w tym : 

 osoby samotnie gospodarujące – 25 osób (278 świadczeń) na kwotę – 167.013,00zł, 

 osoby pozostające w rodzinie – 10 osób (83 świadczeń) na kwotę –       27.816,00zł. 
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Zasiłek okresowy: zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. 

Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej, 

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

W 2019r. pomocą w tej formie zostało objętych 47 rodzin na kwotę: 163.128,00zł, z tego ze środków 

własnych 17.380,00zł, oraz 145.748,00zł dotacji. 

Zasiłek celowy: zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. 

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

może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków 

i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw 

w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie lub 

rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski ekologicznej lub żywiołowej. 

Pomocą w formie zasiłków celowych w 2019r. zostało objętych 96 rodzin na kwotę 108.290,00zł,  

w tym w formie zasiłków celowych specjalnych - 30 rodzin - na kwotę: 14.470,00zł. 

W 2019 roku w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego zostały objęte 2 rodziny na kwotę 6.000,00zł. 

W 2019 roku  udzielono pomocy 1 rodzinie w formie sprawienia pogrzebu na kwotę 3.440,00zł. 

W 2019 roku złożono 569 podań o pomoc finansową. 

Posiłek dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole oraz posiłek dla dorosłych: 

Świadczeniem tym w 2019r. objętych zostało 144 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z 64 

rodzin, w tym okresie wydano uczniom 15.431 posiłków na łączną kwotę 91.905,00zł.  

W szkołach na terenie gminy dożywianie realizowane jest w porozumieniu z dyrektorami szkół. 

W okresie od stycznia do grudnia dożywianie realizowane było w formie: 

 Szkoła Podstawowa w Szaflarach -  obiady,  

 Szkoła Podstawowa w Skrzypnem - jednodaniowe ciepłe posiłki, 

 Szkoła Podstawowa  w Zaskalu - jednodaniowe ciepłe posiłki, 

 Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej - jednodaniowe ciepłe posiłki, 

 Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej - jednodaniowe ciepłe posiłki, 

 Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej - jednodaniowe ciepłe posiłki, 
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 Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej - jednodaniowe ciepłe posiłki. 

Dzieci pochodzące z terenu gminy, które uczęszczają do szkół poza gminą otrzymywały dożywianie  

w formie przyjętej w danej szkole, w większości przypadków jest to pełen obiad (1 szkoła), całodzienne 

wyżywienie (1 placówka). 

W związku z brakiem stołówek dla uczniów, którzy uczęszczają do szkół poza gminą w ramach 

rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i domu” udzielono pomocy w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Świadczeniami w tej formie zostało objętych 45 rodzin, 

przyznano 220 świadczeń na łączną kwotę 57.690,00zł, z tego ze środków własnych 11.538,00zł, oraz 

46.152,00zł dotacji.  

Łącznie na dożywianie w 2019 roku wydano kwotę: 149.595,00zł, z tego ze środków własnych 

31.090,00zł, oraz 118.505,00zł z dotacji.  

Usługi opiekuńcze: zdania własne gminy o charakterze obowiązkowym. 

Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy im zapewnić. 

W 2019 roku udzielono pomocy 1 osobie w formie sprawienia usług opiekuńczych na kwotę 9.150,00zł. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 

Usługi te są świadczone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje określone w § 3 

Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych 

usług opiekuńczych. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na wniosek osoby chorej, na podstawie zlecenia 

wydanego przez lekarza oraz wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika 

socjalnego. 

W 2019r. w ramach zadań zleconych, ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystały 2 rodziny. 

Koszt usług zamknął się w kwocie 4.720,00zł. 

Wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie nauczyciela dla dziecka autystycznego oraz 

dziecka z zespołem Aspergera. 

Mieszkania chronione: zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. 

Przysługuje osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę 

potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie 

świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami 

psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także 

cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 
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może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. 

W 2019 roku ośrodek nie dopłacał ze środków własnych gminy, gdyż nie było takiej potrzeby. 

Domy Pomocy Społecznej: zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. 

W 2019 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 osób z terenu Gminy Szaflary. Ośrodek 

dopłacał ze środków własnych gminy do pobytu w DPS 7 osobom na przestrzeni całego 2019 roku. 

Łączna kwota odpłatności za DPS wyniosła 228.225,00zł. 

Praca socjalna: zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. 

Praca socjalna jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu 

lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról 

społecznych, oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym. Praca socjalna prowadzona jest : 

•  z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności 

życiowej, 

• ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji  

i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. 

W 2019 roku praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polegała w szczególności na : 

 pomocy w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych (pomoc w sporządzaniu pozwów, 

szczegółowe informacje dot. etapów postępowania, adresów instytucji), 

 pomoc w uzyskaniu ulg i umorzeń (opinie dot. sytuacji materialno – bytowej, informowanie  

o możliwościach uzyskania ulg, zwolnień z opłat), 

 monitorowanie wydatków mieszkaniowych, 

 praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki i pomocy osobom starszym (działania interwencyjne 

w odniesieniu do poprawności sprawowania opieki nad osobami starszymi, kontakt i wspólne 

interwencje z dzielnicowymi, częste sprawdzanie sytuacji w miejscu zamieszania osób 

starszych, rozmowy z osobami zobowiązywanymi do sprawowania opieki nad osobami 

starszymi), 

 pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności (udostępnianie stosownych wniosków, pomoc 

w ich wypełnianiu i uzyskaniu stosownych załączników, kontakt z instytucjami), 

 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie (negocjacje z członkami rodziny, kontakty  

z policją, wspólne interwencje), 
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 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (pomoc w pisaniu podań, pomoc w uzyskaniu 

stosownych zaświadczeń, rozmowy telefoniczne z różnymi instytucjami w celu pomocy 

załatwienia spraw klienta), 

 pomoc w uzyskaniu wsparcia ze strony organizacji pozarządowych, 

 pomoc w uzyskaniu stypendiów socjalnych, 

 edukacja w zakresie gospodarowania budżetem domowym, planowaniem i monitorowaniem 

wydatków, oszczędnym gospodarowaniem mediami, 

 edukacja w zakresie higieny i porządku, 

 edukacja w zakresie zmiany postaw w odniesieniu do podjęcia pracy, udziału w szkoleniach, 

nabyciu umiejętności poszukiwania pracy, 

 pomoc w docieraniu do pracodawców, 

 wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny, 

 prowadzenie poradnictwa i edukacja w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci, 

 współpraca ze szkołą w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, 

 pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa specjalistycznego, 

 praca nad zmiana postaw klientów, ich podejścia do otaczającej rzeczywistości. 

 

W 2019 roku pracą socjalną było objętych 487 osób pochodzących z 158 rodzin, w tym wyłącznie  

w postaci pracy socjalnej  20 osób z 51 rodzin. 

Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej: 

Ubezwłasnowolnienie całkowite przenosi prawo do podejmowania czynności prawnych na opiekuna. 

Zadaniem opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej jest dbanie o to, aby 

ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego 

odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził  

i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie 

jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Praca opiekuna prawnego osoby 

całkowicie ubezwłasnowolnionej podlega nadzorowi sądu rodzinnego. 

Kurator osoby niepełnosprawnej: 

Zgodnie z art. 183 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanowienie kurateli ma na celu niesienie 

pomocy osobie niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu i przy prowadzeniu jej spraw, przy 

czym nie chodzi tutaj o zastępstwo w znaczeniu ustanowienia przedstawiciela ustawowego, lecz  
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o ułatwienie załatwienia spraw ze względu na powstające z powodu niepełnosprawności trudności 

natury faktycznej. 

Zakres obowiązków, uprawnień i kompetencji kuratora szczegółowo określa sąd rodzinny, który 

zawiera je w wydanym kuratorowi zaświadczeniu. Zaświadczenie stanowi legitymację kuratora  

do występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej. 

W ramach zadań zleconych GOPS realizuje ww. zadanie tj. wypłacanie wynagrodzenia należnego 

opiekunowi za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym. 

Wynagradzanie wypłacane jest dla jednej osoby w kwocie 250,00zł miesięcznie. Koszt zadania  

w 2019 r. zamknął się w kwocie 3.000,00zł. 

 

Dodatek mieszkaniowy: jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu dofinansowanie  

do wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. 

W 2019 roku przyznano dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin na kwotę: 7.532,80 zł.  

Wypłacono 24 świadczenia. 

Dodatek energetyczny: 

W 2019 roku przyznano dodatki energetyczne dla 2 rodzin  na kwotę  423,16 zł. Wypłacono 24 

świadczenia. 

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych: 

Zasiłek rodzinny: 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 

W 2019 roku wypłacono 16.000 świadczeń w tej formie na kwotę 1.872.655,00zł, w tym na dziecko  

w wieku: 

 do ukończenia 5 roku życia: 4.220 świadczeń na kwotę 400.864,00zł 

 powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia: 10.657 świadczeń na kwotę 1.320.727,00zł 

 powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia: 1.073 świadczenia na kwotę 144.769,00zł 

 powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia: 50 świadczeń na kwotę 6.750,00zł 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka: 

W 2019 roku  wypłacono 60 świadczeń  w tej formie na kwotę 60.000,00zł. 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 

W 2019 roku wypłacono 638 świadczeń w tej formie na kwotę 247.462,00zł 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 
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W 2019 roku wypłacono 406 świadczeń  w tej formie na kwotę 80.198,00zł. 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka: 

W 2019 roku wypłacono 566 świadczeń w tej formie na kwotę 60.950,00zł., w tym : 

 dzieci do 5 lat 58 świadczeń na kwotę 5.220,00zł, 

 dzieci powyżej 5 roku życia 508  świadczeń na kwotę 55.730,00zł. 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 

W 2019 roku wypłacono 921 świadczeń w tej formie na kwotę 92.100,00zł. 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 

W 2019 roku wypłacono 2.221 świadczeń  w tej formie na kwotę 155.254,00zł, w tym: 

 na pokrycie dojazdów – 2.174  świadczeń na kwotę   149.943,00zł,  

 na pokrycie kosztów zamieszkania – 47 świadczeń na kwotę  5.311,00zł 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 

W 2019 roku przyznano 2.731 świadczeń w tej formie na kwotę 259.370,00zł. 

Łącznie w 2019 roku wypłacono 23.543 świadczenia w formie zasiłku rodzinnego z dodatkami na kwotę 

2.827.989,00zł. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 

W 2019 roku wypłacono 108 świadczeń na kwotę 108.000,00zł 

Zasiłek pielęgnacyjny: 

W 2019 roku wypłacono 2 280  świadczeń w tej formie na kwotę 428.874,00zł.  

Świadczenie pielęgnacyjne: 

W 2019 roku wypłacono 435  świadczeń w tej formie na kwotę 686.577,00zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy: 

W 2019 roku wypłacono 21 świadczeń w tej formie na kwotę 13.020,00zł 

Świadczenie rodzicielskie: 

Łącznie wypłacono 255 świadczeń rodzicielskich na kwotę 224.315,00zł.  

„Złotówka za złotówkę” - zasady przyznawania świadczeń rodzinnych: 

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych przewiduje, że rodziny, które przekroczą próg 

dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych ale będą je nadal otrzymywać, pomniejszone o kwotę,  

o jaką przekroczyły kryterium dochodowe. 
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Po zmianach, które obowiązują od stycznia 2016r. - świadczenia te nie są już odbierane, tylko stopniowo 

obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu dochodowego o 1 zł, łączna kwota 

świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. W praktyce oznacza to, że świadczenia 

te będą obniżane o taką kwotę, o jaką przekroczą próg dochodowy. 

W 2019 roku wypłacono 697 świadczeń w tej formie na kwotę 47.894,74zł  

Łącznie w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych wypłacono 26.804 świadczenia na kwotę 

4.463.223,20zł. 

Świadczenie „Za życiem” 

Jednorazowe świadczenie przysługujące bez względu na osiągane dochody w wysokości 4.000,00zł na 

dziecko. W 2019 roku nie wypłacono świadczenia za życiem.  

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: 

Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego,  

w przypadku bezskuteczności egzekucji. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie 

uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole 

wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny  

w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Świadczenia przysługują w wysokości 

bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł. 

W 2019 roku wypłacono 610 świadczeń na kwotę 262.290,00zł 

z tego na osobę uprawnioną w wieku: 

 0 - 17 lat: 525 świadczeń na kwotę 229.840,00zł 

 18- 24 lat:85 świadczeń na kwotę 32.450, 00zł 

 25 lat i więcej: nie wypłacono żadnych świadczeń 

 

Świadczenie wychowawcze 500 + 

W 2019 r. liczba uprawnionych do świadczenia wychowawczego i pobierających to świadczenie  

to 1.248 rodzin. Oprócz tego 63 rodziny oczekiwały na rozpatrzenie wniosków przekazanych  

do Wojewody Małopolskiego.  

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. to 22.927 

na łączna kwotę 11.463.662,52 zł 

Podczas monitorowania środowiska pracownicy socjalni oraz asystent rodziny, nie wykryli sytuacji 

marnotrawienia przez rodziny środków przyznanych w ramach programu „Rodzina 500+” w związku  

z czym nie wystąpiła konieczność zmiany formy wypłacania świadczeń na formę rzeczową lub 
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opłacanie usług. 

Świadczenie Dobry Start 300 + 

W okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. wypłacono łącznie w oparciu o rozporządzenie 

o świadczeniach Dobry Start wypłacono świadczenia dla 1.487 uczniów, (936 rodzin) na łączną kwotę 

446.100,00zł 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa: 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który 

realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 

marca 2014r w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanego dalej 

rozp. FEAD. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach uczestniczył w Programie Operacyjnym Pomoc 

Żywnościowa - Podprogram 2018/2019 poprzez współpracę z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej  

w Krakowie. Współpraca polega na kwalifikowaniu rodzin do pomocy żywnościowej oraz wydawaniu 

dla nich skierowań, a także dystrybucji żywności. 

W 2019r. wydano żywność dla 132 rodzin (484 osoby) z  terenu gminy Szaflary. 

We współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej dla osób korzystających z pomocy żywnościowej 

przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące 

marnowania żywności. 

Ogólnopolska karta dużej rodziny: 

W 2019 roku ogółem do GOPS Szaflary wpłynęły 145 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny 

złożone po raz pierwszy przez rodziny wielodzietne.  

Łącznie w 2019 roku wydano 114 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny oraz 31 kart elektronicznych. 

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia oraz zasiłki szkolne. 

W 2019r. roku przyznane zostały stypendia w ramach tzw. świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym w następujący sposób: 

1. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w I półroczu 2019r. wydatkowano  –  34.175,00zł 

obejmują: 

 świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia oraz zasiłki 

szkolne ) dla uczniów z ubogich rodzin w kwocie – 30.757,50zł środków pochodzi z dotacji 

a 3.4714,50 zł udział własny. 

Stypendia przyznawane zostały w trzech grupach dochodowych w kwotach od 190,00zł do 240,00zł.  
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za okres od m-c stycznia 2019r. do m-c czerwca 2019r. 

 

2. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w II półroczu 2019r. –  67.201,00zł  obejmują: 

 świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia oraz zasiłki 

szkolne) dla uczniów z ubogich rodzin w kwocie – 50.343,30zł środków pochodzi z dotacji 

a  16.857,70zł udział własny. 

Stypendia przyznawane zostały w trzech grupach dochodowych w kwotach od 190,00zł do  240,00zł. 

za okres od m-ca września 2019r. do m-ca grudnia 2019r. 

Łącznie w 2019r. ze stypendiów skorzystało 208 uczniów z 93 rodzin. 

Łącznie na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano: 101.376,00zł.  

Kwota: 81.100,80zł to środki pochodzące z dotacji, a 20.275,20zł to wkład własny. 

 

2. Gminne programy wspieranie rodzin 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych został nałożony na samorząd gminny ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 821). 

W związku z powyższym Rada Gminy Szaflary Uchwałą Nr XV/66/2011 z dnia 28 listopada 2011r. 

wyznaczyła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej GOPS, jako jednostkę 

organizacyjną Gminy Szaflary organizującą realizację zadania administracji publicznej w zakresie 

wspierania rodziny prowadzonego w formie pracy z rodziną. 

Preambuła Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stanowi: 

„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska 

rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą 

samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra 

rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra 

wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny 

przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci  

i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji 

pracujących z dziećmi i rodzicami uchwala się niniejszą ustawę ”. 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem życia człowieka, w którym może odbywać się naturalny 

proces kształtowania osobowości jej członków, a szczególnie dzieci. 

Samorząd gminny zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
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powinien wspierać rodzinę poprzez tworzenie systemu opieki, w tym sieci placówek publicznych  

i niepublicznych zapewniających opiekę i wychowanie w systemie dziennym bez konieczności 

opuszczania środowiska lokalnego np. świetlice środowiskowe, przedszkola i żłobki. 

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych gmina zapewnia 

wsparcie. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 

 pracy z rodziną, 

 pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

Należy pamiętać, że wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem,  

z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

Do zadań własnych gminy z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy: 

a) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

b) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

c) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, 

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych przez: 

 zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

 organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

 prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

 

d) finansowanie: 

 podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

 kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez 

rodziny wspierające, 

e) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej  

lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

f) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego, 
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g) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy; 

h) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 

ustawy. 

W gminie Szaflary realizację zadań wynikających z ustawy od dnia 1 stycznia 2012r. powierzono 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szaflarach 

Zgodnie z zapisem art. 176 ust. 1 ustawy o wpieraniu i systemie pieczy zastępczej został 

opracowany Gminny Program Wspierania Rodzin w Gminie Szaflary na lata 2019 - 2021, który przyjęto 

Uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. Celem programu jest stworzenie 

systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji związanych  

z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak i również profilaktyka środowiska lokalnego  

w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. 

Na terenie gminy Szaflary rodziny przeżywające trudności mają dostęp do specjalistycznego 

poradnictwa psychologicznego w ramach działającego przy Ośrodku punktu konsultacyjnego dla ofiar 

przemocy w rodzinie, który znajduje się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Zakopiańska 

18, 34-424 Szaflary, gdzie można uzyskać informacje dotyczące zapobiegania przemocy w rodzinie 

codziennie w godzinach urzędowania GOPS oraz we wtorki od 13:30 do 15:30. Drugi Punkt 

Konsultacyjny znajduje się w siedzibie Plebanii Parafii Św. Andrzeja w Szaflarach, ul. Kościelna 1, 34-

424 Szaflary. Punkt konsultacyjny otwarty jest w środy od 10:15 do 14:15, w tym czasie przyjmuje 

terapeuta do spraw uzależnień i psycholog od 16:30 do 18:30. 

Podobnie jak w poprzednich latach, szczególną rolę w realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny odgrywał asystent rodziny. Codzienne wsparcie świadczone przez asystenta dla rodzin 

przeżywających problemy w prawidłowym funkcjonowaniu ma bowiem na celu zauważalny wzrost 

kompetencji życiowych i wychowawczych rodziców małoletnich dzieci. 

W wyniku pracy asystenta członkowie rodziny na nowo budują relacje wewnątrz – rodzinne, uczą się 

jak niwelować destrukcyjne działanie członków rodziny. Są bardziej świadomi własnych emocji i lepiej 

radzą sobie ze stresem. 

W ubiegłym roku asystentowi rodziny udało się m.in. zmotywować członków rodziny do większej 

dbałości o własne zdrowie jak i pozostałych pod ich opieką dzieci. Zachęcano do czynnego 

poszukiwania pracy. Pracownicy socjalni i asystent pomagali członkom rodziny w redagowaniu 

dokumentów aplikacyjnych oraz wskazywali jak poruszać się po rynku pracy. 

Rezultatem podejmowanych przez asystenta działań jest także w kilku przypadkach poprawa 

sytuacji mieszkaniowej (zmiana miejsca zamieszkania, przeprowadzone remonty, porządkowanie 

mieszkania). 
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Podkreślić należy, iż wspieranie rodziny jest procesem długotrwałym, dającym bardzo trudno 

osiągalne efekty działania. Asystent często ma do czynienia z wieloletnimi bądź wielopokoleniowymi 

zaniedbaniami wynikającymi z niskiej świadomości ról pełnionych przez członków rodziny. Tylko 

nieliczna część rodzin otwiera się na współpracę i podejmuje wyzwanie jakim jest zmiana 

dotychczasowego trybu życia i nawyków. Wiele rodzin ukrywa swoje problemy, a czasem wręcz 

zaprzecza ich istnieniu. W tych rodzinach praca asystenta trwa o wiele dłużej i nie zawsze kończy się 

sukcesem. Wiele rodzin potrzebuję stałego i długotrwałego wsparcia asystenta. 

Przypomnieć należy, iż od dnia 01.01.2019 r. liczba rodzin, z którymi asystent rodziny może 

w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności i wykonywanych zadań, 

jednak nie może przekroczyć 15 w przelicznie na jeden etat. 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zatrudniał jednego asystenta 

rodziny w systemie zadaniowego czasu pracy, w łącznym wymiarze 1 etatu. W omawianym okresie 

wsparciem asystenta zostało objętych ogółem 13 rodzin, w których przebywało łącznie 29 małoletnich 

dzieci. 

W 2019 r. procedura „Niebieskie Karty”, dokumentująca zjawisko przemocy w rodzinie, była 

prowadzona w jednej rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny. 

Wsparcie asystenta dla rodzin w ramach ustawy „ Za życiem”. Wsparcie przysługuje rodzinom,  

w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu oraz: 

1) kobietom, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, 

2) kobietom, którym dziecko zmarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, 

3) kobietom, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: 

 poronienia, 

 urodzenia dziecka martwego, 

 urodzenia dziecka niezdolnego do życia, 

 urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami. 

Formy pomocy rodzinom ze strony asystenta rodziny w ramach ustawy „ Za życiem” : 

• doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia, 

• poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom, 

• poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem, 

• pomoc w codziennej organizacji życia, 
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• naukę sprawnego wykonywania obowiązków domowych, 

• doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym, 

• informowanie w jaki sposób działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka, pomoc w 

sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, 

poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji, 

• pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy. 

 

Placówki Wsparcia Dziennego: 

Na terenie gminy Szaflary w 2019r. w okresie od stycznia do lipca funkcjonowała placówka 

wsparcia dziennego w postaci Świetlicy Socjoterapeutycznej w Szaflarach przy ul. Kościelnej 1, która 

została uruchomiona 22 marca 2017r. Czynna była od poniedziałku do czwartku w godz. 15:00-18:00. 

Podopiecznymi Świetlicy były dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 roku życia. 

Dzieci do Świetlicy przyjmowane były: 

a) na ich prośbę, za zgodą rodziców, 

b) na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów, 

c) za zgodą rodziców na wniosek szkoły, poradni pedagogiczno - psychologicznej oraz zgłoszenia 

osób prywatnych lub fizycznych, które stwierdzają potrzebę udzielania pomocy dziecku w formach 

świadczonych przez świetlicę, 

d) za zgodą rodziców na podstawie zgłoszenia przez pracownika socjalnego, 

e) na podstawie postanowienia sądu. 

Dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie Gminy Szaflary były na koszt gminy dowożone z domu  

do Świetlicy Socjoterapeutycznej i z Świetlicy Socjoterapeutycznej do domu, trasa obejmowała ok. 20 

km, dodatkowo została zawarta umowa zlecenie z osobą, która zobowiązała się do sprawowania opieki 

w czasie przewozu dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej. 

Natomiast od 01 czerwca 2019r. w Gminie Szaflary realizowany jest projekt pn. „Placówki Wsparcia 

Dziennego w Gminie Szaflary” W ramach projektu powstało 7 Placówek Wsparcia Dziennego, w tym 

6 mających swe siedziby w budynkach Szkół Podstawowych tj.: 

1. Szkoła Podstawowa w Borze ul. Jana Pawła II 44 

2. Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach ul. Szkolna 6 

3. Szkoła Podstawowa im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej ul. Papieska 141 
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4. Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bańskiej Wyżnej ul. Szlak Papieski 64 

5. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Skrzypnem ul. Św. Jadwigi Królowej 128 

6. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu ul. Kardynała K. Wojtyły 51 

oraz 1 mająca swoją siedzibę w budynku OSP tj.: 

7. Budynek OSP w Maruszynie ul. Jana Pawła II 1 

Do pracy z dziećmi w ramach wsparcia opiekuńczego została zatrudniona wykwalifikowana kadra,  

w świetlicach w 2019r. wsparciem w postaci opiekuńczej zostało objętych 158 Uczestników.  

Dla Uczestników zajęć opiekuńczych zorganizowane zostały różnorakie zajęcia zarówno manualne, 

twórcze, jak i gry i zabawy. Pomieszczenia, w których przebywają dzieci zostały wyremontowane  

i wyposażone w nowy sprzęt, m.in. stoliki, krzesła, szafy, półki, tablice ścienne, biurka, regały, laptopy, 

suchy basen z kulkami, pufy i klocki pianowe, tablice ścienne manipulacyjne – sensoryczne, „magiczny 

dywan”, tablice interaktywne i wiele innych sprzętów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

Placówek. Dodatkowo w trzech szkołach zostanie zamontowany sprzęt do Integracji Sensorycznej,  

za pomocą którego będzie prowadzona terapia SI. 

Działalność Placówek współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej 

Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi 

społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Piecza zastępcza. 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania 

przez rodziców. 

Pieczę zastępczą organizuje powiat. Do zadań własnych gminy należy jednak współfinansowanie 

pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

W 2019r. z terenu gminy Szaflary w pieczy zastępczej przebywało: 

 9  dzieci zostało umieszczone w zastępczej rodzinie spokrewnionej, 

 3 dzieci zostało umieszczone w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej. 

W 2019 roku gmina współfinansowała koszty pobytu w pieczy zastępczej ośmiorgu dzieciom w łącznej 

kwocie 76.443,38zł. 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do resortowego programu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 pn. „Program asystent rodziny i koordynator 
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rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

W ramach programu zatrudniono jednego asystenta rodziny w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 

grudnia 2019 roku w systemie zadaniowego czasu pracy. 

Kwota uzyskanej dotacji 20.160,00 zł 

Obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie potrzeb rodzin i ich dzieci mieszkających na jej terenie. 

Państwo i jego instytucje mają rodzinę wspierać. Istotą działań powinno być stworzenie spójnego 

systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, która je wychowuje i ma trudności w prawidłowym 

wypełnianiu swoich funkcji. Działania podejmowane w ramach tego systemu powinny zapewnić 

rodzinie taką pomoc, aby w jej efekcie wyeliminować zagrożenie zabrania dziecka z rodziny, a jeśli 

sytuacja dziecka będzie wymagać okresowego umieszczenia w pieczy należy podejmować takie 

działania, aby zapewnić szybki powrót do rodziny. 

 

3. Przemoc w rodzinie 

 

1. Na terenie Gminy Szaflary działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. Członkowie Zespołu spotykają się 4 razy do roku w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary.  

 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: 

 

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach 

 Służby Zdrowia 

 Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu 

 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Oświaty 

-    Sądu Rejonowego 

 

 

2. W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która obecnie 

jest w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach przeprowadzono rozmowy  

z Dyrektorami Szkół i zaplanowano działania w szkołach zarówno dla nauczycieli jak i dla rodziców 

oraz dzieci.  

 

Zorganizowano warsztaty budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla kobiet WenDo. 

12-godzinne zajęcia prowadzone były metodą warsztatową, z nastawieniem na przekazywanie 

praktycznych umiejętności z zakresu samoobrony przed atakiem fizycznym (kopnięcia, ciosy, 
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uwolnienia) oraz zachowań asertywnych. Na WenDo wychodzi się  

z założenia, że nikt nie ma prawa naruszać granic osób, ich poczucia bezpieczeństwa, swobody i prawa 

do podejmowania własnych decyzji. WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę 

na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania.  

W powyższym szkoleniu udział wzięło 5 kobiet mieszkanek Gminy Szaflary. 

Szkolenie dla rodziców pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” dla 42 rodziców i 27 nauczycieli 

z 6 szkół z terenu gminy Szaflary które w swoim zakresie tematycznym zawierało między innymi 

takie kwestie jak: 

 formy przemocy 

 różnorodność i wielopłaszczyznowość problematyki związanej ze stosowaniem przemocy  

w rodzinie 

 możliwości pomocy osób dotkniętych przemocom i ich rodzinom. 

Celem szkolenia było zwrócenie uwagi uczestników na zagrożenia, które niesie ze sobą stosowanie 

przemocy w rodzinie, a także bierna postawa w przypadku bycia świadkiem takich sytuacji w otoczeniu. 

Kolejną sprawą było uświadomienie uczestnikom, że najlepszym rozwiązaniem  jest budowanie 

zaufania pomiędzy rodzicami a dzieckiem oparte o wzajemny szacunek. Ważną sprawą było również 

uświadomienie uczestnikom, że jest szereg możliwości przeciwdziałania sytuacjom przemocowym,  

a przekazane wzorce mają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych postaw w dorosłym życiu. 

 

GKRPA zorganizowała i przeprowadziła następujące szkolenia i warsztaty dla rodziców: 

 szkolenie „Język dobra język zła” - dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Szaflary 

 warsztaty „przerwać wzorzec” dla uczniów i rodziców z terenu gminy Szaflary. 

 Szkolenie „Profilaktyka przemocy psychicznej”dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej w Skrzypnem 

 

 5. Na terenie Gminy Szaflary organizowane były warsztaty i szkolenia profilaktyczne  

w szkołach dla uczniów na temat przeciwdziałania przemocy, organizowane są warsztaty dla kobiet 

dotkniętych przemocą w rodzinie, realizowany jest gminny program przeciwdziałania przemocy oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie, upowszechniane są informacje w zakresie możliwości i form 

uzyskania m. in. pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej, prawnej, realizowane są zajęcia 

edukacyjne kierowane dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie  

w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dot. Reakcji na przemoc  

w rodzinie oraz upowszechnianie materiałów informacyjnych.  
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Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

 W ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego nawiązano współpracę z instytucjami mającymi 

przedstawicieli w Zespole: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, Komendy Powiatowej 

Policji w Nowym Targu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Szaflarach i Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Z każdą instytucją istnieje 

współpraca celem rozwiązywania problemów z którymi borykają się rodziny zagrożone przemocą. 

Szczególny efekt widać przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu. Pracownicy 

socjalni mają bardzo dobry kontakt z dzielnicowymi, którzy częstym monitoringiem i częstymi 

wejściami w teren i przepływem informacji pomiędzy instytucjami, sprawia, że współpraca jest bardzo 

profesjonalna. Również duże jest zaangażowanie szkół, które chętnie uczestniczą w pracach zespołu,  

a w szczególności grup roboczych oraz podejmują się wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców i uczniów szkół.  

 

 W toku działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego 

udostępniono informację dla uczniów i rodziców na temat miejsca udzielania pomocy ofiarom przemocy 

w rodzinie na tablicy informacyjnej we wszystkich szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Szaflary. 

Wywieszano na gazetkach klasowych i szkolnych plakaty i ulotki „Stop przemocy”. Rozpowszechniano 

ulotki nt. Agresji, Przemocy, Uzależnień uczniom i rodzicom na zebraniach. Przeprowadzono godziny 

wychowawcze na podstawie przekazanych ulotek przez Zespół Interdyscyplinarny. Zauważono 

potrzebę rozszerzania oferty pomocowej o działania edukacyjne skierowane do rodziców i uczniów  

z terenu Gminy Szaflary.  

 

 Na terenie Gminy Szaflary działają dwa punkty konsultacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie - 

jeden punkt konsultacyjny znajduje się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 

ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, gdzie można uzyskać informacje dotyczące zapobiegania 

przemocy w rodzinie codziennie w godzinach pracy Ośrodka od 8:00 do 15:00 oraz we wtorki od 13:30 

do 15:30,przyjmuje psycholog Luba Tabaczyńska- Perek . 

 

 Drugi Punkt Konsultacyjny znajduje się w siedzibie Plebani Parafii Św. Andrzeja 

w Szaflarach, ul. Kościelna 1, 34-424 Szaflary. Pierwszy punkt konsultacyjny otwarty jest 

w środy od 10:15 do 14:15,, w którym przyjmuje terapeuta od spraw uzależnień Tadeusz Wardzyn  

i psycholog Marta Szyrkowiec- Paruzel, która przyjmuje od 16:30 do 18:30. 

  

 Na terenie Gminy Szaflary działają dwie, całodobowe, bezpłatne linie telefoniczne dla ofiar 

przemocy w rodzinie pod numerem: 18-30-70-900 oraz 607-167-689. Organizowane były również 

warsztaty i szkolenia profilaktyczne w szkołach dla uczniów na temat przeciwdziałania przemocy oraz 
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ochrony ofiar przemocy w rodzinie, upowszechniane są informacje w zakresie możliwości i form 

uzyskania m. in. pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej, prawnej. Realizowane były również 

zajęcia edukacyjne kierowane do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych 

i zagadnień psychologicznych dot. reakcji na przemoc w rodzinie oraz upowszechnianie materiałów 

informacyjnych. 

 

 Udostępniano „Przewodnik dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”. Upowszechniano 

informacje przekazaną przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu odnośnie 

realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

 

 

Realizacja procedury Niebieskiej Karty 

 

R

o

k 

Zakres danych Mężczyźni Kobiety Dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Liczba wypełnionych formularzy „ Niebieska Karta” – 

A wszczynających procedurę 

 

24 

 

0 

 

0 

Liczba wypełnionych formularzy „ Niebieska Karta” – 

A dotyczących kolejnych aktów przemocy w trakcie 

trwania procedury 

 

1 

 

0 

 

0 

Liczba osób z terenu gminy, co do której istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. 

 

0 

 

24 

 

11 

Liczba osób z terenu gminy, co do których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 

 

19 

 

1 

 

0 

Liczba osób, którym zaproponowano uczestnictwo w 

Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla Sprawców 

Przestępstw. 

 

0 

 

0 

 

0 

Liczba dzieci odebranych rodzicom w związku z 

przemocą w rodzinie – ogółem. 

 

0 

Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka ze względu na 

podejrzenie lub występowanie przemocy w rodzinie – 

ogółem.   

26 ( Liczba obejmuje formularze „ 

Niebieskie Karty” założone w 2018 

r.  i prowadzone w 2019 r. ) 

 

 W 2019 roku Zespól spotkał się 4 razy, natomiast powołano 24 grupy 23 roboczych, liczba 

posiedzeń grup 75. 
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Założono 24 Niebieskich Kart w roku 2019  rozpoczętych w 2019 r., kontynuowano w 2019 r. 2 

Niebieskie Karty z 2018 r., zakończono procedurę w 18 przypadkach w tym w 3 przypadkach z powodu 

braku zasadności podejmowania działań. 

 

 W 2019 r. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 24 Niebieskie Karty  

z czego : 

 22 Niebieskich Kart założyła Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu 

 2 Niebieskie Karty zostały założone przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

 

W 2019r. odbyło się 75 posiedzeń grup roboczych dla 73 osób. Skład specjalistów wchodzących w skład 

grup roboczych zmieniał się w zależności od specyfiki problemów rodzinnych. W skład grup roboczych 

wchodzili przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówek oświatowych (dyrektorzy, pedagodzy, 

nauczyciele szkół i przedszkoli). 

 

3. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 

Na terenie gminy Szaflary działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(GKRPA). 

Do głównych zadań realizowanych przez GKRPA, należy prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy poprzez 

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

W ramach realizacji ww. zadania prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie (organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych). 

W Punkcie Konsultacyjnym przyjmował terapeuta ds. uzależnień oraz psycholog, 1 raz w tygodniu,  

tj. we środy w godz. od 1015 do 1800. 

W 2019 roku odbyło się 50 dyżurów terapeuty oraz 42 dyżury psychologa, w ramach których udzielono 

pomocy rodzinom i pojedynczym osobom. 

Koszt działalności punktu za 2019 r. wyniósł 26.105,00zł.  

Komisja zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami prowadziła: 

 Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu - 11 

 Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie - 11 
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 Skierowanie ww. osób na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia - 2 

 Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym - 2 

 Wywiady z dorosłymi członkami rodzin osoby uzależnionej - 0 

 Kierowanie do konsultacji psychologa przyjmującego w Punkcie Konsultacyjnym - wszystkie 

osoby oraz członkowie ich rodzin 

 Poradnictwo dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na temat możliwości 

skorzystania z pomocy GOPS - 2 rodziny 

 Motywowanie do ograniczenia picia i dobrowolnego poddania się leczeniu oraz do udziału  

w spotkaniach Grup AA - wszystkich wezwanych 

 Motywowanie członków rodzin do udziału w spotkaniach grupy dla osób współuzależnionych 

- 3 

W 2019r. odbyło się jedenaście spotkań Komisji, na których były omawiane zagadnienia z zakresu 

bieżącej realizacji działań. 

Podzespół problemowy do rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi i członkami rodzin,  

w 2019 roku przeprowadził rozmowy motywacyjne z 7 osobami uzależnionymi. Po konsultacjach  

i rozmowach motywacyjno - wspierających skierowano na diagnozę lub leczenie specjalistyczne  

do innych ośrodków, tj. Poradni Leczenia Uzależnień w Nowym Targu, Oddziału Leczenia Uzależnień 

w Nowym Targu, Mitingi Grup Wsparcia AA – 2 osoby. 

 Członkowie Komisji uczestniczyli w posiedzeniach Grup Roboczych ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w związku z prowadzonymi czynnościami Niebieska Karta - 4 osoby w 25 

rodzinach. 

W 2019 roku skierowano na badania w przedmiocie uzależnienia 2 osoby, które w związku 

z nadużywaniem alkoholu powodowały rozkład życia rodzinnego. W obydwu  przypadkach biegli 

sądowi potwierdzili opinią sądowo psychiatryczną fakt uzależnienia od alkoholu i wskazali konieczność 

podjęcia terapii odwykowej. 3 opinie stanowiły kontynuację działań z 2018 roku. Wobec osób,  

u których potwierdzono fakt uzależnienia została wszczęta procedura sądowa mająca na celu wydanie 

orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu. 

Do głównych zadań GKRPA należy udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym  

i podejrzeniem występowania przemocy.  

 W 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach prowadzonych było 25 

procedur "Niebieska Karta". Do pracy z rodzinami zostało powołanych 25 Grup Roboczych, do każdej 

z nich zostali włączeni członkowie Komisji, bowiem podejrzewano, iż przemoc wiązała się  
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z nadużywaniem alkoholu. W trakcie pracy z rodzinami fakt nadużywania alkoholu potwierdził się w 6 

rodzinach, z czego procedurę leczenia włączono w 4 przypadkach, w związku z czym GOPS ściśle 

współpracował z członkami Komisji w czynnościach zmierzających do zmotywowania do podjęcia 

leczenia przez osoby uzależnione. Szczególna uwaga Komisji skierowana była na rodziny, w których 

wychowują się dzieci. Rodzinom z problemem w zależności od indywidualnej sytuacji proponowano 

pomoc materialną z GOPS, konsultacje psychologa dla całych rodzin w Punkcie Konsultacyjnym oraz 

w GOPS, natomiast sprawcę przemocy motywowano do podjęcia terapii w Punkcie Konsultacyjnym, 

leczenia odwykowego, a w przypadku odmowy i braku współpracy prowadzono procedurę w sprawie 

o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Z rodzinami, w których występował 

problem alkoholowy i przemocy przeprowadzano rozmowy konsultacyjno - kontrolne (również 

telefoniczne) pod kątem ewentualnych zmian, monitorowania sytuacji rodzinnej (czy czynią próby 

ograniczenia picia alkoholu, korzystają z pomocy psychologa, terapeuty, uczęszczają na mityngi, 

spotkania grup wsparcia, podejmują próby terapii indywidualnej itp.). 

W ramach realizacji zadania „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży” podjęto 

następujące działania: 

1) edukacja publiczna społeczności lokalnej: 

 udział w Kampanii „Stop przemocy”, „Postaw na rodzinę” 

 udział w Kampanii „No Promil – No Problem” 

 prowadzenie strony internetowej 

2) edukacja dzieci i młodzieży: 

 szkolenia i warsztaty profilaktyczne, 

 projekty, 

 koncerty, 

 konkursy profilaktyczne, 

3) edukacja grup zawodowych: 

 szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych,  

 szkolenie dla nauczycieli,  

 szkolenie członków GKRPA 

Całkowity koszt realizacji ww. zadań wyniósł: 20.685,50zł. 

W 2019r. ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach 
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dofinansowano działalność projektów "Świetlica środowiskowa" w: 

 Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej, 

 Szkole Podstawowej w Szaflarach, 

 Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej 

 Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej. 

Całkowity koszt realizacji zadań w świetlicach wyniósł: 9.533,00zł. 

W 2019 roku w okresie od stycznia do lipca działała również Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna 

znajdująca się w Punkcie Konsultacyjnym w Szaflarach w budynku plebanii. Świetlica była miejscem 

spotkań dla grupy 30 dzieci i młodzieży z terenu całej gminy. Świetlica była czynna od poniedziałku do 

czwartku w godzinach od 15.00 do 18.00. Zorganizowana była w taki sposób, by każdy kto przychodzi 

mógł z pomocą wykwalifikowanych socjoterapeutów lub z pomocą rówieśników odrobić zadania 

domowe, przygotować się do sprawdzianów. Ponadto organizowane były zajęcia plastyczne, 

techniczne, gdzie każdy mógł odkryć w sobie małego artystę. Uczyli się w ten sposób pracy w zespole 

oraz komunikacji między sobą. 

Koszt działalności świetlicy w 2019 roku wyniósł: 9.533,00zł 

GKRPA w 2019r. dofinansowała imprezy z okazji Dnia Dziecka - turnieje i rozgrywki sportowe  

w ramach Kampanii realizowanej przez Województwo Małopolskie „No Promil - No Problem”.  

W miesiącu maju wystosowano pismo do dyrektorów szkół z informacją o możliwości skorzystania  

z dofinansowania. Wnioski o taką formę pomocy złożyły i otrzymały: 

 Szkoła Podstawowa w Skrzypnem, 

 Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej, 

 Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej, 

 Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej, 

 Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej, 

 Szkoła Podstawowa w Szaflarach, 

 Szkoła Podstawowa w Borze, 

 Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Gmina Szaflary. 

 

Koszt całkowity projektu obejmujący także materiały profilaktyczne zakupione w celu realizacji działań 

profilaktycznych podczas imprez wyniósł: 5.690,00zł. 

Dodatkowo GKRPA sfinansowała zajęcia pn. "Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym" 

realizowane w klasach VI we wszystkich szkołach na terenie gminy oprócz SP w Bańskiej Wyżnej. 

Koszt zajęć: 11.938,00zł. 

W 2019r. zorganizowano dla dzieci i młodzieży wypoczynek letni w formie obozu profilaktyczno - 
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wypoczynkowego z programem profilaktycznym w Ośrodku Wypoczynkowego „ANNA”  

w Krasnobrodzie. Pobyt na obozie trwał od 28.06.2019r. do 07.07.2019r. Udział w obozie wzięło 42 

dzieci z terenu Gminy Szaflary. 

Całkowity koszt organizacji obozu profilaktyczno-wypoczynkowego wyniósł: 52.726,00zł. 

W ramach działalności na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z rodzin, w których występuje problem alkoholowy jak 

również znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej: 

zorganizowano i sfinansowano imprezę integracyjną "Mikołajki". W imprezie brało udział 100 dzieci. 

Koszt imprezy wyniósł: 5.124,00zł. 

Gminna Komisja RPA przystąpiła po raz kolejny do Kampanii Społecznej "No Promil - No Problem" 

realizowanej w Województwie Małopolskim z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych 

„Solny Gwarek” z Wieliczki. Głównym założeniem Kampanii jest pomoc młodym ludziom  

w dostrzeganiu wartości jaką jest odpowiedzialność, poprzez wzbudzanie refleksji na temat tego,  

co w życiu ważne, aby mogli oni świadomie podejmować decyzje (nie tylko dotyczące trzeźwości). 

W 2019r. w działania kampanii zaangażowało się siedem szkół z terenu gminy, tj. 

 Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej, 

 Szkoła Podstawowa w Skrzypnem, 

 Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej, 

 Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej, 

 Szkoła Podstawowa w Zaskalu, 

 Szkoła Podstawowa w Borze. 

Uczestnictwo w kampanii było bezpłatne. 

Zarówno z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak 

i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przekazano środki na dofinansowanie 

działalności organizacji pozarządowych i klubów sportowych realizujących zadania związane  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  

Kwestie dofinansowania regulowało Zarządzenie 0050.02.2019 Wójta Gminy Szaflary z dnia 04 

stycznia 2019 roku, w którym ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie 

Szaflary w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w dziedzinie:  

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

W wyniku konkursu dokonano podziału środków pomiędzy 5 stowarzyszeń na 5 projektów przez nie 

złożonych. W trybie pozakonkursowym (na zasadach określonych w art. 19a ustawy) Wójt Gminy 
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Szaflary podpisał umowę o wsparcie realizacji zadania z 1 organizacją. 

Kwota całościowego dofinansowania wyniosła łącznie: 37.000,00zł. 

W 2019r. GKRPA opiniowała wnioski o sprzedaż napojów alkoholowych oraz przeprowadziła 

kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

W oparciu o wnioski przedsiębiorców wydała: 

 8 postanowień pozytywnie opiniujących lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym: 

7 - dot. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

7 - dot. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa 

7 - dot. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% 

 2 postanowienia pozytywnie opiniujące lokalizacje punktu sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym: 

2 - dot. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

2 - dot. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa 

2 - dot. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% 

Wg stanu na 31 grudnia 2019r. na terenie Gminy Szaflary znajdowało się : 

 32 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sklepy, stacje benzynowe),  

 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne). 

W 2019 roku przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrolą 

zamierzano objąć 10 przedsiębiorców, natomiast z powodu likwidacji sklepu, która nastąpiła w okresie 

pomiędzy wysłaniem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, a samą kontrolą skontrolowano 9 

przedsiębiorców. W żadnym z kontrolowanych punktów prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych nie stwierdzono poważnych uchybień. Koszt: 683,00zł. 

GKRPA wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów  

na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy. W 2019 roku Komisja 

kładła nacisk na profilaktykę oraz koordynowanie działań informacyjnych nt. podnoszenia świadomości 

społecznej mieszkańców w zakresie problematyki uzależnień. Działania Komisji miały na celu 

ograniczenie niekorzystnych zjawisk związanych z uzależnieniami. Należy mieć nadzieję,  

że działalność ta przyniosła zamierzone efekty. 
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4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

W 2019 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi była realizowana w formie: 

-          wsparcia realizacji zadań publicznych wyłonionych w drodze otwartego konkursu poprzez 

udzielenie dotacji na ich finansowanie, 

-          wsparcia w trybie i na zasadach określonych w art. 19a ustawy na dofinansowanie realizacji 

pozakonkursowych zadań publicznych, 

-          zamieszczenia na stronie internetowej Gminy danych organizacji, 

-          koordynację współpracy Gminy z organizacjami poprzez współpracę 

z organizacjami pozarządowymi. 

 

W 2019 r. priorytetowymi obszarami współpracy były zadania z zakresu: 

-          upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

-          przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

-          pomocy społecznej, 

-          bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 

-          pozostałej działalności oświatowej. 

 

W 2019 roku ogłoszono dwa otwarte konkursy na realizację zadań publicznych: 

1. Zarządzenie Nr 0050.02.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Szaflary w 2019 roku przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu, w ramach którego do dyspozycji organizacji pozarządowych przeznaczono 133.000,00 zł. 

oraz w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach którego  

do dyspozycji organizacji pozarządowych przeznaczono 37.000,00 zł. 

2. Zarządzenie Nr 0050.08.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Szaflary w 2019 r. przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego; 
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1)    w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznano dotacje w wysokości 

128 000,00 zł. dla: 

a)    Ludowego Klubu Sportowego „ Szaflary” z siedziba w Szaflarach na realizację zadania pn.: 

„Rozwój sportu masowego dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja imprez sportowych  

i rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia dzieci i młodzieży oraz promujących Gminę Szaflary” 

w kwocie 66.000,00 zł. 

b)    Ludowego Klubu Sportowego ”SKALNI” z siedzibą w Zaskalu na realizację zadania pn.: 

„Upowszechnianie kultury fizycznej na obiektach stanowiących własność komunalną”  

w kwocie 24.000,00 zł. 

c)    Uczniowskiego Klubu Sportowego ”Świt” przy ZSPiG w Szaflarach na realizację zadania pn.: 

”Działanie sportowe dla dzieci z Szaflar – piłka ręczna” w kwocie 13.000,00 zł. 

d)    Akademii Piłkarskiej Szaflary z siedzibą w Szaflarach na realizację zadania pn.: „Piłka nożna  

dla dziewcząt w Gminie Szaflary” w kwocie 10.000,00 zł. 

e)    Klubu Sportowego Rutkow-Ski z  siedzibą w Skrzypnem na realizację zadania pn.: "Młodzi 

skoczkowie" w kwocie 15.000,00 zł. 

  

2)    w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przyznano dotacje  

w wysokości 32 000,00 zł. dla: 

a)    Ludowego Klubu Sportowego „ Szaflary” z siedziba w Szaflarach na realizację zadania  

pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia dzieci i młodzieży 

oraz promujących Gminę Szaflary. Zmniejszenie możliwości popadania w uzależnienia”  

w kwocie 10.000,00 zł. 

b)    Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Borze na realizację zadania  

pn.: „Środowiskowy etap XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom ” w kwocie 2.000,00 zł. 

c)    Ludowego Klubu Sportowego ”SKALNI” z siedzibą w Zaskalu na realizację zadania  

pn.: „Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym i sportowym”  

w kwocie 7.000,00 zł. 

d)    Grupy Inicjatyw Lokalnych GIL z siedzibą w Borze na realizację zadania pn.: „Umiejętność 

zagospodarowania wolnego czasu gwarancją życia bez używek” w kwocie5.000,00 zł. 
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e)    Klubu Sportowego Rutkow-Ski z  siedzibą w Skrzypnem na realizację zadania pn.: "Skoki 

narciarskie – ulubiony sport Polaków" w kwocie 8.000,00 zł. 

 

Z wyżej wymienionymi stowarzyszeniami zostały zawarte umowy, na podstawie których w ustawowym 

terminie wypłacono kwoty przyznanych dotacji. 

Informacje o wynikach konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy, w BIP i na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary. 

3. Zarządzenie Nr 0050.72.2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Szaflary w 2019 roku przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w ramach którego 

do dyspozycji organizacji pozarządowych przeznaczono 5.600,00 zł. 

4. Zarządzenie Nr 0050.81.2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Szaflary w 2019 r. przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznano dotację dla: 

Ludowego Klubu Sportowego ”SKALNI” z siedzibą w Zaskalu na realizację zadania  

pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej na obiektach stanowiących własność komunalną”  

w kwocie  5.600,00 zł. 

Z wyżej wymienionymi stowarzyszeniami zostały zawarte umowy, na podstawie których w ustawowym 

terminie wypłacono kwoty przyznanych dotacji. 

Informacje o wynikach konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy, w BIP i na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary. 

Tryb pozakonkursowy: 

W trybie i na zasadach określonych w art. 19a ustawy Wójt Gminy Szaflary podpisał w 2019 r. dziewięć 

umów o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach: 

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

-          w dniu 02.01.2019 r. z Klubem sportowym Rutkow-ski,  z siedzibą w Skrzypnem na realizację 

zadania pn.: „Skoki narciarskie – następcy Mistrza”. Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w 

kwocie 5 000,00 zł, 
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-          w dniu 21.08.2019 r. z ZHP Chorągwią Krakowską Hufiec Podhalański z siedzibą w Zakopanem 

na realizację zadania pn.: „Alternatywne formy spędzania czasu wolnego”. Na wsparcie ww. zadania 

przyznano dotację w kwocie 5 000,00 zł, 

      2. Pomocy społecznej: 

-          w dniu 04.02.2019 r. z Caritas Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie na realizację 

zadania pn.: „Świadczenie usług pielęgniarskich oraz rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy 

Szaflary.” Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie 5 000,00 zł. 

  

-          w dniu 01.07.2019 r. z Caritas Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie na realizację 

zadania pn.: „Świadczenie usług pielęgniarskich oraz rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy 

Szaflary.” Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie 10 000,00 zł. 

            3. Pozostałej działalności oświatowej: 

-          w dniu 06.03.2019 r. z Klubem Sportowym SPS z siedzibą w Szaflarach na realizację zadania 

pn.: „Udział dzieci z Gminy Szaflary w turnieju  Deichmann Minimistrzostwa”. Na wsparcie ww. 

zadania przyznano dotację w kwocie 500,00 zł, 

-          w dniu 28.10.2019 r. z Stowarzyszeniem „Czuj! Czuwaj!” z siedzibą w Maruszynie na realizację 

zadania pn.: „Poznawanie swojego regionu poprzez wycieczki turystyczno - krajoznawcze”.  

Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie 800,00 zł. 

           4. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

-          w dniu 09.07.2019 r. z ZHP Chorągwią Krakowską Hufiec Podhalański z siedzibą w Zakopanem 

na realizację zadania pn.: „Alternatywne formy spędzania czasu wolnego”. Na wsparcie ww. zadania 

przyznano dotację w kwocie 5 000,00 zł. 

         5. Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: 

-          w dniu 04.03.2019 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Szaflarach na realizację zadania  

pn.: „IV Festyn Strażacki wraz z pokazami sprzętu ratowniczo – gaśniczego promujący wydarzenia 

kulturalno – rozrywkowe w Gminie Szaflary”. Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację  

w kwocie 8 000,00 zł, 

-          w dniu 04.06.2019 r. ze Stowarzyszeniem Historii Spytkowic – oddział Szaflary z siedzibą  

w Spytkowicach na realizację zadania pn.: „III Rajd Konfederacji Tatrzańskiej i Dywizji Podhalańskiej 

w Konspiracji”. Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie 900,00 zł. 
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Z wyżej wymienionymi stowarzyszeniami zostały zawarte umowy, na podstawie których w ustawowym 

terminie wypłacono kwoty przyznanych dotacji. 

   

Celem nadrzędnym współpracy w 2019 roku było: 

-          umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 

wspólnotę lokalną oraz jej tradycję, 

-          promocja postaw obywatelskich i prospołecznych, w tym wolontariatu, 

-          tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy oraz 

podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych, 

-          poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Szaflary, promowanie organizacji i wspieranie 

ich rozwoju. 

 

5 .Ochotnicza Straż Pożarna na terenie Gminy Szaflary 

 

W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa doposażono wszystkie jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych oraz poniesiono nakłady na budynki remiz w celu poprawy komfortu pracy tych, 

którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Zestawienie najważniejszych wydatków majątkowych 

przedstawiono poniżej: 

 

Wydatki majątkowe 801.776,20 zł 

w tym:  

- karosowanie samochodu strażackiego OSP Maruszyna   307.500,00 zł, 

- dotacja dla OSP Bańska Niżna na zakup samochodu strażackiego   365.000,00 zł, 

- przekształcenie pomieszczeń jednej z sal remizy na świetlicę szkoleniową jednostki operacyjno-

technicznej oraz MDP wraz z towarzyszącym zapleczem socjalnym oraz kompleksowa modernizacja 

łazienek i klatki schodowej w budynku remizy OSP w Maruszynie 129.276,20 zł (w tym z dotacji 

36.960,00 zł); 
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VIII. KULTURA, OŚWIATA, SPORT i REKREACJA 
 

 

1. Gminna Biblioteka Publiczna 

„Życie nie stoi w miejscu. To co umiesz dziś – nie wystarczy na jutro. 

Dotrzymać kroku pozwoli ci książka”. 

 

Podstawową działalnością Gminnej Biblioteki w Szaflarach jest gromadzenie zbiorów oraz 

usługi w zakresie ich udostępniania. Ponadto prowadzenie działań w zakresie promocji czytelnictwa  

i książki, które są skierowane głównie do społeczności gminy. Misją Biblioteki jest jej użyteczność dla 

społeczności lokalnej. 

Misję „Biblioteki użytecznej” realizowano, podobnie jak w latach ubiegłych, przez:  

gromadzenie księgozbioru zgodnie z potrzebami wszystkich grup czytelników – zarówno pod względem 

wieku, jak i grup zawodowych.   

Należy dodać, że informacji o księgozbiorze naszej gminnej biblioteki służy katalog 

elektroniczny  zamieszczony na stronie www.bibliotekaszaflary.org.pl. Tworzenie Katalogu zostało 

zapoczątkowane pod koniec 2011 roku i jest aktualizowany na bieżąco przez bibliotekarzy pracujących 

w GBP w Szaflarach. W nim znajdują się opracowane wszystkie zakupy książek od 2010 roku (także 

znaczna część zakupów wcześniejszych).  

W Bibliotece, oprócz wypożyczalni książek, użytkownicy korzystali/ją z czytelni, także 

internetowej i bezpłatnego dostępu do Internetu, w tym poczty elektronicznej oraz źródeł informacji 

dostępnych przez strony WWW. Wielu z nich skorzystało z innych urządzeń elektronicznych: drukarki, 

skanera, ksera; mogli także zawsze  liczyć na pomoc bibliotekarzy. Należy dodać, że zarówno w GBP 

w Szaflarach, jak i w Filii GBP w Maruszynie użytkownicy mieli bezpłatny dostęp do 

szerokopasmowego internetu i sieci wi-fi. Czytelnicy GBP mieli udostępnione 3 komputery. 

 Dodatkowo, do 31.12. 2019 roku, na terenie gminy Szaflary działała Filia Gminnej Biblioteki 

Publicznej, która była zlokalizowana w remizie OSP w Maruszynie. Jednak w związku z utratą lokalu, 

który decyzją podjętych uchwał Rady Gminy, został przeznaczony na działalność Świetlicy Wsparcia  

Dziennego organizowanej przez GOPS w Szaflarach, Filia została ona w swej działalności zawieszona. 

W omawianym roku placówka ta była czynna  4 godziny dziennie od poniedziałku  

do piątku. 

Gromadzenie zbiorów 

W roku 2019 nastąpił dalszy, znaczący wzrost zbiorów bibliotecznych, które były zakupione  

z dwóch źródeł finansowania:  Dotacji Urzędu Gminy i Dotacji Biblioteki Narodowej.   

Łącznie kwota wydatkowana na zakup książek w roku sprawozdawczy wyniosła 24 216,57 zł., 

za którą zakupiono ogółem 1 211 woluminów książek (średnia cena książki:  20 zł.); 

http://www.bibliotekaszaflary.org.pl/
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Z czego: 

Otrzymana kwota z dotacji Urzędu Gminy w Szaflarach wynosiła 12 266,57 zł., za którą zakupiono 610 

woluminów książek; 

A pozyskane środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 

Rozwoju Czytelnictwa - 11 950 zł., za które zakupiono 601 książek.  

W konsekwencji pozyskanych środków zarówno z Dotacji BN, jak i Dotacji Urzędu Gminy nastąpił 

znaczny wzrost zakupu książek na 100 mieszkańców, w tym:  

- Wzbogacono księgozbiór dla dzieci najmłodszych oraz dzieci starszych i młodzieży przez  zakup 

bieżących nowości wydawniczych o współczesnej tematyce.  

- Uzupełniono lektury szkolne zgodnie z kanonem nowego programu nauczania. 

- Wszechstronnie poszerzono ofertę dla dorosłych. 

- Nastąpiło też częściowo odnowienie księgozbioru (zwłaszcza dla dzieci) przez zastąpienie książek 

zniszczonych wydawnictwami nowymi. 

   W wyniku działań widoczna aktywność czytelnicza nastąpiła wśród najmłodszych czytelników 

w wieku przedszkolnym. Przybyła liczba całych rodzin korzystających z biblioteki. Nastąpił również 

duży wzrost aktywności czytelniczej wśród dorosłych mieszkańców gminy, w tym czytelników w wieku 

powyżej 60 lat. Znaczny wzrost wskaźnika zakupu książek, wpłynął na wzrost liczby wypożyczeń i 

utrzymaniu się stanu czytelnictwa, mimo dużej rotacji czytelników (wielu dorosłych mieszkańców  

wyjeżdża w poszukiwaniu pracy; a młodzież do szkół i na studia do miast).  

 

Ogólne dane statystyczne Gminnej Biblioteki 

 2018 2019 

1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców 12 12 

2. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców 9 11 

3. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców  392 425 

 

Poniższa tabela przedstawia dotacje  Biblioteki Narodowej i Organizatora na zakup materiałów 

bibliotecznych zrealizowane na przestrzeni pięciu lat 

 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Dotacja Biblioteki Narodowej 5.960,00 6.240,00 7.040,00 7.710,00 11 950,00 

Dotacja Urzędu Gminy 11 462,00 11 562,00 10 711,00 10 829,68 12 266,57 

Ogółem w poszczeg. latach 

 

 

 

 

17 422,00 17 802,00 17 751,00 18 539,68 24 216,57 
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Stan ilościowy księgozbioru  Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Szaflary na koniec 2019 roku  

(łącznie z Filią w Maruszynie). 

 
Ilość książek 

 w wol.  na koniec 

2018 r. 

Przybyło w ciągu roku w jedn. 

inwent. 
Ubyło 

Stan na 

koniec 

2019 roku 
Ogółem  

Z zakupów 

GBP 15 946 992 
 

992 

 

95 16 843 

Filia GBP   6654 265 218 93 6 826 

Razem: 22 600 1 257 1 210 188 23 669 

 

 

Czytelnicy  

Czytelnicy w roku sprawozdawczym według wieku:    

Według 

wieku 

Ogółem: W wieku: 

do 5 

lat 

6-12 

lat 

13-15 

lat 

16-19 

lat 

20-24 

lat 

25-44 

lat 

45-60 

lat 

Po-

wyżej 

60 lat 

GBP 1 099 58 261 156 158 89 212 109 56 

Filia    184 10   66   36   17   3   33   13   6 

Ogółem 1 283 68 327 192 175 92 245 122 62 

 

 

 

 

Czytelnicy w roku sprawozdawczym według zajęcia: 

Według 

zajęcia 

Ogółem Uczniowie Studenci Umysł-

owi 

Robot-

nicy 

Rolnicy Inni  Nie 

zatrudnieni  

GBP 1 099 555 40 224 50 27 111  92 

Filia    184 126   3   18 12   6   14   5 

Ogółem 1283 681 43 242 62 33 125 97 
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Udostępnianie zbiorów 

Podstawowe dane udostępniania książek i innych zbiorów bibliotecznych w tym ze źródeł 

elektronicznych i Internetu w 2019 roku: 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach: 

 Liczba czytelników: 1099, 

 liczba odwiedzin: 12 580, 

 liczba wejść na stronę www i katalog elektroniczny: 7 2295 

Wypożyczenia i udostępnienia ogółem w ciągu roku  

Wyszczególnienie Wypożyczenia 

ogółem: 

Książki Czasopisma e-booki 

i audiobooki 

Internet 

Na zewnątrz: 25 450 25 257 158 35 0 

Na miejscu: 17 225 15 734 101 0 1 390 

Razem: 42 675 40 991 259 35 1390 

 

Wypożyczenia i udostępnienia ogółem w ciągu roku  Filii GBP w Maruszynie  

- liczba czytelników: 184  

- liczba odwiedzin: 1 080                          

Wyszczególnienie Wypożyczenia ogółem: Książki Internet 

Na zewnątrz: 730 730 0 

Na miejscu: 1 079 1 079 1 080 

Razem: 1 809 1809 1 080 

Filia w Maruszynie była czynna 20 godzin tygodniowo i zatrudniona była w niej  jedna bibliotekarka w 

wymiarze ½ etatu. 

Inne zadania realizowane przez GBP w Szaflarach i Filię w Maruszynie 

 Do nich należały, między innymi: 

- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz udostępnienie  

im materiałów; 

- przeprowadzenie szkoleń bibliotecznych dla uczniów i przedszkolaków; 

- współpraca z placówkami oświatowymi (udział w ważnych wydarzeniach przez nich organizowanych 

- głównie ze SP w Bańskiej Niżnej, SP w Borze i Gminnym Przedszkolem  

w Szaflarach); 

- współpraca z biblioteką szkolną w SP w Borze i w Bańskiej Niżnej; 

- uczestnictwo kierownika gminnej biblioteki w jury w konkursach międzyszkolnych; 
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- współpraca z GCKSiT w Szaflarach; 

- współpraca z GIL w Borze.  

Bibliotekarze uczestniczyli także w ważnych wydarzeniach środowiskowych. 

W celu zainteresowania najmłodszych czytelników książką - Gminna Biblioteka w Szaflarach 

przystąpiła do realizacji projektu: Mała Książka – Wielki Człowiek”. 

W roku 2019 w GBP odbyły praktykę bibliotekarską 2 osoby oraz była zatrudniona na stażu jedna osoba. 

 

Pracownicy 

 W 2019 r. zatrudnionych było 3 bibliotekarzy; w tym (o czym była już mowa) 1 osoba  

z wykształceniem pedagogicznym w Filii w Maruszynie i 2 osoby z wykształceniem bibliotekarskim  w 

GBP w Szaflarach. 

 

 

2. Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki 

 

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach (dalej GCKPIT) jest gminną 

instytucją kultury, która działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej, której działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu 

i ochronie kultury. Na swoją działalność w 2019 r. GCKPIT otrzymało dotację z budżetu gminy 

w kwocie 706 500,00 zł. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Centrum Kultury, 

Promocji i Turystyki w Szaflarach prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla 

dzieci i młodzieży, zamieszkałych na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie 

muzyki, tańca góralskiego, sztuk plastycznych czy piłki nożnej. Gminne Centrum Kultury, Promocji 

i Turystyki w Szaflarach zaangażowane jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy 

z innymi podmiotami (szkoły, placówki oświaty, Urząd Gminy, sołectwa, inne ośrodki kultury oraz 

stowarzyszenia działające na terenie gminy i poza nią). W 2019 r. były to takie wydarzenia jak: 

II Gminny Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych, Dzień Kobiet w Szaflarach, Podsumowanie sezonu 

2018/2019 w skokach narciarskich i spotkanie z członkami kadry narodowej, IV Majówka w Sercu 

Podhala, Posiady z okazji Dnia Matki i Ojca, Piknik Sportowy w Sercu Podhala, IX Szaflarzańska Watra 

i Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych, I Kulinarne Potyczki Kół Gospodyń Wiejskich, Warsztaty 

wokalne dla dzieci, młodzieży i seniorów prowadzone przez artystę estradowego oraz Gminne Obchody 

101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Jednostka prowadzi ponadto działalność w zakresie promocji gminy. Do działań należy m.in. 
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promocja podczas wyścigów kolarskich (57. Małopolski Wyścig Górski – 15 czerwca 2019, Tatra Road 

Race –  13 lipca 2019, 76. Tour de Pologne – 8-9 sierpnia 2019), podczas których do zadań GCKPiT 

należy rozstawienie materiałów promocyjnych na trasach wyścigu oraz fotorelacja. Wspólnie z TVP3 

Katowice GCKPiT realizowało w 2019 r. także programy telewizyjne: „Szaflary na Weekend” oraz 

Studio 3 na Lato, w których zaprezentowano atrakcje gminy, zabytki oraz wydarzenia odbywające się 

na jej terenie podczas wakacji. 

W 2019 r. GCKPiT realizowało projekty/programy finansowane ze środków zewnętrznych. 

Zadania te to m.in.: „Jeżdżę z głową – edycja 2019” - projekt nauki jazdy na nartach, realizowany 

wspólnie z Urzędem Gminy Szaflary. Projekt dofinansowany był ze środków Województwa 

Małopolskiego. Kolejnym zadaniem realizowanym w 2019 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem  

dla Rozwoju Gminy Szaflary był projekt pn. „Aktywni rodzice szczęśliwe dzieci”. W ramach projektu 

na terenie kilku miejscowości gminy, stworzono strefy aktywności dla rodziców i dzieci. Prowadzono 

zajęcia ruchowe dla rodziców oraz przygotowano darmowe atrakcje dla dzieci, tj. trampolina 

eurobungee, dmuchańce, gry i zabawy. W trakcie wakacji, w kilku miejscowościach naszej gminy, 

organizowane było także kino plenerowe. Seanse plenerowe odbywały się w każdą środę i sobotę,  

a udział w nich był bezpłatny. Zadanie to realizowane było wspólnie ze Stowarzyszeniem dla Rozwoju 

Gminy Szaflary w ramach operacji pn. „Spotkania filmowe w Gminie Szaflary”. Obydwie operacje 

dofinansowano ze środków UE w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Rok 2019 był w Gminie Szaflary Rokiem Ekologii i Świadomości dotyczącej dbania o środowisko, 

przy współpracy Gminy Szaflary i Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,  

ze szkołami z terenu gminy podjęto szereg działań mających na celu uświadamianie dzieci, młodzieży 

i dorosłych jak nasze zachowania wpływają na przyrodę i co robić, aby świat, który nas otacza był 

jeszcze piękniejszy, zorganizowane zostały m. in. konkursy przybliżające uczniom zagadnienia 

związane z ekologią i dbaniem o środowisko, wyjazdy do Elektrowni Wodnej w Niedzicy i do Geotermii 

Podhalańskiej, warsztaty edukacji ekologicznej w auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, warsztaty ekologiczne w Szkole Podstawowej  

w Skrzypnem. Działania ekologiczne w gminie Szaflary zostały zrealizowane w ramach realizacji 

projektu „Z Ekologią za Pan brat” dofinansowanego z WFOŚiGW w Krakowie.  
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3. Oświata 
 

Na terenie gminy Szaflary funkcjonują 3 przedszkola: 

• Publiczne Przedszkole w Szaflarach, 

• Przedszkole im. Aniołów Stróżów Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza  

w Szaflarach, 
• Przedszkole z Widokiem w Zaskalu  

oraz 8 szkół: 

• Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej, 

• Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej, 

• Szkoła Podstawowa w Borze, 

• Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej, 

• Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej, 

• Szkoła Podstawowa w Skrzypnem, 

• Szkoła Podstawowa w Szaflarach, 

• Szkoła Podstawowa w Zaskalu. 

 

Stan uczniów i nauczycieli w poszczególnych przedszkolach i szkołach na dzień 30.09.2019 r. 

przedstawiają dane tabelaryczne: 

 

NAZWA PLACÓWKI LICZBA 
UCZNIÓW 

LICZBA 

NAUCZYCIELI 

Gminne Przedszkole w Szaflarach 100 11 

Przedszkole im. Aniołów Stróżów Zgromadzenia  
Służebnic Matki Dobrego Pasterza w Szaflarach 

36 7 

Przedszkole z Widokiem w Zaskalu 61 7 

Szkoła Podstawowa im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka  
w Bańskiej Niżnej 

103 21 

Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha  
w Bańskiej Wyżnej 

125 22 

Szkoła Podstawowa w Borze 72 20 

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Kantego  
w Maruszynie Dolnej 

108 22 

Szkoła Podstawowa im. Świętego Stanisława Kostki  
w Maruszynie Górnej 

109 15 

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej  
w Skrzypnem 

120 19 

Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach 311 40 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły  
w Zaskalu 

135 20 

RAZEM 1280 204 
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Zestawienie wyników dla poszczególnych szkół dla roku szkolnego 2018/2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Świętego 

Kazimierza Jagiellończyka w 

Bańskiej Niżnej

Bańska Niżna Papieska 9 11 21,3 67 6 18,6 58 5 10,6 36 4 12,4 44 4 7 25,6 64 5 7 17,6 44 2 23,0 58 6

Szkoła Podstawowa im. Świetego 

Wojiecha w Bańskiej Wyżnej
Bańska Wyżna Szlak Papieski 5 0 23,0 72 7 24,6 77 9 19,8 68 9 18,2 65 8 4 32,0 80 7 4 24,3 61 1 34,0 85 9

Szkoła Podstawowa im. Świętego 

Jana Kantego                w 

Maruszynie Dolnej

Maruszyna Jana Pawła II 12 8 22,1 69 7 17,9 56 5 14,6 50 7 14,2 51 6 12 24,8 62 5 12 18,0 45

Szkoła Podstawowa im. Świetego 

Stanisława Kostki        w 

Maruszynie Górnej

Maruszyna Jana Pawła II 9 0 21,8 68 7 19,4 61 6 14,3 49 7 15,6 56 7 7 28,7 72 6 7 22,9 57 2 15,0 38 3

Szkoła Podstawowa im. Świętej 

Jadwigi Królowej w Skrzypnem
Skrzypne

Św. Jadwigi 

Królowej
13 0 18,0 56 3 19,4 61 6 12,7 44 6 14,4 51 6 13 18,0 45 2 13 13,5 34

Szkoła Podstawowa im. 

Augustyna Suskiego                        

w Szaflarach

Szaflary Szkolna 54 2 20,3 64 5 17,2 54 4 11,0 38 5 12,7 45 4 54 22,5 56 4 54 16,0 40

Szkoła Podstawowa im. Kardynała 

Karola Wojtyły               w Zaskalu
Zaskale

Kardynała Karola 

Wojtyły
13 0 22,4 70 7 20,7 65 7 15,2 53 7 15,0 54 7 13 28,5 71 6 13 22,8 57

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 r.
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Szkoła Podstawowa im. Świętego 

Kazimierza Jagiellończyka                     

w Bańskiej Niżnej

Bańska Niżna Papieska 10 28,0 56 4 10,2 34 3 10 26,6 44 3

Szkoła Podstawowa im. Świetego 

Wojiecha w Bańskiej Wyżnej
Bańska Wyżna Szlak Papieski 3 43,0 86 9 22,0 73 9 3 30,0 50 4

Szkoła Podstawowa w Borze Bór Jana Pawła II 5 33,8 68 6 14,4 48 6 5 30,2 50 4

Szkoła Podstawowa im. Świętego 

Jana Kantego w Maruszynie Dolnej
Maruszyna Jana Pawła II 16 27,9 56 4 8,9 30 3 16 33,8 56 5

Szkoła Podstawowa im. Świetego 

Stanisława Kostki w Maruszynie 

Górnej

Maruszyna Jana Pawła II 12 37,1 74 8 13,3 45 6 12 32,6 54 5

Szkoła Podstawowa im. Świętej 

Jadwigi Królowej w Skrzypnem
Skrzypne

Św. Jadwigi 

Królowej
15 33,3 67 6 12,5 42 5 15 32,2 54 5

Szkoła Podstawowa im. Augustyna 

Suskiego w Szaflarach
Szaflary Szkolna 30 34,4 69 7 11,7 39 4 30 33,0 55 5

Szkoła Podstawowa im. Kardynała 

Karola Wojtyły w Zaskalu
Zaskale

Kardynała 

Karola Wojtyły
10 27,9 56 4 9,7 32 3 10 25,2 42 3

Wyniki egzaminu ósmoklasisty  2019 r.
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Główne działania przeprowadzone na potrzeby oświaty w 2019 r : 

 SP Bańska Niżna - zakup 2 x tablic z projektu  ,,Aktywna Tablica''- 17 500,00, 

Tworzenie sieci  informatycznych w ramach projektu  ,,Aktywne Szkoły Gminy Szaflary''     

- 19 460,36 

Modernizacja sal lekcyjnych - 24 500,00 

Modernizacja mieszkań służbowych - 14 391,00 

 SP  Bańska Wyżna - tablica interaktywne x 2, statyw do map, kontener mobilny, rolety, trymer, 

numerator do sędziowania, rolety, meble, szafy, laptopy, odkurzacz - 21 773,41 

Dokończenie termomodernizacji budynku i terenu przy SP - 234 851,59 

            Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych - 42 053,70 

      Tworzenie sieci informatycznych w ramach projektu ,,Aktywne Szkoły Gminy Szaflary"  

      - 19 705,37 

 

 Bór - tablica interaktywna, czajnik, stoły i krzesła, drukarka wielofunkcyjna - 12 172,03 

Budowa odwodnienia i obiektów rekreacyjnych przy SP - 502 234,41 

 

 SP Maruszyna Dolna - tworzenie sieci  Aktywne Szkoły Gminy Szaflary - 14 295,13  

Zakup 2 x monitor z projektu Aktywna Tablica - 17 500,00 

 

 SP Maruszyna Górna - tworzenie sieci  informatycznych w ramach projektu  ,,Aktywne Szkoły 

Gminy Szaflary" - 17 500,08 

 SP Skrzypne - stoliki i krzesła, karnisze, komputer, kosa spalinowa, automat myjący, szafki, 

monitory interaktywne - 36 261,39  

Tworzenie sieci  Aktywne Szkoły Gminy Szaflary - 19 859,01 

 

 SP Szaflary - materiały dydaktyczne do muzyki, pomoce do edukacji bezpieczeństwa; fantom  

i deska, ekran + projektor, kaski i kijki pomoce do WF, monitory interaktywne x 2- zakupione 

w ramach projektu ,, Aktywna Tablica" oraz wyposażenie sali komputerowej - 63 173,50 

Dokończenie bieżni lekkoatletycznej i boiska wielofunkcyjnego przy szkole - 1 814 179,47 

Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych - 17 667,72 

Tworzenie sieci  informatycznych w ramach projektu ,, Aktywne Szkoły Gminy Szaflary"          - 

17 514,87 

 

 SP Zaskale - tworzenie sieci  Aktywne Szkoły Gminy Szaflary - 20 656,27 

Budowa obiektu rekreacyjno - edukacyjnego przy szkole II etap - 399 071,20 

 

 Gminne Przedszkole - modernizacja dwóch sali lekcyjnych w przedszkolu w celu zwiększenia 

ilości miejsc - 30 000,00                                                            

 

Ponadto w 2019 roku Wójt Gminy Szaflary przyznał dla czterech najlepszych uczniów klas 

gimnazjalnych i podstawowych bony o wartości 300,00 zł. 

 

Dodatkowo dla 200 najlepszych uczniów z gminy Szaflary została zorganizowana kolonia gminna  

w Mielnie. Kwota przeznaczona na realizację zadania: 155.181,06 zł. 
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4. Stypendia, nagrody, wyróżnienia 
 

W 2019 roku rozpatrzono 6 wniosków o przyznanie stypendium sportowego. W budżecie 

gminy na 2019 r. na stypendia sportowe została przeznaczona kwota 25.000,00 złotych. Komisja 

Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.25.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

wszystkie wnioski rozpatrzyła pozytywnie i przyznała stypendia sportowe dla 6 zawodników. 

W 2019 r. przyznano stypendia: 

• dla Bartłomiej B. – kwota stypendium 450,00 złotych miesięcznie - hokej na lodzie, 

• dla Damian F. – kwota stypendium 200,00 złotych miesięcznie - hokej na lodzie, 

• dla Andrzej Sz. – kwota stypendium 650,00 złotych miesięcznie - skoki narciarskie, 

• dla Mateusz J. – kwota stypendium 650,00 złotych miesięcznie - skoki narciarskie, 

• dla Justyna K. – kwota stypendium 350,00 złotych miesięcznie - jeździectwo, 

• dla Renata Z. – kwota stypendium 800,00 złotych miesięcznie - trójbój siłowy. 

Stypendia wypłacane są od maja do grudnia danego roku. 

5. Informacja dotycząca ewidencji miejsc noclegowych 

W 2019 roku do prowadzonej na podstawie art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

usługach o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 238 z późn. zm.) przez Wójta Gminy Szaflary ewidencji innych obiektów 

świadczących usługi hotelarskie, a które nie są obiektami hotelarskimi (hotele, motele, pensjonaty) 

wpisano 23 obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie z rozbiciem na poszczególne sołectwa: 

 

Bańska Niżna 10 obiektów 208 - miejsc noclegowych, 

Bańska Wyżna 5 obiektów 147 - miejsc noclegowych, 

Szaflary 7 obiektów 99 - miejsc noclegowych, 

Maruszyna 2 obiekty 20 - miejsc noclegowych. 

 

Na koniec 2019 roku w ewidencji miejsc noclegowych prowadzonej przez Wójta Gminy figurowało 

80 obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie z ogólną liczbą 

miejsc noclegowych 1331. 
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IX. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
 

W 2019 roku Rada Gminy Szaflary podjęła 89 uchwał. Żadna z uchwał nie została uchylona. 

Wszystkie uchwały są realizowane na bieżąco. Uchwały dostępne są na stronie internetowej gminy 

Szaflary oraz w BIP. 

 

 

 

 

 
Odnośniki do strony BIP z Zarządzeniami Wójta Gminy Szaflary: 

 

 

 
Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Szaflary z dnia 31.03.2020 r. 

https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,a,1750932,zarzadzenie-nr-0050162020-w-sprawie-przedlozenia-
regionalnej-izbie-obrachunkowej-w-krakowie-rocznego.html 

 

Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Szaflary z dnia 31.03.2020 r. 

 

https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,a,1750930,zarzadzenie-nr-0050152020-w-sprawie-przedlozenia-

radzie-gminy-szaflary-rocznego-sprawozdania-z-wykon.html.  

https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,a,1750932,zarzadzenie-nr-0050162020-w-sprawie-przedlozenia-regionalnej-izbie-obrachunkowej-w-krakowie-rocznego.html
https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,a,1750932,zarzadzenie-nr-0050162020-w-sprawie-przedlozenia-regionalnej-izbie-obrachunkowej-w-krakowie-rocznego.html

