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Szanowni Państwo Radni oraz Mieszkańcy Gminy Grybów,  

 

Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Grybów za rok 2021 stanowiący 

podsumowanie mojej działalności  w roku 2021 r. Dokument został przygotowany zgodnie 

z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym i zawiera w szczególności realizację przez 

Wójta Gminy polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy za rok poprzedni.   

W Raporcie przedstawiono wydatki budżetu Gminy Grybów w roku 2021 według 

kluczowych obszarów zarządzania. Podstawą dla prezentacji danych są zadania budżetowe 

Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Grybów.  

Drodzy Państwo, pomimo trwającej w roku 2021 pandemii, Gmina Grybów to nadal silna 

jednostka administracyjna pod względem gospodarczym i społecznym oraz jedna z lepiej  

rozwijających się Gmin Powiatu Nowosądeckiego. W 2021 roku Samorząd Gminy Grybów 

realizował różnorodne projekty i inicjatywy, wsłuchując się przede wszystkim w potrzeby 

Mieszkańców i lokalnych środowisk. Dzięki bardzo dobrej współpracy  z samorządem 

wyższych szczebli oraz administracją państwową, udało nam się uzyskać dodatkowe środki, 

przeznaczając je na inwestycje służące poprawie jakości życia mieszkańców Gminy. 

Ogromnie cieszy fakt dalszego wzrostu liczby ludności. Corocznie w Gminie rodzi się 300-

400 dzieci, w 2021 liczba urodzeń wyniosła 320. Dynamicznie rozwija się mieszkalnictwo 

rodzinne, któremu sprzyjają podejmowane działania Samorządu Gminy w zakresie 

dostosowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb 

społecznych oraz racjonalne gospodarowanie przestrzenią. Ustalając przeznaczenie 

terenów objętych planem  ważę, jako Wójt,  interesy publiczne i prywatne.  Tylko w 2021 

Rada Gminy Grybów na mój wniosek uchwaliła 35 punktowych  zmian miejscowego planu 

na powierzchni 12 ha,  umożliwiając tym samym mieszkańcom Gminy realizację własnych 

planów inwestycyjnych (168 wydanych w roku 2021 pozwoleń na budowę domów 

jednorodzinnych na terenie Gminy oraz 155 nadanych numerów porządkowych nowym  

nieruchomościom).  

Kolejny rok działalności samorządu Gminy pod moim przewodnictwem opiera się również 

o dobry stan finansów Gminy. Budżet 2021 z porównaniu do roku 2020 po stronie 

dochodów zwiększył się aż o 24 mln złotych (15,68%).  

 

  

      Jacek Migacz 

Wójt Gminy Grybów 

 

 

 

 

  



4 
 

 

Spis treści 
GMINA GRYBÓW W ROKU 2021 ............................................................... 5 

Gospodarka finansowa Gminy.................................................................. 8 

Wydarzenia .......................................................................................... 9 

Władze Gminy Grybów ......................................................................... 11 

Administracja ..................................................................................... 12 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ............................... 16 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .......................................... 19 

Zaopatrzenie w wodę – sieć wodociągowa ............................................... 23 

Transport i łączność ............................................................................. 24 

Gospodarka mieszkaniowa .................................................................... 26 

Leśnictwo, Rolnictwo i łowiectwo ............................................................ 27 

Polityka społeczna i Rodzina .................................................................. 28 

Ochrona zdrowia i pomoc niepełnosprawnym ........................................... 31 

Oświata i wychowanie .......................................................................... 33 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .............................................. 37 

Kultura fizyczna i turystyka ................................................................... 40 

INFORMACJE FINANSOWE ..................................................................... 43 

Informacja o stanie mienia komunalnego ................................................ 53 

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII ........ 56 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ………………………………………….……. 61  

 

 

 

  



5 
 

GMINA GRYBÓW W ROKU 2021 

Gmina Grybów zajmuje 154 km2 powierzchni, pokrywając 1/10 powierzchni powiatu 

nowosądeckiego. W skład gminy wchodzi 16 sołectw: Biała Niżna, Binczarowa, Cieniawa, 

Chodorowa, Florynka, Gródek, Kąclowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Ptaszkowa, 

Siołkowa, Polna, Stróże, Stara Wieś, Wawrzka oraz Wyskitna. Sołectwa stanowią jednostki 

pomocnicze Gminy w wykonywaniu jej zadań publicznych. Gmina posiada swoją siedzibę 

w Mieście Grybów, natomiast samo jej terytorium okala ośrodek z północy, zachodu oraz 

południa. Osie komunikacyjne stanowią z kolei droga krajowa nr 28 oraz droga wojewódzka 

nr 981. Przez terytorium gminy przebiegają ponadto linia kolejowa nr 96 Tarnów-Leluchów 

oraz nr 108 rozpoczynająca się w Stróżach, prowadząca do Krościenka (granica z Ukrainą). 

Krajobraz gminy wyróżniają podgórskie ukształtowanie terenu (najwyższe wzniesienie – 

Jaworze, 874 m n.p.m.), liczne gospodarstwa rolne oraz zwarte tereny leśne. 

W roku 2021 liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy wynosiła 25 750   

w tym 12 835 kobiet oraz 12 880 mężczyzn. Liczba mężczyzn przewyższała więc liczbę 

kobiet o 45. W porównaniu z rokiem 2020, ludność Gminy zmniejszyła się o 5 osób.  

W obrębie Gminy w 2021 dokonano 265 przemeldowań. W roku 2021  zmniejszyła liczba 

emigracji, z 9 odnotowanych w 2020 r. do 2 odnotowanych w 2021 r. Zarejestrowano 174 

małżeństwa. 

Miniony rok charakteryzował się dodatnim przyrostem naturalnym, wynikającym  

z zanotowanej przewagi liczby urodzeń nad zgonami. W roku 2021 r. urodziło się 320 

dzieci, natomiast zmarło 251 osób. Wśród urodzonych w 2021 roku dzieci, chłopcy 

stanowią większość – urodziło się ich 165, a dziewczynek 155. W roku 2021 roku na terenie 

Gminy zameldowane zostały 502 osoby, a wymeldowano 518 osób. 

Zabudowa mieszkaniowa w największym stopniu skupia się wzdłuż rzeki Biała oraz jej 

dopływów (np. Jaworzynka, Binczarówka). Na 1 km2 przypada ok. 160 mieszkańców, przy 

czym najwięcej osób zamieszkuje w miejscowości Ptaszkowa (3 353 osoby) i Stróże  

(2 622), Biała Niżna (2710 osób) oraz Siołkowa (2 168).  Najmniej ludna jest dalej 

Chodorowa (268 osób), Wawrzka (558 osób) oraz Wyskitna (679 osób). Najbardziej 

skoncentrowane układy zabudowy i nagromadzenie usług występuje na obszarze 

miejscowości Stróże oraz Biała Niżna.   

Mimo, że w ostatnich latach obserwuje się w województwie małopolskim pogłębiające się 

niekorzystne zmiany struktury ludności według ekonomicznych grup wieku, 

(społeczeństwo starzeje się) w Gminie Grybów proces ten utrzymuje się na podobnym 

poziomie jak w latach ubiegłych. Na koniec 2021 roku liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym, czyli mieszkańców Gminy w wieku 17 lat i mniej wynosiła 6 500  

(w roku 2020 liczba ta wynosiła 6 503). Udział ludności w tej grupie ekonomicznej w 

ogólnej liczbie mieszkańców Gminy wynosił 25%. Wśród osób w wieku przedprodukcyjnym 

przeważali mężczyźni (3 316).Na koniec 2021 roku w Gminie Grybów liczba osób w wieku 

produkcyjnym wynosiła 15 434 (w roku 2020 wartość ta wyniosła 15 507). Udział ludności 

w tej grupie ekonomicznej w ogólnej liczbie mieszkańców wyniósł 60% i utrzymuje się na 

poziomie ubiegłego roku. Wśród osób w wieku produkcyjnym również przeważali mężczyźni 

(8 259). Podobnie jak w roku 2020, obserwuje się wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym, czyli kobiet wieku 60 lat i więcej oraz mężczyzn w wieku powyżej 65 lat. 

W roku 2021 liczba ludności w tej grupie wyniosła 3 779  (wzrost w stosunku do roku 2020 

o 69 osób). Najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym zamieszkuje miejscowość Polna 

(18%), Ptaszkowa (17%) oraz Stróże (17%), z kolei najwięcej osób w wieku 

przedprodukcyjnym mieszka w miejscowościach Wawrzka (35%), Binczarowa (30%) oraz 

Kąclowa (30%).   
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Według danych zawartych w Mapbook UKE gmina Grybów cechuje się dobrym dostępem 

do Internetu. Na koniec 2020 roku wskaźnik penetracji lokalowej zasięgami Internetu  

o przepustowości 100 Mb/s wynosił 61%. Duży wzrost nastąpił zwłaszcza w ostatnim roku 

dzięki realizacji projektów w ramach POPC. Najgorzej sytuacja wyglądała w Ptaszkowej  

i Cieniawie. 

Gmina Grybów posiada 555 km dróg gminnych, z których 150 km posiada nawierzchnię 

bitumiczną, a 172 km nawierzchnię betonową. Pozostałe drogi posiadają nawierzchnię 

żwirową, gruntową. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 128  czynnych przystanków 

autobusowych.  

Na obszarze Gminy prowadzona jest działalność usługowa, handlowa i produkcyjna, 

realizowana przez różne podmioty gospodarcze, w tym głównie w ramach działalności 

gospodarczej osób fizycznych (usługi ogólnobudowlane, naprawa pojazdów, handel, usługi 

ogólnobranżowe).  Budownictwo rozwija się dynamicznie i dotyczy wszystkich dziedzin 

gospodarki, tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej, 

produkcyjnej oraz rekreacyjnej. W 2021 r. otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Nowym 

Sączu 168 decyzji w sprawie pozwolenia na budowę udzielonym osobom fizycznym (domów 

jednorodzinnych) 2 decyzje dotyczące pozwolenia na budowę dla osób prawnych oraz 84 

decyzje w sprawie pozwolenia na użytkowanie. Te dane potwierdzają, że mimo kryzysu 

wywołanego pandemią, zabudowa mieszkaniowa na terenie Gminy Grybów dynamicznie 

się rozwija.  

W roku 2021 działalność gospodarczą na terenie Gminy prowadziło 1531 podmiotów 

gospodarczych w tym w formie spółki - 58. W okresie od 1 styczna 2021 r. do 31 grudnia 

2021 r. działalność w centralnej ewidencji zarejestrowało 161 nowych firm, więcej o 26 niż 

w roku ubiegłym. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych w systemie CEIDG działało w 

miejscowości Ptaszkowa i było ich 179. Struktura podmiotów Gminy zarejestrowanych w 

systemie CEiDG jest zróżnicowana, reprezentowane są prawie wszystkie sekcje PKD,  

z wyjątkiem sekcji rybactwo oraz organizacje i zespoły eksterytorialne. Najwięcej 

podmiotów zarejestrowanych jest w sekcji budownictwa oraz handlu i naprawy pojazdów 

samochodowych. Stosunkowo dużo podmiotów działa w sekcji budownictwa (693 

podmiotów).  

W Gminie Grybów w roku 2021 dominowały mikro i małe przedsiębiorstwa. Największe 

nagromadzenie usług występuje na obszarze miejscowości Stróże, Biała Niżna oraz 

Ptaszkowa. Natomiast przedsiębiorczość w najmniejszym stopniu rozwinęła się (m.in. ze 

względu na wielkość miejscowości) w Chodorowej, Wyskitnej, Polnej i Wawrzce, w których 

było zarejestrowanych mniej niż 30 działalności.  

Stan miejscowej przedsiębiorczości, ale i ponadlokalne powiązania gospodarcze wpływają 

na kondycję rynku pracy. W 2021 r. w gminie Grybów było 682 osób bezrobotnych, z czego 

ponad połowa (422) długotrwale, tj. ponad 12 miesięcy. W tym gronie zdecydowanie 

przeważają kobiety (497), co świadczy o wielu wyzwaniach związanych z ich aktywizacją. 

Dodatkowo aż 209 bezrobotnych to osoby do 30 r. ż. Pod względem wykształcenia problem 

bezrobocia najbardziej dotyka osoby  z wykształceniem policealnym lub średnim 

zawodowym (199 os.) oraz zasadniczym zawodowym (231 os.). Również duża liczba  

bezrobotnych jest w grupie osób z wykształceniem wyższym (111 os.). 

Wartość bezrobocia w porównaniu do lat ubiegłych wzrosła i  jest to jednak w największej 

mierze wynikiem obostrzeń gospodarczych, które pojawiły się wraz z rozwojem pandemii 

COVID-19.  
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W związku utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowanej 

skutkami COViD-19, w roku 2021 roku zostały udzielone umorzenia z tytułu podatku od 

środków transportowych w kwocie 59 177,60 zł w tym z tytułu odsetek 24 535,09 złotych.  

Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono w 2021 r. na wniosek 3 podmiotów kwotę  

w wysokości 96 290,00 złotych w tym odsetki 2 765,00 złotych. 
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Gospodarka finansowa Gminy  

Gospodarka finansowa gminy opiera się o budżet gminy stanowiący roczny plan finansowy 

jej dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozowane dochody i przychody 

gminy muszą być równe jej wydatkom i rozchodom, jest to tzw. budżet zrównoważony. 

Przygotowanie projektu budżetu należy do wyłącznej kompetencji Wójta, zaś jego 

zatwierdzenie do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. 

Na realizację swoich zadań gmina ma zagwarantowane prawo pozyskiwania dochodów 

własnych lub subwencji i dotacji z budżetu państwa. 

Dochody podatkowe z terenu Gminy Grybów w 2021 roku wyniosły 24 097 385,25  zł i były 

wyższe w stosunku do roku 2020 o 3 177 453,14 tj. 15%. Największą pozycję w strukturze 

dochodów podatkowych stanowił udział we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, który wyniósł 16 279 816,00 zł i był wyższy niż w roku ubiegłym  

o 2 129 630,00 zł tj. 15,5%.  

W związku ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości (m.in. budynków mieszkalnych  

i pozostałych), które obowiązuje od 2004 roku, dochody Gminy Grybów w 2021 roku z tego 

tytułu były uszczuplone o 902 327,21 zł.  

W roku 2021 wartość dochodów i wydatków Gminy Grybów wzrosła w stosunku do roku 

poprzedniego. Dochody wzrosły o 15,68% a wydatki o 14,79%. W przeliczeniu  

na 1 mieszkańca dochody budżetu gminy wyniosły 6 887,63 zł. natomiast wydatki  

na 1 mieszkańca wyniosły 6 534,75 zł. 

W 2021 roku budżet Gminy Grybów zamknął się nadwyżką w kwocie 9 074 535,78 zł. 

Osiągnięte dochody były wyższe od zrealizowanych wydatków a skumulowana nadwyżka  

z 2020 i 2021 zamknęła się kwotą 26 339 276,58 r. Na koniec roku 2021  Gmina posiadała 

wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunki bankowym budżetu 

wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku ubiegłego w wysokości 12 000 000,00 

zł.  Środki te dotyczyły pożyczki zaciągniętej przez Gminę w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej.  

Sytuację finansową Gminy Grybów w roku 2021 należy określić jako dobrą.  

Wartość mienia Gminy Grybów na koniec 2021 roku wynosiła brutto 166 516 965,58  zł, 

w tym m.in.: 

• Grunty – 16 495 031,52 zł, 

• Budynki i budowle oraz  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 144 017 749,85 zł 

• Środki transportu – 2 832 890,32 zł. 

• Inne środki trwałe – 357 069,37 zł. 

• Urządzenia techniczne i maszyny – 2 814 224,52 zł. 
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Wydarzenia  

W 2021 roku Gmina Grybów obchodziła 30 lecie jej utworzenia. Mając na uwadze znaczenie 

wspólnoty samorządowej jaką jest gmina dla rozwoju demokracji lokalnej, a także wagę 

osiągnięć samorządowców z terenu Gminy Grybów dla jej rozwoju, Rada Gminy Grybów 

podczas uroczystej Sesji uczciła pamięć osób, które przyczyniły się do budowania 

samorządu Gminy Grybów. Wyrażono wdzięczność i wyrazy uznania Wszystkim Osobom 

tworzącym i pracującym w latach 1991 – 2021 na rzecz Samorządu Gminy Grybów.  

 

W 2021 roku Gmina Grybów została członkiem Stowarzyszenia Sądecki Obszar 

Funkcjonalny, które tworzy Miasto Nowy Sącz oraz gminy Powiatu Nowosądeckiego. Celem 

Stowarzyszania  jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych 

interesów. 

Istotnym wydarzeniem w 2021 roku było odnowienie partnerstwa Gminy Grybów  

z miastem Chateau Thierry we Francji oraz nawiązanie z inicjatywy Wójta nowego 

partnerstwa Gminy z miastem Herend na Węgrzech.  
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W związku z tym ostatnim wydarzeniem, Gminę Grybów odwiedził Burmistrz Miasta Herend 

Jánszky Lajos László, Konsul Generalny Węgier Tibor Gerencsér oraz Wojewoda Małopolski 

Łukasz Kmita. Gościom towarzyszył Senator RP Wiktor Durlak. 

 

 

W 2021 roku w całym kraju został przeprowadzony Narodowy Powszechny Spis Ludności  

i Mieszkań. Wójt Gminy, jako Gminny Komisarz Spisowy 25 stycznia 2021 r. powołał Biuro 

Spisowe odpowiedzialne za prawidłową realizację spisu na terenie Gminy Grybów. Spis 

powszechny ludności i mieszkań trwał od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2021 r. W spis 

zaangażowanych było 7 urzędników Urzędu Gminy Grybów oraz 12 rachmistrzów 

spisowych. Wyniki spisu będą dostępne w roku 2023. 

W związku z zakończeniem perspektywy obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Grybów 

latem 2021 roku  rozpoczęto prace nad przygotowaniem nowego opracowania 

obejmującego swoim zasięgiem 2030 r. Strategia rozwoju gminy – mimo że nie jest 

obowiązkowa – traktowana jest jako podstawowy i najważniejszy dokument samorządu 

lokalnego, kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania 

przestrzennego. Tak rozumiana strategia ma za zadanie diagnozować najważniejsze 

uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy, opisywać podejście 

zintegrowane, określać obszary, cele i działania polityki społecznoekonomicznej 

prowadzonej w przestrzeni gminy w perspektywie najbliższych lat. Proces sporządzania 

strategii stwarza również możliwość partycypacji mieszkańców i innych interesariuszy w 

grze o rozwój.Harmonogram prac został ustalony poprzez podjęcie Uchwały Rady Gminy 

Grybów w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Grybów do roku 2030.  

W 2021 mieszkańcy Gminy promowali Gminę Grybów w kraju i Europie osiągając wysokie 

wyniki sportowe. Julia Niewiadomska (zam. Krużlowa Wyżna) oraz Joanna Mucha (zam. 

Chodorowa) na Mistrzostwach Europy w kickboxingu w Czarnogórze zdobyły srebrny 

medal. Na Mistrzostwach Polski w kickboxingu,  srebrny medal i tytuł Mistrzyni Polski w 

kategorii Juniorek zdobyła również Julia Niewiadomska. Srebrny medal i tytuł Mistrza Polski 

zdobył Patryk Szczerba (zam. Krużlowa Niżna ). Brązowy Medal: Joanna Mucha. Adrian 

Kiełbasa (zam. Ptaszkowa) w 2021 r. został powołany do Kadry Narodowej Juniorów Mix w 

narciarstwie biegowym.  
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Władze Gminy Grybów  

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy Grybów a organem wykonawczym 

jest Wójt Gminy Grybów. 

Wójtem Gminy VIII kadencji jest Jacek Migacz, Zastępcą Wójta jest Andrzej Poręba. 

Funkcję Sekretarz Gminy pełni Danuta Krok. Skarbnikiem Gminy jest Elżbieta Chronowska. 

 

Przewodniczącym Rady Gminy jest Jacek Ziębiec, a wiceprzewodniczącymi Maria Michalik  

i Grzegorz Karakuła.  

Radni: Marcin Bednarz, Adrian Czochór, Piotr Fyda, Antoni Gruca, Kazimierz Igielski, 

Monika Janur, Lucjan Janus, Krzysztof Koszyk, Marian Kruczek, Krzysztof Oleksy, Krzysztof 

Olszanecki, Krzysztof Osmoła, Anna Poznańska, Jan Radzik, Feliks Rządca, Jan Smoła, 

Stanisław Szambelan, Marzena Szyszka. 
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Administracja  

Wójt Gminy Grybów wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz   

jednostek organizacyjnych Gminy. 

Administracja Urzędu Gminy w 2021 roku realizowała zadania publiczne o charakterze 

lokalnym określone ustawami tzw. zadania własne wynikające w szczególności z ustawy o 

samorządzie gminnym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które 

administracja rządowa  lub inne jednostki samorządu terytorialnego przekazały gminie w 

drodze ustawy lub na podstawie porozumienia. Były to m.in. zadania ewidencji ludności  

i dowodów  osobistych, zadania ewidencji działalności gospodarczej, pomocy społecznej, 

obrony narodowej i cywilnej, prowadzenie rejestru wyborców.   

W 2021 r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 50 osób w tym 47 osób na stanowiskach 

urzędniczych, natomiast w jednostkach organizacyjnych Gminy na stanowiskach 

urzędniczych i obsługi zatrudnionych było 279 osób.  W szkołach i przedszkolach Gminy 

Grybów zatrudnionych było średnio 400 nauczycieli. 

 

Urząd Gminy jest podzielony na  komórki organizacyjne, z których każda realizuje zadania 

(usługi publiczne) o zbliżonym charakterze.  

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

Referat Budżetu i Finansów  

Referat Infrastruktury i Rozwoju 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Referat Oświaty  

Samodzielne stanowisko radcy prawnego  

oraz audytor wewnętrzny, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, inspektor ochrony 

danych osobowych, stanowisko bhp.   

 

Wydatki zrealizowane przez administrację w 2021 roku według zadań 

publicznych/obszarów zarzadzania 

 

Kategoria wydatku/dziedzina zarządzania 

Wydatki 

zrealizowane  

w 2021 roku w zł 

Administracja publiczna 6 874 950,54 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 009 922,69 

Działalność usługowa 27 471,10 

Edukacyjna opieka wychowawcza 1 923 817,86  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 764 319,88 

Gospodarka mieszkaniowa 607 463,12 

Kultura fizyczna 4 319 347,91 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 980 653,05 

Leśnictwo 48 174,31 

Obrona narodowa 600,00 

Obsługa długu publicznego 69 570,02 

Ochrona zdrowia 303 118,30 

Oświata i wychowanie 51 923 855,27 

Pomoc społeczna 6 514 161,28 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1952 851,86 
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Rodzina 49 600 344,70 

Rolnictwo i łowiectwo 

W tym infrastruktura wodociągowa 

1 177 768,26 

877 294,06 

Różne rozliczenia 22 389,00 

Szkolnictwo wyższe i nauka 43 900,00 

Transport i łączność 6 034 458,33 

Turystyka 190 936,86 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 
4 878,00 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

W tym zaopatrzenie w wodę (wydatki bieżące)  

1 652 803,93 

1 475 234,43 

 

Administracja Urzędu Gminy w roku 2021 m.in.  wydała, udostępniła lub wystawiła  

na wniosek lub z urzędu, 

• 12 590 decyzji administracyjnych,  

• 628 postanowień,  

• 1 550 zaświadczeń,  

• 899 wypisów z rejestrów gruntów 

• 7 027 informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

• 123 informacje z rejestru mieszkańców, 

• 36 informacji z rejestru PESEL  

• 18 informacji z Rejestru Dowodów Osobistych, 

• 1824 dowodów osobistych w tym 145 z cechą biometryczną.  

• 95  numerów PESEL obcokrajowcom i dzieciom urodzonym za granicą, 

 

Ponadto:  

• Przeprowadzono 17 postępowań przetargowych, w  wyniku których wyłoniono 19 

wykonawców oraz podpisano 16 umów na łączną wartość zamówień w wysokość 

10 959 829,81 złotych  oraz zawarto  7 umów z wykonawcami w wyniku 

postępowań przeprowadzonych w roku ubiegłym na kwotę 3 783 193,80 złotych. 

• zawarto ponad 400 umów o zamówienia publiczne o wartości poniżej progów 

ustawowych, 

• opracowano 26 wniosków o dofinansowanie projektów, w wyniku czego pozyskano 

34 017 088,31 zł. z funduszy zewnętrznych, 

• udzielono 48 odpowiedzi na zapytania złożone w trybie ustawy o dostępie  

do informacji publicznej,   

• udzielono 10 odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 

• opracowano 102 projekty uchwał do procedowania przez Radę Gminy, 

• opracowano 189 zarządzeń do podpisu Wójta.  

• Zarejestrowano 14 644 pism wpływających do Urzędu w różnych sprawach. 

W związku z epidemią koronawirusa w 2021 roku administracja publiczna Gminy Grybów 

nadal funkcjonowania warunkach ograniczeń i nakazów związanych ze stanem epidemii 

stosując się do poleceń Wojewody Małopolskiego, inspekcji sanitarnej oraz przepisów 

prawa w zakresie, jaki dotyczył  zadań administracji publicznej.  Mimo obostrzeń , klienci 

Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy obsługiwani byli na bieżąco bez 

zbędnej zwłoki, chyba że oczekiwanie spowodowane  było zastojem innych  organów 

administracji współdziałających przy wykonywania spraw publicznych. Mimo utrudnień  

w funkcjonowaniu administracji Urząd Gminy realizował na bieżąco zadania publiczne,   

w tym związane z niezbędną pomocą dla obywateli. Pandemia nie zatrzymała również 

zaplanowanych inwestycji rozwojowych Gminy. 
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Działania informacyjne podejmowane przez Urząd Gminy obejmowały komunikaty  

na temat sposobów obsługi klienta, narzędzi komunikacyjnych, udostępnienia formularzy 

urzędowych drogą elektroniczną, zwiększenia zakresu spraw załatwianych  

z wykorzystaniem rozwiązań e-administracji itp.  

W celu przeciwdziałania zakażeniom wewnątrz budynku Urzędu, wyposażono punkty 

obsługi klienta w specjalne osłony chroniące. W płaszczyźnie organizacyjnej, poza czasowo 

zmienionym trybem pracy, zadbano również o wyposażenie urzędników i klientów Urzędu 

w maseczki, rękawiczki i inne środki służące zabezpieczeniu indywidualnemu. 

W 2021 r. w ramach funduszy zewnętrznych przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-

19 Gmina pozyskała (poprzez przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie 

projektów) łącznie 10 782 230,17 złotych w tym:  

• 1 787 685,13 zł na budowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury z Biblioteka 

Publiczną wraz z instalacjami, budową przyłącza wodociągowego oraz układ 

komunikacji wewnętrznej,   

• 7 677 400,00 zł na budowę otwartego basenu wraz z zjeżdżalniami, wodnym placem 

zabaw dla dzieci, zapleczem sanitarnym i technicznym obiektem kubaturowym.  

• 1 004 299,87 zł; wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki oświatowe  

w tym:  

• 74 999,87 zł na realizację projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 

Edukacyjny Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” (wkład własny do projektu to 

kwota 1 217,08 zł), 

• 929 300,00 zł na realizację Projektu  „Laboratoria przyszłości”  

Szczególne wsparcie kierowano do Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej w celu 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Domu i ich pracowników. Była to kwota w wysokości 

80 446,64 złotych z tego:  

• 27 877,24 zł Grant pn. Bezpieczny dom – z przeznaczeniem na wynagrodzenie 

pracownikom Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego. 

• 9 553,40 zł  Grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

–wypłacono wynagrodzenie pracownikowi medycznemu. 

• 30 616,00 zł Dotacja na  zakup środków ochrony osobistej, dozowniki na płyn  

do dezynfekcji, zasilacze do dozowników bezdotykowych, filtry do oczyszczaczy 

powietrza oraz wynagrodzenia pracownikom. 

• 12 400,00 zł  dotacja na wzmocnienie zabezpieczenia Domów Pomocy Społecznej 

przed skutkami wystąpienia wirusa  SARS-CoV-2 .Wkład własny do dotacji wynosił 

3 100,00 zł. Z tej dotacji zakupiono testy do wykrywania Covid-19 oraz wypłacono 

wynagrodzenia pracownikom nie należącym do  Zespołu Terapeutyczno – 

Opiekuńczego. 

W związku z ograniczeniem działalności GOSiR w Grybowie otrzymano:  232 398,53 złotych 

w tym  121 114,73 zł  umorzenia składek ZUS oraz 111 283,80 zł to świadczenia na rzecz 

ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Środki przeznaczono na pokrycie bieżących zadań GOSiR. 
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Od 1 stycznia 2020 roku wspólną obsługę finansową i rachunkową oraz administracyjną 

szkół prowadzi na Gminne Centrum Usług Wspólnych, na którego utrzymanie  

przeznaczono w roku 2021 kwotę 875 019,79 złotych.  

W 2021 r. w celu zwiększenia dostępności do Urzędu Gminy Grybów przez klientów Urzędu, 

utwardzono plac przy budynku zapewniający 25 dodatkowych  miejsc parkingowych. Koszt 

parkingu wyniósł 184 112,35 złotych.  

W 2021 roku kontynuowano również podjęte w 2019 roku działania związane  

z dostępnością cyfrową usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy. W 

2021 roku opracowano oraz otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 

828 627,31 złotych na zakupy sprzętu informatycznego oraz oprogramowania służącego 

do cyfryzacji usług. Projekt realizowany będzie w 2022 roku.  

Ponadto wykonano w 2021 r. nową centralę Urzędu Gminy wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem i osprzętem za kwotę 35 116,50 zł.  

Sołectwa  

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy Grybów wykonywaniu jej zadań 

publicznych. 

Sołtysami jednostek pomocniczych Gminy Grybów są: 

• Jan Gruca – Biała Niżna 

• Marzena Szyszka – Binczarowa 

• Dariusz Jasiński – Cieniawa 

• Krzysztof Wolski – Chodorowa 

• Grzegorz Karakuła – Florynka 

• Józefa Krok – Gródek 

• Krzysztof Koszyk – Kaclowa 

• Stanisław Fyda – Krużlowa Niżna 

• Marcin Bednarz – Krużlowa Wyżna 

• Marian Kruczek – Ptaszkowa 

• Feliks Rządca – Polna 

• Krzysztof Olszanecki - Stróże  

• Antoni Obrzut - Siołkowa 

• Antoni Kruczek – Stara Wieś 

• Marian Kmak - Wawrzka 

• Anna Poznańska - Wyskitna 

Sołectwo dysponuje środkami wydzielonymi w budżecie gminy jako fundusz sołecki,  

w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Z funduszu sołeckiego 

mogą być finansowane wyłącznie przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia 

mieszkańców zgodne ze strategią rozwoju gminy. Warunki te muszą być spełnione łącznie 

aby przedsięwzięcia mogły być realizowane. 

W 2021 na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wydzielono  785 829,88 

złotych z czego 88% stanowiły przedsięwzięcia dotyczące poprawy bezpieczeństwa  

na drogach gminnych.  Pozostałe przedsięwzięcia dotyczyły zakupu sprzętu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP (Ptaszkowa i Krużlowa Wyżna) oraz utwardzenia placu przy szkole  

w Wyskitnej. 

W 2021 roku na wydatki bieżące związane z administracją publiczną przeznaczono 

874 950,54  złote , z czego wydatki bieżące stanowiły 98% (6 655 721,69 zł) a wydatki 

majątkowe 2% (219 228,85 zł). 
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

W 2021 roku na terenie działania Komisariatu Policji w Grybowie ( Miasto Grybów, Gmina 

Grybów, Gmina Korzenna) odnotowano spadek zagrożenia przestępczością w stosunku do 

roku 2020. 

Policjanci wszczęli ogółem 343 postępowania przygotowawcze w związku z popełnionymi 

przestępstwami (w 2020 r.362), co stanowi spadek o 19 przestępstw. Na terenie Gminy 

Grybów  odnotowano 173 przestępstw (2020 r.168) wzrost o 5 przestępstw.  

Wykrywalność ogólna wszczętych postępowań wyniosła 72,81%, w roku 2021 

wykrywalność kształtowała się na poziomie 72,44 % 

W 2021 roku na terenie działania Komisariatu Policji w Grybowie odnotowano 39 wypadków 

drogowych, w 2020 roku - 35 (wzrost o 4). W wypadkach drogowych życie straciło 5 osób 

na terenie gminy Grybów. W roku 2020 w wypadkach drogowych zginęła 1 osoba również 

na terenie gminy Grybów. Liczba osób rannych w wypadkach była większa niż rok wcześniej 

o 7 i wyniosła 49 osób (w 2020 r. - 42). Liczba zgłoszonych kolizji drogowych także wzrosła 

(o 17) wyniosła 186 (w 2020 r. -169). 

Na terenie Gminy Grybów w roku 2021 funkcjonowało 16 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych pełniących podstawową rolę w ratownictwie lokalnym. Trzy OSP działało w 

Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.  

Ochotnicze straże pożarne, w ramach systemu ratowniczo-gaśniczego, tradycyjnie 

realizują zadania z zakresu zapobiegania i gaszenia pożarów. Ich funkcje ewoluują jednak 

na przestrzeni ostatnich lat. Coraz powszechniejsze stają się działania związane z innymi 

rodzajami ratownictwa, w tym przede wszystkim ratownictwa technicznego lub podczas 

zdarzeń na drogach, w których stosowane są inne techniki i środki prowadzenia działań 

ratowniczych.  

W roku 2021 na terenie Gminy miały miejsce 222 działania ratownicze podejmowane przez 

OSP z terenu Gminy Grybów, w tym 45 akcji pożarniczych, 168 akcji związanych  

z miejscowymi zagrożeniami, 138 wyjazdów gospodarczych oraz 9 fałszywych alarmów. 

Ogółem uprawnionych strażaków mogących brać udział w akcjach ratunkowych było w roku 

2021  430 osób, w tym 377 mężczyzn i 53 kobiet.  

W roku 2021 działało 15 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których zrzeszonych jest 

286  członków w tym 176 chłopców i 110 dziewcząt. Przy OSP działają 2 zespoły 

artystyczne oraz 1 orkiestra.  

OSP z terenu Gminy Grybów do dyspozycji w roku 2021 miały 21 samochodów 

pożarniczych,  w tym 2 ciężkie, 17 średnich, 2 lekkie. Ponadto miały do dyspozycji 3 

samochody specjalne. 

W roku 2021 samorząd Gminy Grybów na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

mieszkańców Gminy, w tym bezpieczeństwa pożarowego przeznaczył łącznie 1 009 922,69  

zł.  w tym na pozostałe wydatki w zakresie utrzymania gotowości bojowej ochotniczych 

straży pożarnych działań przeznaczono 502 874,66 zł. Największą kwotę stanowiły wydatki 

na zakup energii, gazu i wody w wysokości 126 426,39 oraz paliwa 114 957,39 zł.  
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W 2021 w ramach projektu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska zakupiono  specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w akcjach 

ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska dla 6 Jednostek 

OSP z terenu Gminy Grybów za kwotę 18 695 000 zł. (w tym dofinasowanie 9 347,50 zł). 

 

W 2021 została wykonana termomodernizacja istniejącej części budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Starej Wsi. Wartość projektu: 128 369,81 zł., (w tym dofinansowanie  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 50 

000,00 zł., środki z budżetu Gminy Grybów 78 000,00 zł., środki OSP Stara Wieś 369,81 

zł.). Inwestycja została wykonana przede wszystkim w czynie społecznym mieszkańców. 

 

Wsparcie z budżetu Gminy w formie dotacji otrzymały w roku 2021:  

• OSP Gródek – zakup sprzętu 30 000,00 zł. 

• OSP Florynka – zakup sprzętu 2 400,00 zł. 

• Ochotnicza Straż Pożarna Ptaszkowa zakup sprzętu  5 000,00 zł. 

• OSP Krużlowa Wyżna – zakup sprzętu 5 000,00 zł. 

• Ochotnicza Straż Pożarna Stróże – zakup sprzętu 5 000,00 zł. 

• OSP Wyskitna – na  remont zaplecza kuchennego z przystosowaniem na magazyn 

sprzętu – 37 376,25 zł 

• OSP Binczarowa – zakup ubrania specjalnego  2000,00zł. 

• OSP Krużlowa Wyżna – zakup oświetlenia akumulatorowego 1 340,00 zł. 

• OSP Biała Niżna – zakup nowego kotła gazowego 13 500,00 zł. 

• OSP Cieniawa – zakup detektora prądu przemiennego 2500,00 zł. 

• OSP Siołkowa - zakup poduszek wysokociśnieniowych 4 500,00 zł. 

• OSP Kąclowa – zakup wentylatora oddymiającego  i przecinarki do stali i betonu – 

2 799,00 zł. 

• OSP Stara Wieś – termomodernizacja istniejącej części budynku remizy – 78 000,00 

zł, 

• OSP Stara Wieś - modernizacja remizy (części bojowej) – 70 000.00 zł, 
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• OSP Krużlowa Niżna - zakup doposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego  

w ramach Funduszu Sołeckiego – 42 000,00 zł, 

• OSP Krużlowa Niżna - sprzętu  (nożyce tnąco-rozpierające) – 32 000,00 zł, 

• OSP Ptaszkowa - zakup motopompy pożarniczej w ramach Funduszu Sołeckiego – 

10 000,00 zł. 

W 2021 roku na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną 

przeciwpożarową przeznaczono 1 009 922,69 złotych w tym największą pozycję stanowiły 

wydatki bieżące 777 922,92 zł ( 77%), pozostałe wydatki stanowią wydatki majątkowe w 

wysokość 232 000,00 (30%). 
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Ochrona powietrza 

Powietrze atmosferyczne jest elementem środowiska naturalnego, który najszybciej 

przenosi zanieczyszczenia i absorbuje nimi pozostałe składniki – wody, florę, faunę, gleby. 

Do najpoważniejszych źródeł zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy zalicza się źródła 

komunalno – bytowe – źródła niskiej emisji. Są to źródła zanieczyszczeń nieprzekraczające 

kilkunastu metrów wysokości – kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, 

emitory z zakładów użyteczności publicznej. Zanieczyszczenia powstałe na skutek ich 

działalności szczególnie pogarszają stan powietrza.  

W Gminie Grybów w 2021 roku punkt pomiarowy dla zanieczyszczeń pyłowych znajdujący 

się na lodowisku w Białej Niżnej zanotował przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu 

PM10 w 51 dobach. 

W roku 2021 otrzymano z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 7 komunikatów 

o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 dla stężenia 24 

godzinnego czym wprowadzono I stopień zagrożenia zanieczyszczenia powietrza.  

Kolejny rok Gmina  Grybów podejmuje intensywne działania w kierunku wsparcia 

finansowego likwidacji niskiej emisji poprzez wymianę kotłów oraz montaż instalacji 

odnawialnych źródeł energii. 

Łączna liczba wymienionych kotłów w 2021 w Gminie Grybów przez mieszkańców 

korzystających z dofinansowania, wyniosła 73. Zastępczym urządzeniem grzewczym stały 

się przede wszystkim kotły gazowe (70 szt.) oraz niskoemisyjne kotły na paliwa stałe (3  

szt.). Wartość dofinansowania do wymiany pieców przez mieszkańców Gminy wyniosła w 

2021 r. 304 700,00 złotych. 

W 2021 r. dofinansowano  instalację 30 kompletów paneli fotowoltaicznych, 6 kompletów 

instalacji solarnych oraz 1 pompę ciepła do ogrzewania budynku i 2 pompy do grzania 

wody. Szacuje się, ze w wyniku podejmowanych działań w zakresie likwidacji niskiej emisji 

Gminie redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych (PM10, PM2,5 oraz CO2) średniorocznie 

zostanie ograniczona o około 80%.  

Odnawialne źródła energii zainstalowano również na budynkach użyteczności publicznej 

Gminy Grybów o łącznej mocy 197,7 kWp w tym: o mocy 39,9 kWp zlokalizowana na dachu 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Niżnej, o mocy 33,9 kWp zlokalizowana na dachu 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach, o mocy 31,8 kWp zlokalizowana na dachu 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krużlowej Wyżnej, o mocy 16,8 kWp zlokalizowana na 

dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąclowej, o mocy 21,9 kWp zlokalizowana na 

dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siołkowej, o mocy 15,0 kWp zlokalizowana na 

dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ptaszkowej oraz o mocy 38,4 kWp zlokalizowana 

na terenie Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Stróżach.  

Łączny koszt dofinansowania do OZE wyniósł w 2021 r. 985 783,78 złotych.  

 

W roku 2021 podpisano porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie ustalające zasady wsparcia i obsługi wnioskodawców 
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programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach porozumienia utworzono  

w Urzędzie Gminy  Punkt Konsultacyjny, w którym mieszkańcy mogą uzyskać pełną 

informację o możliwościach wsparcia z Programu. Niezależnie od konsultacji prowadzonych 

w Urzędzie Gminy, w 2021 r. odbyły się 2 spotkania informacyjne dla wszystkich 

zainteresowanych mieszkańców.  

W 2021 r. opracowano Aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grybów 

wraz z Aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe. Koszt opracowania 10 455,00 złotych.  

W 2021 roku na terenie Gminy przeprowadzono 203 kontrole kotłów pod kątem emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery w tym dwie interwencje z zakresu ograniczenia niskiej emisji 

powierzchniowej. 

W ramach umowy dotyczącej wspólnej realizacji „Programu usuwania odpadów 

zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego” w 2021 r. gmina sfinansowała 

50% kosztów związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest na kwotę 25.240,42 

złotych. W ramach umowy usunięto 145,17 Mg  szkodliwych odpadów zawierających 

azbest.  Ponadto ze środków RPO WM  w roku 2021 odebrano 107,23 ton szkodliwych 

odpadów zawierających szkodliwy azbest. Łącznie z Gminy Grybów odebrano  252,40 ton 

odpadów zawierających azbest. 

W lipcu 2021 została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). 

Jest to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać 

działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Od 1 lipca 2021 r. 

właściciele nieruchomości są zobowiązani składać deklaracje  wypełniając (online lub 

odręcznie) specjalny formularz, jakim źródłem ciepła ogrzewają swoje domy. W ten sposób 

powstanie "mapa" emisyjności budynków w całym kraju. Od 1 lipca 2021 urzędnicy Urzędu 

Gminy wprowadzili do CEEB dane z 190 budynków.  

Koszt realizacji wszystkich działań naprawczych związanych z realizacją w 2021 roku 

programu ochrony powietrza w Gminie Grybów wyniósł 1 296 807,85 złotych.  

Gospodarka odpadami  

W roku 2021 zebrano 4 236,30 Mg odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy Grybów, w tym  2 301,56 Mg odpadów zmieszanych oraz 1 934,73 Mg 

odpadów zebranych selektywnie.  Udział ilości odpadów zebranych selektywnie w ogólnej 

ilości zebranych odpadów w roku 2021 wyniósł około 50 % i z roku na rok ma  tendencję 

wzrostową, przy czym w roku 2021 w porównaniu do roku 2020  wzrosła ilość odpadów 

zmieszanych o .. . Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Białej Niżnej 

w 2021 roku odebrał ogółem 206,29 Mg odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy 

dostarczają różnorodne odpady problemowe. Największy udział w odebranych odpadach 

mają odpady wielkogabarytowe – 64,163 Mg oraz zużyte opony – 22,75 Mg. 

Głównym sposobem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie 

Gminy jest ich przekazywanie do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych (tzw. RIPOK), będących instalacjami do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych. 

Ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. 

skorzystało 21 823  właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych. Liczba 

właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych 

wynosi 5 705 przy czym według deklaracji tylko 157 właścicieli nieruchomości nie posiada 

kompostownika przydomowego. Z tytułu zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie 
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odpadami za posiadanie kompostownika, mieszkańcy Gminy w roku 2021 płacili  łącznie 

mniej za wywóz odpadów komunalnych o około 1 500 000 złotych 

W 2021 roku przyjęto 1 387 deklaracji od właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydano 7 027 informacji o wysokości 

opłaty.  

W roku 2021 kontynuowano działania związane z procedurą aktualizacji (weryfikacji) 

danych dotyczących osób zamieszkałych, w stosunku do wcześniej złożonych deklaracji 

przez właścicieli nieruchomości. W  roku 2021  liczba mieszkańców objętych opłatą za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosła o 398 pozwoliło na zwiększenie wpływów 

do budżetu z tytułu opłaty „śmieciowej”. Na koniec 2021 roku liczba osób objętych opłatą 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 22 157.  

W roku 2021 zostały wysłane 163 wezwania do złożenia korekty deklaracji w związku  

z pozyskanymi danymi dotyczącymi osób zamieszkałych (urodzenia i zgony).  

Łączny koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Grybów  

w 2021 roku wyniósł   4 682 109,03 zł. 

W 2021 roku zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nie pokryły wydatków z tym związanych. Gmina dołożyła środki w wysokości  

68 466,27 złotych z dochodów własnych -  zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIII/321/2021 

Rady Gminy Grybów z dnia 16 listopada 2021 roku.  

 

W 2021 Uchwałą Rady powierzono ZWiK nowe zadania w zakresie gospodarki komunalnej 

dotyczącej prac porządkowych na przy drogach gminnych, placach i przepustach. W tym 

celu zakupiono samochód ciężarowy typu wywrotka, ciągnik rolniczy, przyczepę burtową 

oraz kosiarkę bijakową boczną. Na zakupy wyposażenia wydatkowano łącznie 967 335,15 

złotych.  

 

 

Sieć kanalizacyjna 

Największym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych w gminie Grybów jest 

gospodarka komunalna, z uwagi na olbrzymi ładunek zanieczyszczeń, który odprowadza 

do odbiorników. Obserwuje się tendencje wzrostową w tym zakresie, również z powodu 

ciągłej rozbudowy sieci kanalizacyjnej. W 2021 roku odnotowano 11 % wzrost ilości 

odprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej w stosunku do roku poprzedniego. W 2021 

ilość ścieków odprowadzonych przez sieć kanalizacyjną wyniosła 238 571 m3. Ilość ścieków 

odprowadzonych do oczyszczalni ścieków przez wyspecjalizowane firmy oczyszczające 

zbiorniki bezodpływowe wyniosła 1660 m3. W roku 2021 r. dofinansowano 7 przydomowych 

oczyszczalni ścieków na kwotę łączną  34 991,00 złotych 
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Na terenie Gminy Grybów z sieci kanalizacyjnej w 2021 roku korzystało 29,8% ludności. 

Gęstość sieci kanalizacyjnej wynosiła 84,98 km/100 km2. Łączna długość sieci 

kanalizacyjnej na terenie Gminy wynosiła 130,03 km. Do sieci sanitarnej podłączonych jest 

1 906 punktów (25 nowych przyłączeń w 2021). Stopień skanalizowania Gminy wzrósł 

w stosunku do roku 2020 o 1,30%. 

W roku 2021 wybudowano 63,23 km nowej sieci kanalizacyjnej, przy czym w 2021 

dokonano odbioru do użytkowania 2,43 km sieci. Budową sięci kanalizacyjnej objęto 

miejscowości takiej jak: Siołkowa nad Politechniką i Molówka, Siołkowa Krużlowa Wyżna, 

Biała Niżna osiedle Słoneczne, Ptaszkowa, Cieniawa oraz Gródek, Stróże, Wyskitna, Polna, 

Chodorowa, Krużlowa Niżna.  

W 2021 roku zakupiono ciągnik do transportu osadów ściekowych z oczyszczalni za kwotę  

379 628,50 złotych.  

 

Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochronę środowiska w roku 2021 

przeznaczono 29 764 319,88 złotych, z czego inwestycje stanowiły 69% wydatków 

(20 548 267,51 zł),  
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Zaopatrzenie w wodę – sieć wodociągowa 

Gospodarka wodna Gminy bazuje głównie na wodzie powierzchniowej. Zasoby wodne 

Gminy zaspokajają jej potrzeby, jednak konieczne jest wyrównywanie poziomu 

zaopatrzenia w wodę na całym obszarze Gminy za pomocą środków technicznych. Woda 

dla celów pitnych i gospodarczych dostarczana jest ze zbiorczych i lokalnych wodociągów, 

opartych na ujęciach źródłowych oraz studziennych, głównie na ujęciu wody 

powierzchniowej zlokalizowanym na rzece Biała Tarnowska w miejscowości Stróże (rzeka 

znajduje się w obszarze NATURA 2000) oraz na ujęciach głębinowych (14 sztuk ujęć 

głębinowych).  Planuje się utrzymanie istniejących źródeł zaopatrzenia w wodę: studni 

kopanych i głębinowych, ujęć  źródłowych infiltracyjnych i brzegowych oraz lokalnych sieci 

wodociągowych przy spełnieniu norm ochrony środowiska i ochrony sanitarnej oraz 

rozbudowę zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę z systemem uzdatniania wody. 

Na terenie Gminy funkcjonują 4 spółki wodociągowe w miejscowości Cieniawa, Ptaszkowa, 

Kąclowa i Wawrzka, które zaopatrują w wodę pitną około 4000 mieszkańców.  

W 2021 udzielono dotacji w wysokości 50 000 złotych dla spółki wodociągowej w Kąclowej. 

W 2021 intensywnie kontynuowane były działania  w sprawie uporządkowania gospodarki 

wodnościekowej podjęte w 2019.  W roku 2021  stopień zwodociągowania Gminy,  

obliczony jako stosunek osób korzystających z wodociągu do liczby domów z nadanym 

numerem, wyniósł 22%.Zakłada się dalszą rozbudowę lokalnych wodociągów. Pobór wody 

na cele zaopatrzenia  mieszkańców w wodę z sieci wodociągowej wyniósł 109042m3 .  

W 2021 zaprojektowano 26,3 km sieci wodociągowej, którą planuje się objąć 344 

gospodarstwa domowe w miejscowościach Florynka (pod Brunary), Stróże, Gródek -

Ropska Góra, Stróże Zagórze, Biała Niżna Słopna, Biała Niżna -Centrum.  

W 2021 roku wybudowano 3,2 km sieci wodociągowej obejmującej 32 gospodarstw 

domowe z miejscowości Stróże Wyskidzianki, Florynka Zawodzie, Krużlowa Niżna 

Krzemionki, Siołkowa. Na  potrzeby obsługi i serwisu sieci wodociągowej przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji zakupiono samochód dostawczy (3,5 t) o wartości 177 569,50 

złotych. 

 

Łącznie na wydatki w zakresie zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę przeznaczono w 

roku 2021 kwotę 2 352 528,49 złotych, z czego inwestycje stanowiły 45% wydatków 

(1 054 863,56 zł).  
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Transport i łączność 

Sieć dróg na terenie Gminy Grybów składa się z dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych o łącznej długości 628 km, w tym łączna długość dróg gminnych 

wynosi 555 km. Długość dróg wewnętrznych wynosi 6 km. W ciągach dróg gminnych 

zlokalizowanych jest 64 mosty. Drogi gminne stanowią ważny element uzupełniający sieć 

dróg na terenie powiatu w komunikacji pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.  

Około 30% odcinków dróg posiada nawierzchnię bez uszkodzeń, która nie wymaga żadnych 

prac remontowych ani modernizacyjnych a jedynie zabiegi utrzymaniowe. Około 30% dróg 

gminnych ma nawierzchnie w zadowalającym stanie, która wymaga już prac i korekt stanu 

istniejącego, natomiast pozostała ilość dróg wymaga przeprowadzenia gruntownych prac 

modernizacyjnych.  

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych co roku stanowią kluczową pozycję  

w budżecie gminy. W roku 2021 na wydatki bieżące oraz majątkowe przeznaczono 

4 214 913  złotych. Inwestycje drogowe  stanowiły 60% wszystkich wydatków związanych 

z infrastrukturą drogową (2 425 505,85 zł).  

W roku 2021 wykonano 7,99 km nawierzchni betonowej i bitumicznej na drogach gminnych 

w kwocie 1 860 520,71 w tym w ramach Funduszu Sołeckiego  za kwotę 827 995,49 zł.  

W ramach prac remontowych nawierzchni dróg gminnych m.in.  uzupełniono ubytki, 

wymieniono uszkodzone przepusty, wykonano podbudowę żwirową za kwotę itp. Na co 

przeznaczono łącznie z zakupem materiałów  kamiennych 1 581 945,33 zł.  

W ramach zimowego utrzymania dróg w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 

966 558,65 zł.  

Ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2021 roku w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i pieszych: 

1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi nr 28  

w Cieniawie , Ptaszkowej i Białej Niżnej – wartość 127 500,00 zł 

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 294783K wraz z przebudową skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 1571K Ptaszkowa - Wojnarowa w m. Chodorowa – wartość 

281 230,03 złote. 

W 2021 roku udzielono również pomocy finansowej innym jednostkom samorządu 

terytorialnego na poprawę bezpieczeństwa na drogach i ciągach dróg na podstawie 

zawartych porozumień: 

• dla Miasta Grybów  na modernizację ulicy Chłodnej i Wiejskiej w miejscowości 

Grybów w wysokości 100 000,00 zł, 

• dla Powiatu Nowosądeckiego na przebudowę drogi powiatowej Ne 1574K Ptaszkowa 

– Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej  1574 z drogą 

powiatowa 1574K w wysokości  633 472,00 zł, 

• dla Województwa Małopolskiego  na doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Stróże, Florynka w wysokości 31 888,70 

zł, 

• dla Gminy Kamiona Wielka na modernizację drogi gminnej Wolniki w miejscowości 

Mszalnica w wysokości 10 000,00 zł, 

• dla Województwa Małopolskiego na utrzymanie zimowe i letnie chodników przy 

drogach wojewódzkich w wysokości 632,70 zł 

• dla Miasta Nowy Sącz na dofinansowanie przewozu mieszkańców linia nr 15  

w miejscowości Cieniawa w kwocie 11 083,00 zł 
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Na terenie Gminy Grybów znajduje się 1 176 punktów świetlnych, których konserwacji 

dokonuje Gmina, w tym 536 punktów będących własnością Gminy, 527 punktów, których 

właścicielem jest Tauron SA oraz 113 punktów, których właścicielem jest Fundacja Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnych w Stróżach. Efektywne oświetlenie ulic wymaga jednak 

znacznego zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie sporych wydatków z budżetu. 

Mimo oszczędności z tytułu stosowania w oświetleniu nowoczesnych technologii  

i wydajnych lamp LED, które przy niskim poborze prądu pozwalają na uzyskanie dużego 

natężenia światła, w roku 2021 tylko na koszty energii przeznaczono z budżetu 474 068,82  

zł. Wydatki na konserwację oświetlenia w roku 2021 wyniosły 153 821,26 zł, natomiast 

koszty energii elektrycznej wyniosły 330 287,77  zł. Koszty te będą wzrastać wraz  

z budową kolejnych punktów świetlnych.  

W roku 2021 wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Cieniawa za kwotę 69 003,00 

zł, oraz oświetlenie drogi powiatowej w m. Gródek za kwotę 131 318,23 zł, doświetlenie 

przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej w. m. Ptaszkowa, Cieniawa, Biała Niżna  za 

kwotę 127 500,00zł.  

 

Ponadto w 2021 w ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną sfinalizowano 

budowę oświetlenia trasy rowerowo-rolkowej w miejscowości Biała Niżna. Koszt zadania 

wyniósł 104 289,30 zł.  

 

Na wydatki w obszarze transportu i łączności przeznaczono w roku 2021 kwotę 

6 034 458,33 zł z czego 54% stanowiły inwestycje (3 257 157,43 złote)  
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Gospodarka mieszkaniowa 

W 2021 Gmina Grybów posiadała 28 budynków komunalnych (bez budynków zajmowanych 

na działalność oświatową i Urząd Gminy), w których prowadzona jest działalność filii 

ośrodków kultury oraz straży pożarnych, działalność z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (gabinety lekarskie i gabinety stomatologiczne) oraz pozostała działalność 

gospodarcza na  podstawie umowy najmu.  

W 2021 wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej wyniosły w roku 2021 łącznie 

298 210,88 zlotych z tego dotyczyły głownie kosztów zużycia energii elektrycznej w kwocie 

68 902,16 złotych  zł oraz remontów w budynkach komunalnych – 136 536,87 złotych.  

Bardzo żmudnym przedsięwzięciem jest rozpoczęty przez samorząd Gminy w 2019 r.  

i konsekwentnie realizowany w latach 2020 i 2021 proces regulacji stanów prawnych dróg 

gminnych w celu uporządkowania zakresu przebiegu granic  działek  ewidencyjnych 

gruntów zajętych przez urządzone w latach 1990 – 2018  drogi na gruntach niebędących 

we własności/władania Gminy Grybów.  W 2021 roku na prace geodezyjne związane   

z  ustaleniem przebiegu granic oraz podziałem działek ewidencyjnych w celu przejęcia 

gruntów na rzecz Gminy Grybów jak również dla planowanych nowych inwestycji 

związanych z urządzaniem dróg gminnych zgodnie z zakresem aktualnego stanu prawnego 

przeznaczono w 2021 roku 134 510,00 złotych. 

 

W zakresie regulacji stanu prawnego dróg w roku 2021 złożono do Starostwa Powiatowego  

w Nowym Sączu 6 wniosków (6 działek drogowych) o założenie Księgi Wieczystej na rzecz 

Skarbu Państwa, które w dalszej części pozwolą na złożenie wniosków do Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji stwierdzającej własność na rzecz Gminy Grybów. 

Ponadto złożono 4 wnioski (4 działki drogowe) do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  

o wydanie decyzji stwierdzającej własność na rzecz Gminy Grybów. 

Czas związany z procedowaniem przez Urząd Wojewódzki wydania decyzji w sprawie 

komunalizacji trwa średnio od 6 miesięcy do kilku lat, ze względu na różny charakter spraw 

i stopień złożoności. 

 

Ponadto w 2021 roku przeprowadzono procedurę wydzielenia gruntów zajętych pod drogi 

dla 35 działek ewidencyjnych (3 drogi- Siołkowa, Cieniawa, Krużlowa Niżna) i pozyskano 

prawo własności na rzecz Gminy Grybów na podstawie decyzji podziałowej zgodnie z art. 

98 ust. 1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

Na bieżąco wykonywane są nabycia w drodze aktów notarialnych pojedynczych działek 

zajętych pod drogi porządkujące uzyskanie prawa własności na rzecz Gminy Grybów 

zamykające stan prawny dla całych ciągów stanowiących drogi.  

W 2021 r. wykonano dla 12 działek akty notarialne. Na wydatki związane z zakupem 

gruntów na cele komunalne oraz taksy notarialne przeznaczono 172 715,37 złotych.  

 

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową w roku 2021 przeznaczono 607 463,12 

złotych, z czego wydatki bieżące stawiły 94% (434 747,75 zł) 
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Leśnictwo, Rolnictwo i łowiectwo  

Gmina Grybów plasuje się pośrodku ona tle pozostałych jednostek – lasy stanowią 32,1% 

jej powierzchni. Ok. 57% z nich to lasy prywatne. Zasób leśny stanowiący mienie  Gminy 

Grybów w roku 2021 wynosił około 131 ha. Wydatki w tym obszarze dotyczyły zrywki  

i pozyskania drewna oraz zakupu ptactwa.  

W 2021 roku wyłożono do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia 

lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych (736 osób) 

położonych w obrębach ewidencyjnych: Siołkowa i Stara Wieś. Plany zostały zatwierdzone 

przez Starostę Nowosądeckiego na lata 2022-2031. 

 

W 2021 realizowano obowiązki związane z zapewnieniem  opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na realizację Programu 

przeznaczono 21 931,48 zł. Działania obejmowały m.in. odławianie bezdomnych zwierząt, 

zapewnienie opieki w tym w schronisku dla zwierząt.  

Jedną z ważnych dziedzin gospodarki w Gminie Grybów jest rolnictwo. Ogółem na terenie 

Gminy w 2021 roku było 5 821,69 ha użytków rolnych.  Średnia powierzchnia 

gospodarstwa rolnego wyniosła 3,88 ha. Powierzchnia zasiewów ogółem wyniosła 1 397,09 

ha.  Realizacja wydatków związanych z rolnictwem dotyczyła głownie zwrotu podatku 

akcyzowego dla rolników i składki 2% na rzecz Izb Rolniczych. Pozostałe wydatki w tym 

obszarze to wydatki inwestycyjne związane z siecią wodociągową (wydatki w wysokości 

877 294,06 zł. ujęte w części opisowej związanej z siecią wodociągową poniesione w 

ramach obszaru łowiectwo). 

W roku 2021 na leśnictwo i łowiectwo wydano 348 648,51 zł co stanowiło 100% wydatków 

bieżących.  
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Polityka społeczna i Rodzina 

W roku 2021 po raz kolejny mniej mieszkańców Gminy Grybów skorzystało z pomocy 

społecznej. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się o 134 osoby  

stosunku do roku poprzedniego. Pomoc i wsparcie w Gminie Grybów z pomocy społecznej 

w 2021 roku uzyskało 1 325 osób. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy 

społecznej ich liczba osiągnęła poziom 559 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 

2020 o 108 osób. 

W 2021 ze świadczeń pieniężnych w ramach pomocy społecznej skorzystało 431 osób, 

świadczeń niefinansowych – 803 osoby,  świadczeń przyznanych w ramach zadań 

zleconych – 9 osób oraz świadczeń przyznanych w ramach zadań własnych – 1222 osoby.  

W 2020 roku pomocy stypendialnej socjalnej udzielono 531 uczniom z 214  rodzin na kwotę 

– 920 952,00 zł, w tym dla 337 dzieci szkół podstawowych, 194 dzieci szkół 

ponadpodstawowych.  

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą w formie zakupu posiłków objęto 

750 dzieci.  Koszt realizacji programu wyniósł 811 731,10 zł. Niezależnie od realizacji 

Programu, na dożywianie dzieci w szkole przeznaczono 287 086,45 zł.  

W celu spełnienia wymogów sanitarnych przewozu posiłków do szkół  w 2021 zakupiono 

samochód, który kosztował 51 537,00 złotych.  

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

zatrudnionych jest w GOPS 2 asystentów rodziny. W 2021 roku liczba rodzin objętych 

opieką asystentów rodziny wyniosła 25 rodzin w tym 56 dzieci. Ogółem 18 dzieci zostało 

umieszczonych w pieczy zastępczej.  

W roku 2021 założono 15  „Niebieskich Kart” .Wszystkie „Niebieskie Karty” zostały założone 

przez funkcjonariuszy Policji. Częstym problemem w rodzinach, w których została wszczęta 

procedura „Niebieska Karta” był problem uzależnienia od alkoholu oraz współuzależnienie. 

Z inicjatywy pracowników socjalnych, w ramach prowadzonych w 2021 roku 22 procedur 

„Niebieskiej Karty” pracownicy socjalni udzielili pomocy i wsparcia 22 osobom 

doświadczającym przemocy oraz wspólnie z dzielnicowymi przeprowadzili 22 rozmowy 

dyscyplinujące ze sprawcami przemocy. Zespół Interdyscyplinarny spotykał się 4 razy  

w roku. Odbyło się 69 posiedzeń grup roboczych. W 2021 roku zrealizowano projekt 

socjalny pn. „ Bezpieczny Dom” dla kobiet zagrożonych zjawiskiem  przemocy w rodzinie, 

udział w projekcie wzięło 12 kobiet.  

W ramach wsparcia najbardziej potrzebującej części społeczności lokalnej jaką są seniorzy, 

w grudniu 2021 roku zrealizowano projekt socjalny pn. „ Paczka bożonarodzeniowa dla 

seniorów 85+” wsparciem objęto 465 seniorów z Gminy Grybów. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w roku 2021 programy skierowane do 

Rodzin z terenu Gminy Grybów takie jak:    

Program Za życiem realizowany jest na podstawie Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.  

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin. Program ma na celu udzielenie wsparcia kobietom  

w ciąży i ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej,  

w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i 

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w 

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2021 roku wypłacono 5 

świadczeń na kwotę 20 000,00 zł.  

Program 500+ realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze 500+ ma na celu przede 
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wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych  

i wychowywaniem dzieci.   W 2021 roku wypłacono 73 088  świadczeń na kwotę 

36 209 621,58 zł. 

Oprócz wyżej wymienionych programów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował  

w roku 2021 działania związane z wykonywaniem ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych takie jak wypłata dla osób uprawnionych zasiłków rodzinnych, 

pielęgnacyjnych, opiekuńczych, zapomogi tzw. becikowe. 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami jest świadczeniem rodzinnym, które ma na celu 

częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. W 2021 roku wypłacono 50 193 

świadczeń na kwotę 5 456 838,35 zł. 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających 

z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji.  

W 2020 roku wypłacono 5 752 świadczeń na kwotę 1 236 849,26 zł. 

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby, 

które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny. W 2021 roku 

wypłacono 1565 świadczeń na kwotę 3 039 871,80 zł.  

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się 

osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowie jeżeli rezygnują 

lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki 

nad najbliższą poważnie niepełnosprawną osobą. W 2021 roku wypłacono 708 świadczeń 

na kwotę 436 607,40 zł. 

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia 

opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla 

opiekuna). W 2021 roku wypłacono 2038 świadczeń na kwotę 716 099,99 zł. Składki na 

ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 

(świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna). W 2021 

roku wypłacono 594 świadczenia na kwotę 63 704,46 zł. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to inaczej tzw. "becikowe". Jest to 

świadczenie pieniężne przyznawane z tytułu urodzenia się dziecka. W 2021 roku wypłacono 

223 świadczeń na kwotę 223 000,00 zł. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie są 

uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. W 2021 roku 

wypłacono 881 świadczeń na kwotę 787 326,65 zł. 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 

wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.  

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zasiłek dla opiekuna jest świadczeniem 

pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,  

a także małżonkowie jeżeli rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad najbliższą poważnie niepełnosprawną 

osobą. W 2021 roku wypłacono 386 świadczeń na kwotę 237 314,70 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych  

w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na 

podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób 

uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. 

W 2021 roku wypłacono 705 świadczeń na kwotę 308 080,00 zł. 
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W 2021 roku Gmina udzieliła  również pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ  

z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom w Nowej Białej. Kwota przekazanej dotacji 

wyniosła 20 000,00 zł.  

Osobom w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorym oferuje 33 miejsca 

pobytowych Dom Pomocy Społecznej w Białej Niżnej. W roku 2021 zamieszkało w nim  

8 nowych osób. Na koniec roku liczba mieszkańców wynosiła 29 osób. Średnioroczna liczba 

mieszkańców Domu, uwzględniając migrację oraz zgony wyniosła 27,25.  

Średni koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku wyniósł 4 097,69 zł.   

Na wydatki dotyczące Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej przeznaczono w roku 2021 

kwotę 1 591 732,98 złotych.  

Łączne nakłady w roku 2021 na zadania w zakresie polityki  społecznej i rodziny wyniosły 

56 114 405,98 złotych z czego 88% stanowiły wydatki na wsparcie rodzin z terenu Gminy 

Grybów(49 600 344,70 zł).  
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Ochrona zdrowia i pomoc niepełnosprawnym  

W 2021 roku w ramach działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 

przeznaczono środki w wysokości 402 926,24zł, w tym dofinansowano m.in. działalność 

centrum terapii uzależnień w Gorlicach oraz działalność specjalistycznych oddziałów 

szpitalnych w Nowym Targu i Krośnie na łączną kwotę 27 000 zł. Podobnie jak w roku 

poprzednim zorganizowano zimowy i letni wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

Na ten cel w 2021 roku przeznaczono 106 427,25 zł.  

Na realizację programów profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych oraz szkolenia 

i warsztaty w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień  przeznaczono w 2021 r. 43 906,00  

zł.  

W 2021 udzielono dotacji z budżetu Gminy na zadania realizowane przez instytucje oraz 

stowarzyszenia o obszarze ochrony zdrowia: 

• Klub Abstynenta „Stara Plebania” - 26 000 złotych   

• Miasto Nowy Sącz - Izba Wytrzeźwień w Nowym Sączu w wysokości 13 750,00 

złotych, 

• Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  

w Krośnie 10 000,00 zł 

• Oddział Leczenia Uzależnień Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym 

Targu 6 000,00 zł 

• Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 5 000,00 zł 

• Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach 6 000,00 zł 

Środki na realizację tego typu działań pochodzą między innymi z wpływów z tytułu opłat 

za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2021 wydano  

50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży  

i tak: do 4,5% oraz piwa – 16 zezwoleń, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem 

piwa) – 12 zezwoleń, powyżej 18% alkoholu – 9 zezwoleń. Wpłaty z tytułu wydania 

zezwoleń w roku 2021 wyniosły 362 969,21 zł.  

Dodatkowym źródłem finansowania profilaktyki uzależnień  są wpływy z części opłaty za 

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki) , które 

w 2021 roku wyniosły 39 957,03 zł. 

Działania samorządu Gminy na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane są przede 

wszystkim poprzez Warsztat Terapii Zajęciowej w Siołkowej, który jest placówką pobytu 

dziennego przeznaczoną dla osób, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność  

w stopniu znacznym i umiarkowanym, a które kwalifikują się do uczestnictwa w terapii 

zajęciowej. WTZ realizuje terapię zajęciową w zakresie rehabilitacji społecznej  

i zawodowej. Warsztat organizuje dla swoich uczestników dowóz na zajęcia. 

W roku 2021 w terapii zajęciowej uczestniczyło 42 uczestników, w tym 25 mężczyzn i 17 

kobiet. Najwięcej uczestników warsztatów – 28 osób stanowią osoby z upośledzeniem 

umysłowym oraz osoby z chorobami psychicznymi – 12 osób.  

W 2021 roku WTZ otrzymał pomoc finansową ze środków PFRON w wysokości 96 999,37 

zł. która została przeznczona na zakup wyposażenia do pracowni rehabilitacyjnej, środków 

ochronnych w celu przeciwdziałania zakażeniom COVID-19 oraz zakup 11 szt. Laptopów 

do terapii zdalnej uczestników WTZ.  

Sukcesywnie remontowana jest również infrastruktura budynku WTZ w celu poprawy 

warunków technicznych i sanitarnych przebywających w Warsztacie uczestników. 

Kontynuując prace modernizacyjne i remontowe w 2021 roku  wykonano modernizację 

pracowni gospodarstwa domowego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, dostosowano 
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sanitariaty do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano podjazd dla osób 

niepełnosprawnych do budynku oraz zmodernizowano klatkę schodową. Łączna kwota 

modernizacji wyniosła 414 600,14 złotych.  

W 2021 poniesiono również wydatek związany z zakupem autobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych w wysokości 254 487,00 zł 

Na utrzymanie WTZ w Siołkowej poniesiono w 2021 roku wydatki w wysokości 1 838 

204,27 zł. 

   

                         

 

Łącznie na wydatki z obszaru ochrona zdrowia i pomoc niepełnosprawnym przeznaczono w 

roku 2021 kwotę 2 255 970,16 zł z czego wydatki majątkowe stanowiły 26% (669 087,14 

zł) 
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Oświata i wychowanie  

W gminie Grybów w 2021 roku działało 7 przedszkoli samorządowych (po jednym w Białej 

Niżnej, Kąclowej, Krużlowej Wyżnej, Siołkowej i Stróżach oraz 2 w Ptaszkowej),  

8 oddziałów przedszkolnych (w miejscowościach Binczarowa, Cieniawa, Florynka, Gródek, 

Polna, Stara Wieś, Wawrzynka i Wyskitna), a także 4 przedszkola niepubliczne  

i 1 niepubliczny rehabilitacyjny punkt przedszkolny, działalność których Gmina 

współfinansuje poprzez dotacje.    

Wysokość dotacji przekazanej dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy 

Grybów w 2021 roku wyniosła 2 121 335,40 zł. Na wysokość naliczonej i przekazanej 

dotacji w przedszkolach niepublicznych wpływ miały koszty utrzymania dziecka  

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grybów. 

Łącznie placówki wychowania przedszkolnego zapewniają 874 miejsca, z czego 675  

w placówkach publicznych. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 1046 dzieci  

z terenu gminy w wieku 2,5 – 5 lat (843 w placówkach gminnych).   Warto również zwrócić 

uwagę na fakt, że w 2021  liczba miejsc w placówkach publicznych wychowania 

przedszkolnego wzrosła o 25. 

Dla dzieci 6 – letnich gmina otrzymuje subwencję oświatową, dla dzieci od 2,5 - 5 letnich 

natomiast dotację celową na dofinansowanie  realizacji zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego. Dodatkowo na wszystkie dzieci posiadające orzeczenie  o potrzebie 

kształcenia specjalnego gmina otrzymuje subwencję, której wysokość zależna jest od 

stopnia niepełnosprawności dziecka.  Otrzymanie powyższego wsparcia dla gminy zależne 

jest od wykazania dzieci w Systemie Informacji Oświatowej – stan na  dzień 30 września 

każdego roku. 

W 2021 roku otrzymana subwencja oświatowa na dzieci 6 letnie wyniosła 2 025 726,33 zł.  

Łączne wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

przedszkolach oraz innych form wychowania przedszkolnego wyniosły w 2021 roku 

7 162 782,19 złotych. 

Na terenie gminy Grybów funkcjonuje 15 szkół podstawowych, do których w 2021 roku 

uczęszczało łącznie 2623 uczniów. Komfort nauki jest dobry, na 1 oddział przypada 17 

dzieci. 

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w ostatnich 3 latach w gminie Grybów  utrzymywały się 

na poziomie średniej dla powiatu nowosądeckiego, odbiegając jednak od średnich wyników 

dla województwa małopolskiego – w szczególności w przypadku egzaminu z języka 

angielskiego (gmina 59%, województwo 69%). 

W 2021 r. w publicznych szkołach podstawowych Gminy Grybów kształciło się 2 646 

uczniów w 152 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 17 osób. Łącznie w 

publicznych szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych kształciło się 3 289  

uczniów/wychowanków w 189 oddziałach.  

Średni koszt utrzymania ucznia w odniesieniu do wydatków bieżących wynosi miesięcznie 

12 339,62 zł. Najwyższy koszt utrzymania ucznia w roku 2021 był w szkole podstawowej 

w Wyskitnej –  20 812,49 zł, natomiast najniższy w szkole podstawowej w Binczarowej – 

10 805,93  zł. oraz w Stróżach 10 902,18 zł.  

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku zatrudnionych było 302 

nauczycieli na pełnym etacie oraz 101 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Natomiast w okresie od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w pełnym wymiarze 

czasu pracy zatrudnionych było 310 nauczycieli, natomiast w niepełnym wymiarze etatu 

zatrudnionych było 92 nauczycieli. 
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Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty w 2021 roku wyniosły 

35 916 164,36 zł 

Średnie wynagrodzenie nauczyciela osiągnięte w 2021 roku na poszczególnym stopniu 

awansu zawodowego wynosiło odpowiednio: stażysta 3 839,23 zł, (wzrost o 445 zł) 

kontraktowy 4 292,08 zł, (wzrost o 223 zł) mianowany 4 971,58 zł, (wzrost o 347 zł) 

dyplomowany 6 533,37  zł. (wzrost 277 zł).  

Bardzo ważnym zadaniem gminy jest  również organizacja kształcenia specjalnego dla 

wszystkich uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Obowiązek ten realizowano poprzez: 

• klasy integracyjne,   

• klasę specjalną,  

• zatrudnienie nauczycieli wspomagających – tzw. edukacja włączająca  w klasach 

ogólnodostępnych,     

• zatrudnienie  pomocy nauczyciela, 

• zajęcia rewalidacyjne dla wszystkich dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego ze względu na obniżony poziom intelektualny. 

 

W 2021 roku wspomagano również szkoły  w organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w tym: 

• zajęcia logopedyczne,   

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I – VIII   posiadających opinie  

lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych ze wskazaniem objęcia  

tymi zajęciami,   

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów  posiadających opinie poradni 

psychologiczno-pedagogicznych ze wskazaniem objęcia  tymi zajęciami. 

Realizacja wymienionych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymagała 

przyznania przez gminę dodatkowych godzin dla nauczycieli. 

 

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół w roku 2021 przeznaczono kwotę 

2 801 733,24 złote.  

W 2021 roku Gmina Grybów realizowała obowiązek zapewnienia dowozu uczniów  

z niepełnosprawnością wraz z opieką do szkół i placówek własnym taborem oraz zwracając 

koszty dowozu dziecka i jego opiekuna. Zwrotem kosztów dowozu samochodem własnym 

przez rodzica objęto 2 uczniów. Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego 

realizowany był na podstawie umowy zawartej z rodzicem lub opiekunem prawnym 

dziecka. 

W 2021 roku organizowano także dowóz lub zwrot kosztów komunikacją publiczną uczniom 

zdrowym, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km lub 4 km w zależności od wieku 

dziecka (3 km – 6 lat, 4 km-powyżej 7 lat). 

Łączny koszt poniesiony na organizację dowodu uczniów i dzieci do szkół i placówek 

oświatowych w 2021 roku wynosił około 400 000 złotych.  

W 2021 roku wypłacono stypendia dla 23 studentów na łączną kwotę 43 900,00 zł, którzy 

w I semestrze lub poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen, co najmniej 4,0, 

a miesięczny dochód na członka ich rodziny w ostatnim roku podatkowym nie przekracza 

kwoty 674 zł miesięcznie netto. Stypendium wynosi 2 500 zł rocznie. 

W roku 2021 wysokość subwencji oświatowej przekazanej Gminie wyniosła 31 696 614,00 

złotych. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 4,90% (1 479 947,00 więcej)  

Z kolei wydatki na oświatę ukształtowały się na poziomie 49  136 042,36 zł.   
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W roku 2021 subwencja oświatowa pozwoliła na pokrycie 65% wydatków. Różnica  

w wysokości 35% została pokryta ze środków własnych gminy.  

Analiza wydatków na oświatę w latach 2020-2021 wskazuje na dalszy systematyczny 

wzrost środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Grybów na zadania edukacyjne. 

W 2021 roku przeznaczono na oświatę więcej o 4 093 212,90  zł niż w roku wcześniejszym.  

W roku 2021 Gmina Grybów na wsparcie funkcjonowania szkół w zmienionych warunkach 

w związku z epidemią koronawirusa pozyskała łącznie 1 004 446,51  zł. Zakupiono  

i przekazano do szkół 27 laptopów wraz z oprogramowaniem.  

W ramach rządowego programu na wsparcie rozwijania szkolnej infrastruktury „Laboratoria 

przyszłości” otrzymano 929 300,00 złotych z czego zakupiono wyposażenie dla wszystkich 

szkół prowadzonych przez Gminę  nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne 

w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego 

i krytycznego myślenia: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami 

etc.), mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, sprzęt audio-wideo do nauki prezentacji 

swoich osiągnięć, stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). 

 

W ramach projektu „Aktywna Tablica” za kwotę 43 750,00 zł zakupiono do ZSP w Stróżach 

pomoce dydaktyczne niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

W 2021 roku kontynuowano również realizację przedsięwzięć inwestycyjnych 

ukierunkowanych na modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół w celu poprawy 

warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz poprawy warunków pracy 

kadrze szkolnej.  

W 2021 roku zakończono rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Polnej o salę 

gimnastyczną i sale dydaktyczne wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym. Wartość 

inwestycji wyniosła  2 765 889,04 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki z tego tytułu  

w wysokości 1 272 586,04 zł.  
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W 2021 zakończono także kolejną rozpoczętą w 2020 roku  inwestycję oświatową  jaką 

była budowa sali gimnastycznej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Binczarowej. 

Zadanie obejmowało  rozbudowę budynku szkoły o część dydaktyczną (4 sale lekcyjne) 

oraz o salę gimnastyczną (26 m+12 m) wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym.  

Wartość inwestycji wyniosła 3 720 471,69 zł. W 2021r. poniesiono wydatki na kwotę 

2 187 368,68 zł 

 

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykonano m.in.:  

• utwardzenie placu zabaw przy SP w Wyskitnej  – 46 064,67 zł (Fundusz Sołecki) 

• łącznik budynku szkoły w Binczarowej z sala gimnastyczną – 99 031,36 zł, 

• modernizację budynku szkoły w Krużlowej Wyżnej  – 877 500,00 zł, 

• modernizacja kotłowni w szkole w Binczarowej i Krużlowej Wyżnej – 102 828,00 zł 

Razem na inwestycje w placówkach oświatowych w roku 2021 przeznaczono kwotę 

5 563 650,56 złotych. 

W 2021 roku zostały wykonane remonty w szkołach podstawowych na łączną kwotę 

544 066,55 złotych, w tym:  

• wymiana głównego włącznika prądu ZSP Binczarowa – 6 759,00 zł, 

• remont ogrodzenia przy szkole w Binczarowej – 29 936,74 zł, 

• odnowiono elewację budynku szkoły w Binczarowej wraz z wymianą rynien 

dachowych i spustowych – 156 386,14 zł, 

• wyremontowano schody  w ZSP w Białej Niżnej – 9 200,00 zł, 

• wykonano gładzie gipsowe w salach lekcyjnych i na korytarzu, oraz malowanie 

lamperii ZSP Krużlowa Wyżna – 50 361,45 zł, 

• remont klatki schodowej i korytarza SP Polna – 20 594,15 zł, 

• remont korytarza, szatni, placu zabaw wymiana okuć na hali sportowej w ZSP 

Ptaszkowej– 26 960,62 zł, 

• remont klasy ZSP Siołkowa - 9 200,00 zł, 

• remont magazynu i korytarza ZSP Stróże - 9 500,00 zł, 

• remont kuchni oraz zaplecza kuchennego ZSP Kąclowa – 112 884,97 zł, 

• remont kuchni i jadalni ZSP Siołkowa -86 534,00 zł, 

• pozostała kwota to drobne naprawy sprzętu, instalacji elektrycznej, instalacji 

gazowej – 25 749,48 zł. 

Łączne nakłady na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2021 wyniosły 

53 891 573,13 złotych z czego wydatki bieżące stanowiły 90% (48 261 022,57 złotych). 

Na szkolnictwo wyższe wydatkowano kwotę 43 900,00 zł. 
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Gmina Grybów to terytorium o dużych walorach historycznych, krajobrazowych i bogatej 

przeszłości kulturalnej. Ważną rolę w kreowaniu życia kulturalnego w Gminie Grybów pełnią 

instytucje kultury takie jak Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie i jego filie oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna.  

Ogółem w 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w jego filiach zorganizowano: 11 

wystaw dla 351 odwiedzających, 31 zajęć turystyczno - sportowych dla 774 uczestników, 

34 konkursy  dla 739 uczestników, 4 pokazy teatralne dla 298 widzów, 273 warsztaty dla 

2167 uczestników, 55 koncertów dla 14.660 odbiorców,13 przeglądów  dla 10 248 

odbiorców, 10 prelekcji i spotkań  dla 251 uczestników, 1 kolonię dla 30 dzieci.  

Ponadto przy filiach GOK-u w Kąclowej, Ptaszkowej i Siołkowej były zorganizowane 319 

kursy gry na instrumentach muzycznych  dla 2.450 osób, 20 plastycznych  dla 163 

uczestników, 223 tańca  dla 2.980 osób, 3 rękodzieła  dla 33 osób. 

Z uwagi na pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia oraz zamknięcie instytucji 

kultury imprezy i zajęcia odbyły się w ograniczonym zakresie i w większości zostały 

zorganizowane w formie zdalnej. 

Na działalność GOK w 2021 roku wykorzystano dotację podmiotową z budżetu Gminy  

w wysokości 1 256 460,04  zł.  

Ponadto udzielono GOK dotację z budżetu na zakup instrumentu muzycznego – 28 500,00 

zł oraz budowę wiaty – 33 880,00 zł.  

W 2021 roku kontynuowano realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Gminnego Ośrodka 

Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną. Przedsięwzięcie jest finansowane w 100%  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość dotacji wynosi  2 817 616,35 zł.  

W roku 2021 wydatkowano na budowę kwotę 1 787 685,13 zł.  

Projekt obejmuje budowę centralnego ośrodka skupiającego miejscową społeczność, 

stymulującego i umożliwiającego rozwój kulturalny i ogólnorozwojowy mieszkańców w tym 

w szczególności dzieci, młodzież i osób starszych, które bardzo często nie mają dostępu do 

pełnej oferty kulturalnej. Zwiększony zostanie poziom oferowanych usług bibliotecznych  

i zwiększenie czytelnictwa w regionie. Postała infrastruktura skupi w jednym miejscu 

działalność 10 bibliotek i 12 filii GOK z terenu gminy.  

 

W 2021 roku zakończono realizację projektu pn. Zwiększenie dostępności do kultury 

mieszkańców Gminy Grybów poprzez zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem 

dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
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lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 181 365,10 zł, w tym dofinansowanie: 115 

402,61 zł.  

W ramach projektu została zakupiona scena mobilna o wymiarach 8 x 5 m wraz z pełnym 

nagłośnieniem i oświetleniem scenicznym: nagłośnienie frontonowe, konsoleta cyfrowa, 

mikrofony okablowanie i akcesoria, zestaw mikrofonów bezprzewodowych i oświetlenie. 

Zakupiona infrastruktura ma charakter ogólnodostępny, będzie służyć społeczności 

lokalnej w celu zaspokajania ich potrzeb, przez co zwiększona zostanie dostępność do 

kultury mieszkańców Gminy Grybów. Scena będzie udostępniana bezpłatnie m.in. 

organizacjom pozarządowym, parafiom, szkołom z terenu Gminy Grybów w ramach 

zgłaszanego zapotrzebowania. 

 

W 2021 udzielono dotacji z budżetu Gminy  dla stowarzyszeń realizujących zadania 

publiczne w zakresie kultury:  

• Stowarzyszenie Regionalne Kowalnia – kwota 18 400,00 zł  

• Stowarzyszenie Stara Baśń – kwota 5 000,00 zł 

• Stowarzyszenie Kobiet Binczarowskich – kwota 5 000,00 zł  

Gmina Grybów dysponuje ogromnym potencjałem, jeśli chodzi o zasoby dziedzictwa 

kulturowego, które stanowią o wyjątkowości i atrakcyjności naszego obszaru. Dziedzictwo 

to wymaga systematycznego prowadzenia działań zmierzających do poprawy stanu ich 

zachowania. W 2021 roku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach 

udzielono dofinansowania na: 

• Prace konserwatorskie przy renesansowym epitafium Ks. Benedykta Ścibora (XVI 

w.) w kościele pw. Narodzenia NMP w Krużlowej", Krużlowa Wyżna, kwota dotacji 

6000,00 zł 

• Konserwacja dekoracji malarskich kaplicy bocznej, ołtarza z obrazem św. Antoniego 

kontynuacja", Krużlowa Wyżna, kwota dotacji 30 000,00 zł 

• Prace konserwatorskie przy prawym ołtarzu bocznym II etap w kościele Wszystkich 

Świętych w Ptaszkowej", kwota dotacji 35 000,00 zł 

W 2021 Gminna Biblioteka Publiczna zarejestrowała 3 092 czytelników. Zarejestrowano 

23 385  odwiedzin w bibliotece i jej filiach.  

Udostępnienie książek na miejscu i na zewnątrz ogółem wyniosło 50 134 woluminy. W roku 

2021 zakupiono ogółem 2 378  książek za kwotę 62.567,72 zł. z tego ze środków 

finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Biblioteki 

Narodowej  „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” za kwotę 30 000,00 zł.  
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Ponadto w ramach darów od czytelników oraz z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 

w Starym Sączu przekazano 267 książek za kwotę 5 251,29 zł 

Czytelnicy mogli  również skorzystać ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej w ramach 

darmowej wypożyczalni ACADEMICA, która została zainstalowana w GBP, w Stróżach oraz 

Filii GBP w Kąclowej. 

We wszystkich 10 placówkach bibliotecznych zorganizowano ogółem 69 imprez 

promujących czytelnictwo, z których skorzystało 2354  osoby. 

Na działania GBP w Grybowie udzielono dotacji w wysokości 584 862,78 złotych.  

Łącznie na zadania kultury i dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w wysokości 

3 980 653,05 złotych z czego wydatki inwestycyjne stanowiły 50% (2 031 430,23 złote). 
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Kultura fizyczna i turystyka 

Gmina Grybów realizuje zadania własne w zakresie kultury fizycznej poprzez finansowanie 

wydarzeń i inicjatyw sportowych w tym współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży oraz 

zapewnienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej do uprawiania dyscyplin sportowych 

oraz promowania zdrowego stylu życia.  

Zadania w tym zakresie realizuje głównie poprzez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Ptaszkowej oraz szkolną infrastrukturę sportową a także infrastrukturę rekreacyjną 

ogólnodostępną dla mieszkańców Gminy (siłownie zewnętrzne, place zabaw, 

wielofunkcyjne boiska).  

W 2021 roku na utrzymanie boisk i organizacja imprez sportowych promujących gminę, 

wydatkowano 42 497,91  zł. 

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie ogółem  2 103 870,17 zł na następujące 

zadania m.in.:  

• Budowę  boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w m. Florynce – 1 575 432,00 zł. 

Wydatek poniesiony w roku 2021 r. - 482 587,51 zł. 

• wykonanie projektu budowlanego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

przy SP w m. Cieniawa - 23 985,00 zł, 

• modernizację istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię bezpieczną 

przy ZSP nr 1 Ptaszkowej – 359 653,36 zł, 

• zakup ratraka do utrzymania tras biegowych przy Gminnym Ośrodku Rekreacji i Sportu 

– 1 077 465,00 zł, 
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Na utrzymanie obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz prowadzenie 

działalności bieżącej w 2021 roku przeznaczono 2 104 977,83 złote. 

 

W 2021 roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klubów sportowych w zakresie wsparcia 

rozwoju sportu Wójt Gminy wyszedł z inicjatywą uchwałodawczą do rady Gminy Grybów  

o przyjęcie Programu, który umożliwi klubom sportowym ubieganie się o dotację z budżetu 

gminy. Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/333/2021 Rady Gminy Grybów z dnia 

13 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego 

Gminy Grybów w zakresie rozwoju sportu.  

 

Ponadto w 2021 wspierano realizację zadań publicznych w obszarze  kultury fizycznej  

i sportu organizowane przez organizacje pozarządowe:  

• Małopolski Szkolny Związek Sportowy – „Małopolska Szkolna Liga ZSZ w Biegach 

Narciarskich-1 edycja ligi” – 5 000,00 zł, 

• Klub Sportowy "Kolejarz" – Trenuje, gram, wygrywam – aktywni 2021" – 10 000,00 

zł, 

• Klub sportowy „Kolejarz” – "Nowy Kolejarz - aktywny 2021" – 12 000,00 zł, 

• Klub Sportowy "Orzeł" Ptaszkowa - "Piłka Nożna -Orzeł Ptaszkowa 2021" – 13 

000,00 zł, 

• Uczniowski Klub Sportowy "Gladiator" – Organizacja zajęć sportowych z kickboxingu 

dla mieszkańców gminy Grybów – 8 800,00 zł, 

• Uczniowski Klub Sportowy "Gladiator" - Wsparcie zadania publicznego Sport Dla 

Wszystkich 2021 – 5 000,00 zł, 

• Uczniowski Klub Sportowy "Gladiator” – Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych 

dla dzieci z terenu Gminy Grybów - 5 000,00 zł, 

• Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" - Realizacja zadania "W zdrowym ciele zdrowy 

duch” – 6 200,00 zł, 

• Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnych w Stróżach „ II zawody w skokach 

przez przeszkody o puchar Wójta Gminy Grybów „ - 3 000,00 zł, 

• Małopolski Szkolny Związek Sportowy „Małopolska Szkolna Liga SZS w Biegach 

Narciarskich” – 5 000,00 zł, 

 

Gmina dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Przebiegają tu 

dwa szlaki rowerowe. Uruchamiane są stacje obsługi rowerzystów, w których można m.in. 

odpocząć, naprawić rower czy skorzystać z map. Ponadto Gmina posiada trasy biegowe  

i nartorolkowe (o długościach 0,5km, 1,0km, 1,5km, 2,5km) zlokalizowane przy Centrum 

Sportów Zimowych oraz wyciąg narciarski w Cieniawie z 3 wyciągami (50m, 300m, 500m).  

 

Odwiedzający gminę mogą korzystać z przebiegających przez nią tras rowerowych oraz 

pieszych. Sieć rowerowa opiera się o dwa regionalne szlaki krzyżujące się na pograniczu 

Białej Niżnej i miasta Grybów: Wielokulturowy Szlak Rowerowy (32 km na terenie gminy) 

oraz Królewski Szlak Rowerowy (21 km). Są one częścią Karpackiego Szlaku Rowerowego 

obejmującego łącznie 800 km tras w całej Małopolsce.  

 

W 2021 roku w ramach projektu „Przygotowanie i realizacja działań  w zakresie współpracy 

z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

utworzono przy CZS w Ptaszkowej miejsca obsługi rowerzystów. Powstała architektura 

obejmuje: wiatę rowerową, zestaw parkowy do odpoczynku, stację naprawczą rowerów 

oraz interaktywną mapę, dzięki której turyści i rowerzyści mogą zapoznać się z dostępnymi 

trasami/ścieżkami rowerowymi oraz towarzyszącymi im obiektami. 



42 
 

 

 

W 2021 Stowarzyszenie Ziemia Grybowska zorganizowała V Rowerowy Rajd Grybowski na 

który otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 5 000,00 zł.  

Ponadto w ramach projektu Odkrywamy Małopolskę dofinansowano wycieczki 

krajoznawcze  dla dzieci szkół gminnych w wysokości 37 757,86 złotych.  

 

W  2021 roku opracowano projekt budowlany dotyczący budowy otwartego basenu wraz 

infrastrukturą towarzyszącą w m. Stróże. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 

119 000,00 zł. oraz przygotowany został wniosek o dofinansowaniem budowy ścianki 

wspinaczkowej przy CSZ w Ptaszkowej.  

  

 

Na zadania w obszarze kultury fizycznej i turystyki  wydatkowano w roku 2021 kwotę  

4 510 284,77 złotych z czego wydatki bieżące stanowiły 51% (2 287 414,60  zł)  
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INFORMACJE FINANSOWE  

Stan finansów Gminy  

Budżet Gminy w roku 2021 realizowany był w oparciu o Uchwałę Nr XXXIV/237/2020  Rady 

Gminy Grybów z dnia 31 grudnia 2020 roku. Przedmiotową Uchwałą ustalono dochody 

budżetu na kwotę 147 028 911,00 zł oraz wydatki budżetu na kwotę 161 618 799,35 zł.  

W 2021 roku budżet Gminy ulegał kilkakrotnym zmianom. Rada Gminy podjęła 10 uchwał 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021. Wójt Gminy wydał 27 zarządzeń w sprawie 

zmiany budżetu w roku 2020. Plan dochodów po zmianach wyniósł 153 529 672,32 zł. Plan 

wydatków po zmianach wyniósł 181 764 074,27 zł.  

Sytuację finansową Gminy Grybów w roku 2021 należy określić jako dobrą. Zadłużenia 

przeterminowane nie wystąpiły. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. Płynność 

finansowa gminy jest zachowana, nie zaciągano kredytów przejściowych na działalność 

bieżącą. W 2021 r. zaciągnięto pożyczkę inwestycyjną w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska w Krakowie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 

12 000 000, 00 zł. W 2021 r. odsetki od zaciągniętej pożyczki wyniosły 69 570,02 zł. 

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosiła 17 264 740,80 zł.  

Ważnym wskaźnikiem świadczącym o potencjale rozwojowym jednostki samorządu 

terytorialnego jest kwota pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych  niepodlegających 

zwrotowi. W 2021 roku złożono 26  wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć i projektów 

na łączną kwotę dofinansowania 35 427 088,31 zł, z czego 22 wnioski zostały wybrane do 

dofinansowania na łączną kwotę 34 017 088,31 zł.  

 

 

Przyznane dofinansowania w 2021 r.  

Projekt Wartość projektu Dofinansowanie 

Sportowa Polska - Budowa boisk, skoczni do skoku w 
dal oraz bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w 
miejscowości Florynka 

1 569 487,00 1 098 600,00 

MIRS - Remont (w ramach modernizacji) boiska 
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 1 w miejscowości Ptaszkowa 

357 513,36 124 660,00 

ROPS - Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry 
małopolskich domów pomocy społecznej  
w związku z zagrożeniem COVID-19 

19 575,00 19 575,00 

FRIL - Gminy Górskie - Budowa ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej 

18 000 000,00 7 677 400,00 

NFOŚiGW - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej 

17 920,00 14 000,00 

Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład - 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości 
Kąclowa w Gminie Grybów 

7 052 631,58 6 700 000,00 

Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład - 
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Biała 

Niżna, Stróże w Gminie Grybów 

2 947 368,42 2 800 000,00 

WFOŚiGW - Zakup specjalistycznego sprzętu 
wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz 
podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska dla 
6 Jednostek OSP z terenu Gminy Grybów 

18 695,00 9 347,50 

Posiłek w Szkole i w domu - Szkoła Podstawowa  

w Kąclowej i Siołkowej 
200 000,00 160 000,00 

Aktywna tablica 43 750,00 35 000,00 

Poznaj Polskę - Organizacja wycieczek szkolnych 54 583,80 39 952,80 
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Laboratoria przyszłości 929 300,00 929 300,00 

ROPS - Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry 

małopolskich domów pomocy społecznej  
w związku z zagrożeniem COVID-19 

8 302,24 8 302,24 

PFRON - Moduł IV - Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi  

97 400,00 97 400,00 

PFRON - Modernizacja pracowni gospodarstwa 
domowego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz 

dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

270 800,00 160 000,00 

Polski Ład uzupełnienie subwencji - Wodociąg 5 604 000,00 5 604 000,00 

Polski Ład uzupełnienie subwencji - Kanalizacja 5 186 000,00 5 186 000,00 

RPO WM - Redukcja niskiej emisji z sektora 
mieszkaniowego na terenie Gminy Grybów poprzez 
dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła 

na nowoczesne kotły gazowe 

1 579 659,50 1 555 937,25 

RPO WM - Cyfrowy Rozwój Gminy Grybów 1 106 169,75 829 627,31 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont drogi 
gminnej nr 294994K Krużlowa Wyżna - Krużlowa - 
Siołkowa "Nalepówski" w km 0+047,00 - km 2+304 w 

miejscowości Krużlowa Wyżna, Gmina Grybów 

1 367 927,01 794 284,00 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozbudowa drogi 
gminnej nr 294783K w km od 0-000,00 do km 0+152 
wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 

1571K Ptaszkowa - Wojnarowa  
w miejscowości Chodorowa, Gmina Grybów 

2 771 741,03 158 568,00 

Małopolska Pamięta - Remont konserwatorski kapliczki z 
1858 r. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 

25 223,68 15 134,21 

Razem 49 228 047,37 34 017 088,31 

Złożone wnioski bez uzyskania dofinansowania 

Projekt Wartość projektu Dofinansowanie 

Fundusz Sprawiedliwości - Zakup nowego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stróże 
850 000,00 650 000,00 

Fundusz Sprawiedliwości - Zakup używanego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Wieś 

410 000,00 250 000,00 

RFIL - PGR - Budowa sieci wodociągowej  
w miejscowości Biała Niżna 

450 000,00 450 000,00 

Małopolskie OSP - Zakup nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stróże 

850 000,00 60 000,00 

Razem 2 560 000,00 1 410 000,00 

 

 

Wykonanie budżetu Gminy  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody budżetu Gminy wyniosły 177 122 192,05  zł, co 

stanowi 115,37% realizacji planu dochodów, natomiast wydatki budżetu Gminy wyniosły 

168 047 656,27 zł, co stanowi 92,45% realizacji planu wydatków.  

Analizując strukturę dochodów budżetu Gminy za rok 2021 głównym rodzajem dochodów 

są dochody bieżące w wys. 155 452 069,98 zł., które stanowią 88% dochodów. Dochody 

majątkowe stanowią pozostałe 12% (21 670 122,10 zł) Należności wymagalne na koniec 

roku wyniosły netto 3 972 168,95zł, co stanowi 2,55% zrealizowanych dochodów.  
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Wykonanie oraz wskaźnik realizacji dochodów w stosunku do planu na dzień 

31.12.2021 

Wyszczególnienie 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2021 

(w PLN) 

Wykonanie na 

31.12.2021 

(w PLN) 

Wskaźnik 

realizacji 

A. Dochody własne 38 893 643,94 40 315 335,47 103,66% 

I.   Podatki i opłaty lokalne, w tym: 37 658 954,31  39 051 165,41 103,70% 

Wpływy z podatku od 

nieruchomości 
5 480 000,00 5 483 177,76 100,5% 

Wpływy z podatku rolnego 389 681,00 387 373,13 99,41% 

Wpływy z podatku leśnego 197 419,00 199 020,18 100,81% 

Wpływy z podatku od środków 

transportowych 
662 692,00 667 239,78 100,69% 

Wpływy z podatku od spadków 

i darowizn 
140 000,00 125 126,17 89,38% 

Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych 
655 000,00 658 869,73 100,59% 

Podatek dochodowy od osób 

fizycznych, opłacany w formie 

karty podatkowej 

46 994,00 48 875,00 103,73% 

Opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
4 629 943,00 4 631 094,53 100,02% 

Wpływy z podatku dochodowego 

od osób fizycznych i prawnych  
15 381 029,00 16 620 668,27 108,06% 

Opłaty 513 138,00 498 993,64 97,24% 

Dochody z mienia  725 905,45 676 863,31 93,24% 

Wpływy z usług (dostarczanie 

wody) 
779 280,00 781 335,44 100,26% 

Wpływy z usług (gospodarka 

ściekowa) 
5 530 535,65 5 603 729,09  101,32% 

Wpływy z usług pomoc społeczna 1 381 863,00 1 369 185,49 98,08% 

Wpływy z usług (dochody GOSiR) 1 145 474,21 1 299 613,21 113,46% 

II. Pozostałe dochody 1 234 689,63 1 2644 170,06 102,39% 

B. Subwencja ogólna 55 708 185,00 59 022 037,00 105,95% 

C. Dotacje celowe 55 342 879,39 56 114 697,51 101,39% 

D. Dochody majątkowe 3 584 963,99  21 670 122,07 604,47% 

 

W 2021 roku nastąpił wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku ubiegłego o 8,30% 

oraz  dochodów majątkowych o 126,34%. Ogółem dochody budżetu zwiększyły się w roku 

2021 o 15,68%. 

Wykonanie dochodów za 2021 oraz procentowy wzrost lub spadek  w stosunku 

do roku poprzedniego 

 

Wyszczególnienie 
Wykonanie na 

31.12.2020 

Wykonanie na 

31.12.2021 

Wzrost/spadek 

do roku 

poprzedniego 

Dochody bieżące,  

w tym: 
143 539 316,20 155 452 069,98  + 8,30% 

Dochody własne 31 917 073,32 40 315 335,47 + 26,31% 

Środki ze źródeł 

zagranicznych  
547 694,00 116 588,62  - 21,29% 
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Dochody majątkowe, 

w tym: 
9 574 129,52 21 670 122,07  +126,34% 

Dochody własne 139 752,12 676 863,31 +384,33% 

Dotacje oraz środki 

przeznaczone na 

inwestycje 

9 434 370,40 20 993 258,76 +122,52% 

Dochody ogółem 153 113 445,72 177 122 192,05  +15,68% 

 

Wydatki budżetu wykonano na poziomie 92,45% planu (168 047 656,27 zł), w tym wydatki 

bieżące w kwocie 132 001 848,45 zł.  

Z kolei analizując strukturę wydatków budżetu Gminy w roku 2021 główną pozycję 

odgrywają wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych – 31,65%, 

następnie wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminy – 15,13%, wydatki 

majątkowe – 21,45% budżetu, oraz wydatki z dotacji na zadania bieżące – 2,74%.  

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2021 wyniosło 36 045 807,82 zł, co stanowi 

92,05% planu wydatków inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne  w strukturze budżetu 

stanowią 21,45% wszystkich wydatków budżetu.  

Największe wydatki inwestycyjne stanowiły zadania w dziale Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska w kwocie 20 548 267,51zł. 

Drugą znaczącą pozycją w wydatkach inwestycyjnych Gminy w 2021 roku były wydatki  

w dziale Oświata i wychowanie i wyniosły 5 586 650,56 zł, kolejną w dziale Transport  

i łączność w kwocie 3 257 157,43 zł. oraz wydatki związane z infrastrukturą wodociągową 

i sanitacyjną w kwocie 1 054 863,56 zł. W stosunku do roku 2020 wydatki inwestycyjne 

zwiększyły się o 92,60%.  

Wykonanie oraz wskaźnik wzrostu w poszczególnych kategoriach wydatków 

majątkowych 

Wyszczególnienie 
Wykonanie w PLN Wskaźnik 

wzrostu/spadku 2020 2021 

Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne, o których 

mowa w art. 236 ust. 4 pkt 

1 ustawy 

18 714 912,28 36 045 807,82 +92,60% 

w tym: wydatki o charakterze 

dotacyjnym na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne 

2 336 510,94 1 5959 983,70 -31,69% 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa  

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg ustawy obejmuje okres roku budżetowego oraz 5 

kolejnych  lat budżetowe. Jej opracowanie umożliwia weryfikację długotrwałej stabilności 

gminy, w szczególności zdolność obsługi długu i utrzymania płynności finansowej  

w perspektywie dłuższej, a więc wykraczającej poza horyzont czasowy bieżącego roku 

budżetowego. 

Rada Gminy Grybów uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Uchwałą nr Uchwały Nr 

XXIV/238/2020 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2020 r. Podstawą opracowania 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grybów jest Uchwała Budżetowa na 2021 r., dane 
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sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grybów za lata 2018 i 2019, wartości 

planowane na koniec III kwartału 2020 r. oraz wytyczne Ministra Finansów i Rozwoju 

dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania Wieloletnich Prognoz 

Finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 

Prognozę dochodów budżetu Gminy Grybów na 2020 rok sporządzono w oparciu o: 

• wnikliwą analizę wykonania dochodów za okres III kwartałów 2020 r., zwłaszcza 

dochodów bieżących, 

• przewidywane wskaźniki inflacji publikowane przez Ministerstwo Finansów, 

• stawki podatkowe obowiązujące w Gminie Grybów na rok 2021 r., 

• analizę dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne oraz pobierane przez Urzędy 

Skarbowe, udziałów w podatkach bezpośrednich, jak również zakładane dochody  

z mienia), 

• planowane kwoty subwencji ogólnej, kwoty udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania 

własne na 2021 r. z uwzględnieniem otrzymanych informacji w tym zakresie. 

Na kolejne lata założono wzrost dochodów bieżących na poziomie od 1,0% do 2%,  

w oparciu o wskaźniki do WPF publikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. 

W prognozie w latach 2021-2025 wykazana jest kwota dochodów ze sprzedaży działek 

mienia komunalnego gminy oraz planowane dotacje majątkowe z budżetu środków 

europejskich. 

Przy planowaniu wydatków kierowano się następującymi założeniami: 

• Wydatki bieżące ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych  

w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planuje się  

w kolejnych latach ze wzrostem proporcjonalnie do wzrostu dochodów bieżących. 

Zgodnie z w/w cytowanym artykułem nie można uchwalić budżetu, w którym planowane 

wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 

• Przyjęto przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych o około 2%. 

• Wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne do wynagrodzeń przyjęto 

wzrost do 3,4%. 

• Przy prognozowaniu pochodnych od wynagrodzeń uwzględniono wysokość 

obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. 

• Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planowano, Gmina nie udzielała 

poręczeń. 

• Gmina  posiada zadłużenie na 2021 r. Planowane zadłużenie w okresie objętym WPF 

wynosi 12 000 000,00 zł;.  

Wykonanie w 2020 roku przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej: 

1. Erazmus + You start then wait for the others szkoła Podstawowa w Gródku 

Program realizowany przez Szkołę Podstawową w Gródku w latach 2020–2022. Na 

rok 2021 r.wydatki zostały zaplanowane w wysokości 48 339,74 zł. Wydatkowano 

kwotę w wysokości 40 576,59 zł.  Ze względu na panującą sytuacje pandemiczną 

umowa została aneksowana i pozostała niewykorzystana kwota zostanie 

wydatkowana w 2023 roku. 

2. Redukcja niskiej emisji sektora mieszkaniowego na terenie gminy Grybów 

poprzez dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa 
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stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze - Poprawa jakości życia 

mieszkańców i ochrona środowiska 

W budżecie na 2021 rok przewidywano, wykonanie wymiany 3 pieców. Wartość 

dofinansowania na kocioł, zgodnie z zasadami przydzielania dotacji wynosi max. 8 

000 złotych, zaś dofinansowanie na modernizację instalacji wynosi maksymalnie 1 

000 złotych. Łączna maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 9 000 

złotych. Od 2018 r plan przewidywał wykonanie wymiany 150 pieców na paliwa 

stałe na łączną wartość 1 404 917,00 zł. Do końca 2020 roku wymieniono 147 sztuk 

kotłów. W 2021 roku dokonano wymiany 3 kotłów za kwotę 25 441,00 zł. 

Zaangażowanie rzeczowe na koniec 2021 roku wyniosło 100%. 

3. Zakup sceny mobilnej wraz z wyposażeniem – Zwiększenie dostępności do 

kultury mieszkańców Gminy Grybów. 

W ramach projektu zakupiona została scena mobilna z wyposażeniem, oświetleniem 

i nagłośnieniem scenicznym. Wzmocniona zostanie infrastruktura kultury, ułatwiona 

zostanie organizacja lokalnych imprez oraz poszerzona oferta kulturalna na 

obszarze Gminy Grybów. Zadanie zostało zrealizowane w 100% na łączną kwocie 

181 365,10 zł. 

4. Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii – Rozwój 

infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

Planowany koszt przedsięwzięcia wynosił 852 686,99 zł. Kwota zrealizowanych 

wydatków w 2021 roku to 779 373,85 zł, wykonano wydatki w 91,40%. 

Przedsięwzięcie obejmowało: 

• mikroinstalację PV o mocy 39,9 kWp zlokalizowaną na dachu Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Białej Niżnej. 

• mikroinstalację PV o mocy 33,9 kWp zlokalizowaną na dachu Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego w Stróżach. 

• mikroinstalację PV o mocy 31,8 kWp zlokalizowaną na dachu Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego w Krużlowej Wyżnej 

• mikroinstalację PV o mocy 16,8 kWp zlokalizowaną na dachu Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego w Kąclowej. 

• mikroinstalację PV o mocy 21,9 kWp zlokalizowaną na dachu Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Siołkowej. 

• mikroinstalację PV o mocy 15,0 kWp zlokalizowanąna dachu Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Ptaszkowej. 

• mikroinstalacja PVo mocy 38,4 kWp zlokalizowano na terenie Oczyszczalni 

Ścieków Komunalnych w Stróżach, 

5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów 

segregowanych z terenu Gminy Grybów – Utrzymanie porządku i czystości 

w Gminie. 

W 2021 roku na ten cel przeznaczono 4 245 678, zł. Wykonanie w 2021 roku wynosi 

4 453 976,05 zł tj. 104,91%. 

6. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grybów - zaktualizowanie studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów 

W 2021 r został zawarty aneks do umowy zawartej w 2019 roku. Termin realizacji 

przesunięto na 2022 rok. Realizacja planowana jest na IV kwartał 2022 roku. 

7. Zimowe utrzymane dróg – zabezpieczenie dojazdów na drogach gminnych 

Na ten cel w 2021 roku przeznaczono kwotę 1 039 491,03 zł. Wydatkowano 802 

582,17 zł tj.77,21%. 

8. Utrzymanie letnie i zimowe odcinków chodników zlokalizowanych w ciągi 

drogi wojewódzkiej Nr 981 odc. 100km3+070 - 3 +214 - utrzymanie 

czystości na terenie gminy 
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Zawarto wieloletnią umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W 2021 

na ten cel została przeznaczona kwota 638,00zł . W 2021 r wydatki poniesiono  

w 99,17% i wyniosły 632,70 zł. 

9. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Grybów do roku 2030. 

W 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie Programu Rozwoju Gminy Grybów 

na lata 2021-2030. W 2020 r na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 10 455,00 

zł z terminem realizacji w 2021 roku. Gmina odstąpiła od umowy za porozumieniem 

stron. Wydatki poniesione z tytułu odstąpienia w I półroczu 2021 roku to kwota 2 

000,00 zł. Została zawarta nowa umowa z wykonawcą na kwotę 22 140,00 zł. 

Termin wykonania to rok 2022. 

10. Opracowanie dokumentacji związanej z ustaleniem przebiegu granic 

działki Nr 103 obręb Binczarowa – Regulacja stanu prawnego dróg 

W 2020 r. zawarto umowę na kwotę 6 000,00 zł . Ze względu na zaistniałą sytuację 

związaną z Covid 19 z wykonawcą został sporządzony aneks do umowy z terminem 

realizacji 2021 r. Wydatki zostały zrealizowane w 100%. 

11. Opracowanie dokumentacji związanej z ustaleniem przebiegu granic 

działki Nr 2139 obręb Gródek – Regulacja stanu prawnego dróg 

W 2020 r zawarto umowę na kwotę 11 800,00 zł. Ze względu na zaistniałą sytuację 

związaną z Covid-19 z wykonawca został sporządzony aneks do umowy z terminem 

realizacji 2021 r. Wydatki zostały zrealizowane w 100%. 

12. Remont drogi gminnej nr 294994K Krużlowa Wyżna – Krużlowa-Siołkowa 

Nalepówki w km 0+047,00 – 2+304 w m. Krużlowa Wyżna  

Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji zadania przewidziano na I półrocze 

2022 roku. Kwota całego zadania to 1 407 687,00 zł 

13. Ubezpieczenie mienia – ubezpieczenie mienia gminy 

Zabezpieczono środki w wysokości 390 000,00 zł. Realizacja 2022 rok. 

14. Usługi pocztowe – doręczenie informacji zawiadomień mieszkańcom 

Zabezpieczono środki w wysokości 195 000,00 zł. Realizacja 2022 rok. 

15. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej działki Nr 1485 położonej w m. 

Cieniawa ustalenie stanu prawnego granic 

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z ustaleniem 

linii brzegowej zgodnie z prawem wodnym działki ewidencyjnej nr 1485 obręb 

Cieniawa na odcinku z działką sąsiednią nr 341 obręb Ptaszkowa. Umowa zawarta 

2021 roku na kwotę 3 690,00 zł. Termin wykonania II kwartał 2022 roku. 

16. Wykonanie podziału działek ewidencyjnych położonych w obrębie m. 

Florynka – 

przebudowa drogi 

Zawarto umowę na wykonanie podziału działek ewidencyjnych 65, 66, 67/1, 67/2 

w obrębie Florynka pod przebudowę dróg gminnych – działki ewidencyjnej 67 i 71 

wraz z trwałą stabilizacją nowo powstałych punktów granicznych. Umowa zawarta 

w 2021 roku na kwotę 5 200,00 zł. Termin wykonania w 2022 roku. 

17. Ustalenie przebiegu granic położonych w obrębie Binczarowa z działkami 

sąsiednimi – ustalenie granic 

Zawarto umowę na ustalenie przebiegu granic działek nr 330/2, 301/2 do 238/2 

położonych w obrębie m. Binczarowa wraz z sąsiednimi działkami 330/1, 330/3 do 

236/1 podział działki 243/3. Umowa zawarta w 2021 roku na kwotę 16 800,00 zł, 

Termin zakończenia wykonania prac to 2022 rok. 

18. Podział działek - obręb Wyskitna – Ustalenie granic 

Umowa zawarta na wykonanie dokumentacji geodezyjnej z związanej z podziałem 

działek nr 299, 301, 302/1 obręb Wyskitna. Umowa zawarta 2021 roku na kwotę 4 

800,00 zł. Termin wykonania to rok 2022. 
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19. Prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąclowa, Florynka, 

Binczarowa, Wawrzka, Ptaszkowa – Poprawa jakości życia mieszkańców  

i ochrony środowiska 

Łączne planowane nakłady na ten cel wynoszą 251 535,00 zł. Plan wydatków na 

2021 rok to kwota 128 800,00 zł. W 2021 roku zakończono II etap część 2 „Budowa 

przekroczenia siecią kanalizacji sanitarnej drogi wojewódzkiej nr 981  

w miejscowości Florynka”. Zakres prac w 2021 roku wykonano na kwotę 64 390,50 

zł tj 49,99%. 

20. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w m. Florynka – 

Poprawa bazy sportowej 

Zadanie obejmuje budowę boiska z trawy syntetycznej o wymiarach 62 x 34 m, 

boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, budowę 4-ro torowej bieżni 

dł. 120 m (100+3+17) o nawierzchni poliuretanowej, budowę bieżni o nawierzchni 

poliuretanowej skoku w dal wraz z zeskocznią, budowę ogrodzenia pełniącego 

funkcję piłkochwytu na działce nr 328/1, 328/2.  

21. Budowa boisk wraz z wykonaniem na nich nawierzchni poliuretanowych 

oraz nawierzchni z trawy syntetycznej ma na celu poprawienie 

infrastruktury oraz bezpieczeństwa dla użytkowników.  

Łączna wartość zadania to 1 575 42,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 500 

000,00 zł wydatkowano kwotę 482 587,51 zł tj. 96,52 %. 

22. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną wraz  

z instalacjami, budowę przyłącza wodociągowego oraz układu komunikacji 

wewnętrznej – Zwiększenie dostępności usług kulturalnych 

W 2020 roku Gmina Grybów otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w wysokości 2 817 616,35 zł plus odsetki na koniec roku, które zostały 

w 2021 roku wprowadzone do budżetu w wysokości 407,63 zł na budowę Gminnego 

Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną wraz z instalacjami, budowę przyłącza 

wodociągowego oraz układu komunikacji wewnętrznej na działkach nr 400/3, 

400/1, 195 położonych w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Grybowa. Powstała 

infrastruktura będzie głównym ośrodkiem kulturalnym w gminie, skupiać będzie 

działalność 10 bibliotek oraz 12 filii GOK. Projekt obejmuje budowę centralnego 

ośrodka skupiającego miejscową społeczność, stymulującego i umożliwiającego 

rozwój kulturalny i ogólnorozwojowy mieszkańców w tym w szczególności dzieci, 

młodzież i osób starszych, które bardzo często nie mają dostępu do pełnej oferty 

kulturalnej. Inwestycja zostanie zakończona do 2022 r. Plan wydatków na 2021 rok 

w kwocie 1 787 685,13 zł został zrealizowany w 100,00,%  

23. I etap przebudowy drogi gminnej Siołkowa - Kotlarzówka w miejscowości 

Siołkowa - opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej - poprawa 

ruchu na drodze gminnej 

W 2020 roku zawarto do umowy z 2019 roku aneks na opracowanie w/w 

dokumentacji. Umowa na kwotę 68 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 64 

8458,99 zł tj. 98,36%. 

24. Przebudowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi gminnej 

Wyskitna - Bugaj w miejscowości Wyskitna - Poprawa warunków życia 

mieszkańców 

W 2020 roku zawarto aneks do umowy z 2019 r na kwotę 44 895,00 zł. Ze względu 

na panującą sytuacje związaną z COVID19 podpisano kolejny aneks w 2021 roku z 

terminem wykonania w 2022 roku. 

25. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości: Biała Niżna, 

Gródek, Stróże, Polna, Wyskitna, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa 

Wyżna i Siołkowa poprawa jakości życia mieszkańców 
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W ramach zadania w 2021 r. zrealizowano część projektu – zakresem realizacji 

zadania objęto:  

• Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna, 

Gródek. W ramach umowy wybudowane zostanie ok 23,2 km sieci 

grawitacyjnej (ɸ 250, ɸ 200, ɸ 160) i tłocznej (ɸ125, ɸ 110, ɸ 63) oraz 4 

przepompownie ścieków – 3 sieciowe, 1 przydomowa. W roku 2020 

 wykonano 6,0 km sieci. Termin zakończenia inwestycji: 30.09.2022 r. 

• Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Stróże, Wyskitna, 

Polna. W ramach umowy wybudowane zostanie ok 38,6 km sieci 

grawitacyjnej (ɸ 315, ɸ 250, ɸ 200, ɸ 160) i tłocznej (ɸ 140, ɸ 110, ɸ 90) 

oraz 10 przepompowni sieciowych i 13 przepompowni przydomowych. W 

roku 2020 wykonano 8,155 km. Termin zakończenia inwestycji: 30.09.2022 

r. 

• Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Chodorowa, 

Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna. W ramach umowy wybudowane zostanie 

28,02 km sieci grawitacyjnej (ɸ 315, ɸ 250, ɸ 200, ɸ 160) i tłocznej (ɸ 160, 

ɸ 140, ɸ 110) wraz z 13 sieciowymi przepompowniami ścieków. W roku 2020 

wykonano 1,8 km sieci. Termin zakończenia inwestycji: 30.09.2022 r. 

• Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Siołkowa. W ramach 

umowy wybudowane zostanie ok 12,03 km sieci grawitacyjnej (ɸ 315, ɸ 250, 

ɸ 200, ɸ 160) i tłocznej (ɸ 160, ɸ 110, ɸ 90) oraz 6 sieciowymi 

przepompowniami ścieków. Termin zakończenia inwestycji: 30.09.2022 r. 

Zaplanowano łączne nakłady na ten cel 29 179 173,15 zł. W 2021 na ten cel 

została przeznaczona kwota 14 898 362,00 zł a wydatki wyniosły 14 862 

508,96 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. 

26. Budowa sali gimnastycznej w ramach rozbudowy budynku Szkoły 

Podstawowej w Polnej – Rozwój edukacji i sportu 

Zadanie obejmuję rozbudowę Szkoły Podstawowej w Polnej o część dydaktyczną (3 

salelekcyjne + biblioteka) oraz o salę gimnastyczną ( 24 mx12 m) wraz z zapleczem 

szatniowo sanitarnym . W 2020 roku została zawarta umowa na łączną kwotę 2 765 

889,04zł. W 2021 roku wydatki przy planie 1 265 889,04 zł zrealizowano w kwocie 

1 265 889,04 zł. Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem w 2021 roku. 

27. Budowa sali gimnastycznej w ramach rozbudowy budynku Szkoły 

Podstawowej w Binczarowej – Rozwój edukacji i sportu 

Zadanie obejmuję rozbudowę Szkoły Podstawowej w Binczarowej o część 

dydaktyczną (4 sale lekcyjne) oraz o salę gimnastyczną (26 mx12 m) wraz  

z zapleczem szatniowo –sanitarnym. W 2020 roku została zawarta umowa na łączną 

kwotę 3 720 471,69 zł. Plan wydatków na 2021 rok to 2 180 471,69 zł zrealizowano 

w 100% w kwocie 2 180 471,69 zł. Zadanie zostało zakończenie zgodnie z planem 

w 2021 r. 

28. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej „Do 

szkoły” i obiektu mostowego na potoku Grodkówka w miejscowości Gródek 

– poprawa warunków życia mieszkańców 

W 2020 roku zawarto aneks do umowy z 2019 r na kwotę 43 050,00 zł. 

Zrealizowano wydatki w kwocie 43 050,00 zł zgodnie z założonym planem. 

29. Zakup autobusu 20 -to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych 

na zajęcia z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej w WTZ w Siołkowej 

– wyrównanie różnic między regionami II obszar „D” 

W 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Grybów na zakup nowego autobusu 

20 – osobowego dla WTZ w Siołkowej. Łączne planowane nakłady na ten cel 

wynoszą 254 487,00 zł. Wydatki zrealizowano w 100%. 
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30. Budowa chodnika ,oświetlenia ulicznego w miejscowości Krużlowa Wyżna 

w ciągu drogi powiatowej nr 157K Paszyn – Mogilno - Krużlowa - Poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców wsi Krużlowa Wyżna 

Umowa z 2019 roku została aneksowana w 2020 roku - termin wykonania w 2021 

rok. Kwota Umowy 78 900,00 zł. Plan zrealizowano w 100%, kwota zrealizowanych 

wydatków to 78 899,58 zł. 

31. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa 

oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1466K Stróże -Polna - 

Łużna w miejscowości Stróże, Wyskitna, Polna- poprawa warunków życia 

mieszkańców 

W 2020 roku zawarto aneks do umowy z 2019 r na kwotę 75 000,00 zł z terminem 

realizacji w 2021 roku. Zadanie zostało wykonane zgodnie z założonym planem  

w 100%. 

32. Budowa oświetlenia ulicznego zaprojektuj i wybuduj w miejscowości 

Stróże - poprawa jakości życia mieszkańców 

W 2020 roku zawarto aneks do umowy z 2019 r na kwotę 85 639,98 zł. Zadanie 

zostało zrealizowane w 100%. 

33. Opracowanie projektu sieci wodociągowej w m. Florynka – Zawodzie, Biała 

Niżna – Zawodzie i Centrum , Polna – zaopatrzenie mieszkańców wsi  

w wodę. 

W 2020 roku zawarto umowę na kwotę 189 850,00 zł. 
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Informacja o stanie mienia komunalnego  

 

W okresie od 1 stycznia 2021  roku do 31 grudnia 2021 roku  zasób komunalny Gminy 

Grybów  powiększył  się o grunt o łącznej  powierzchni 1,4655ha.  Grunty te zostały nabyte: 

w drodze umów cywilno-  prawnych tj.   umów  darowizny związanych  z nieodpłatnym 

przekazaniem, w drodze decyzji wydanych  przez Wojewodę tj. decyzji komunalizacyjnych 

oraz zostały nabyte na podstawie decyzji podziałowych   wydanych w oparciu o art. 98 

ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Przeważająca  część nabytego gruntu dotyczyła działek nabytych  na cele  związane  

z poszerzeniem   istniejących dróg gminnych,  jak również była związana z tworzeniem  

nowych ciągów komunikacyjnych łączących istniejące drogi gminne . Na ten  cele zostały 

nabyte działki położone w miejscowości Biała Niżna,  Cieniawa, Stróże, Siołkowa, Krużlowa 

Niżna, Wyskitna   

W oparciu o decyzję podziałowe wydane na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami Gmina Grybów nabyła na własność działki nr 123/1, 1108/1, 128/1, 

127/1 o łącznej powierzchni 0,0768ha położone w Krużlowej Niżej  związane  

z poszerzeniem drogi gminnej „Krużlowa Niżna – Krzemionki” oraz nabyła działki nr 

2196/6, 2165/3, 1841/5, 1841/7, 2197/6, 2199/7, 2199/5, 2195/2, 2196/4, 2197/4, 

1840/2, 2198/2, 2166/7 o łącznej powierzchni 0,0638ha położone w Siołkowej związane 

regulacją stanu prawnego drogi gminnej „Siołkowa – Kotlarzówka” 

W marcu 2021 roku Gmina Grybów  zakupiła grunt - działkę ewidencyjną nr 399/4   

o powierzchni 0,1738ha   położoną  w  Grybowie  na cele inwestycyjne związane z 

planowaną rozbudową parkingu dla petentów  budynków administracyjnych  Urzędu Gminy  

Grybów.  Zakupiona działka położona jest w bezpośrednim  sąsiedztwie budynku Urzędu 

Gminy. W kwietniu 2021 roku  Gmina Grybów zakupiła i pozyskała w formie umowy 

zamiany działki nr 1443/2, 1442/1, 1418/1, 14818/2 o łącznej powierzchni 0,4622ha na 

cele związane z planowaną budową Szkoły Podstawowej w Gródku.  

W formie aktów notarialnych – umowy darowizny zostały nabyte działki ewidencyjne 

położone w miejscowości Stróże, Biała Niżna, Cieniawa, Siołkowa oraz Wyskitna o łącznej 

powierzchni 0,2832ha.  

Na podstawie  decyzji komunalizacyjnych  wydanych  przez Wojewodę Gmina Grybów 

nabyła na własność działkę nr 884  o pow. 0,57ha   położoną w Cieniawie oraz  działkę nr 

2333/7 o pow. 0,01 położoną w Białej Niżnej. Działki te znajdowały się we władaniu Gminy 

Grybów,  wydanie   decyzji  komunalizacyjnych uregulowało ich stan prawny. 

W okresie od  1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 Gmina Grybów zbyła grunt  

o łącznej powierzchni 0,9100ha  

W  czwartym kwartale 2021 roku  Wójt Gminy Grybów przeprowadził  trzy przetargi   

w formie przetargu ustnego nieograniczonego  na zbycie:  

• działek nr  261/31, 261/34, 261/28 o łącznej powierzchni 0,3981ha położonych  we 

Florynce. Wylicytowana cena sprzedaży  działki nr 261/31 wynosiła  64 000 zł , dla 

działki nr 261/34 wynosiła 70 000 zł , dla działki nr 261/38  wynosiła 88 000 zł 

• działek nr 1761/4, 1761/2, 1763/2, 1763/5  o łącznej powierzchni  0,4709ha 

położonych w Siołkowej.  Wylicytowana cena sprzedaży działki nr 1761/4 wynosiła  

64 600 zł  , dla działki nr 1761/2 wynosiła  62 200 zł  , dla działki nr 1763/2 wynosiła  

65 400  zł, dla działki 1763/5 wynosiła  75 200 zł .  

• działek nr 60/1 i 60/2 o łącznej powierzchni  0,0087ha położonych w Wawrzce .  

W grudniu 2021 została  spisana notarialna  warunkowa umowa sprzedaży.  

Sprzedaż w/w działek  wraz z ustanowieniem służebności gruntowych (prawa 
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przejazdu przez działkę  nr 60/3)   na rzecz podmiotu który wygrał przetarg  tj. 

Spółki Wodociągowej w Wawrzce nastąpiła  w lutym 2022 roku  i była związana   

z regulacją stanu prawnego studni głębinowych stanowiących własność Spółki 

Wodociągowej w Wawrzce. 

W oparciu o decyzję o Starosty Nowosądeckiego znak: BUD.6740.1492.2020 o zezwolenie 

na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1466K 

Stróże- Polna – Łużna w km 1 + 725 do 2 +513 w miejscowości Polna” zostało przeniesione 

prawa własności działek komunalnych  nr 661/1, 264/3, 265/1, 357/1 i 405/11 o łącznej 

powierzchni 0,0403ha na rzecz Powiatu Nowosądeckiego. 

W marcu 2021  roku w oparciu o art. 44 i 45   Ustawy o gospodarce nieruchomościami 

decyzjami  administracyjnymi Wójta Gminy Grybów zostały oddane w trwały zarząd 

jednostkom oświatowym tj.  Zespołom  Szkolno – Przedszkolnym oraz Szkołom 

Podstawowym działki komunalne zabudowane budynkami placówek oświatowych.  Łączna 

powierzchnia oddanych działek komunalnych oddanych w trwały zarząd wynosi 11,6896 

ha  

Na dzień 31 grudnia  2020 roku  obowiązywało : 

• 19  umów  dotyczących  dzierżawy gruntów rolnych  i gruntów dzierżawionych na 

działalność pozarolniczą. 

• 15 umów  najmu na lokale mieszkalne, w tym 9 umów  lokali socjalnych., 3 umowy,  

których przedmiotem wynajmu są  lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach 

oświatowych  Gminy Grybów tj. w Szkole Podstawowej  w Polnej, Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym  w Siołkowej, Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Ptaszkowej. 

• 20  umów najmu i  dzierżaw na lokale użytkowe,  w tym 11 umów dotyczyło   

podmiotów prowadzących działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

(gabinety lekarskie i gabinety stomatologiczne).   

Pozostałe  umowy najmu dotyczyły  wynajmu lokali komunalnych na cele związane  

z  działalnością  handlową, usługową i   edukacyjną.   

W pierwszym półroczu 2021 roku zostały podpisane dwie nowe umowy najmu na 

wynajmem gruntu dla firmy InPost na cele związane z posadowieniem  segmentów 

paczkomatowych do nadawania i odbioru przesyłek. Paczkomaty  zostały umieszczone na 

działkach komunalnych w miejscowości:  Cieniawa i Florynka. 

Wysokość obowiązujących  stawek za wynajem i dzierżawę lokali użytkowych i stawek za 

dzierżawę gruntów na cele  związane z działalnością pozarolniczą  określają : Zarządzenie 

Nr 177/2010 Wójta Gminy Grybów z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia 

stawek czynszu za wynajem i dzierżawę lokali użytkowych stanowiących zasób komunalny 

Gminy Grybów  i  Zarządzeniem nr 186/2010  Wójta Gminy Grybów z dnia 9 grudnia 2010 

roku  w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego mienia komunalnego na terenie 

Gminy Grybów. 

W okresie od 1 stycznia  2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – Gmina Grybów posiadała 

na własność grunt, który stanowił przedmiot użytkowania wieczystego. Grunt ten 

obejmował obszar o łącznej powierzchni 6,3736 ha i składał się z działek położonych  

w miejscowości: 

1. Biała Niżna, których użytkownikiem wieczystym jest  Spółdzielczy Zakład Usługowo 

Produkcyjny w Białej Niżnej oraz Spółka METBUD. Grunt o łącznej powierzchni 

2,5136ha 

2. Florynka, których użytkownikiem wieczystym  jest  Kółko Rolnicze we Florynce oraz 

Firma PAR KUR. Grunt o łącznej powierzchni 0,80ha 
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3. Krużlowa Wyżna, których użytkownikiem wieczystym jest Kółko Rolnicze  

w Krużlowej Wyżnej. Grunt o pow. 0,30ha 

4. Siołkowa których użytkownikiem wieczystym jest  Spółka Browar Pilswiezer  

z siedzibą w Siołkowej. Grunt o pow. 2,76ha 

W  okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – Gmina Grybów była 

użytkownikiem wieczystym gruntu o powierzchni 1,1375ha. W skład tego gruntu wchodziły 

działki ewidencyjne położone w miejscowości: Biała Niżna o łącznej powierzchni 0,3212ha, 

Ptaszkowa o łącznej powierzchni 0,1405ha oraz Stróże o łącznej powierzchni 0,6758ha 

W okresie od  1 stycznia  2021 roku do 31 grudnia  2021  roku z tytułu wykonywania praw 

własności i innych  praw majątkowych Gmina Grybów  uzyskała następujące dochody: 

• dochody z czynszów za wynajem i dzierżawę składników majątkowych: 116 882,43 

zł 

• wpływy z usług: 5 0972,44 zł 

• dochody z tytułu najmu lokali w placówkach oświatowych: 4 800,00  zł 

• dochody z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów:  17 197,20 zł 

• inne dochody z gospodarowania składnikami mienia komunalnego wraz  

z powstałymi odsetkami:  838,86 zł 

• dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego : 401 942,18 
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INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów 

zostało przyjęte uchwałą XIV/94/99 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 1999 roku. 

Uchwałą XXX/294/2013 roku przystąpiono do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów. 

Studium obejmuje cały obszar gminy Grybów w granicach administracyjnych. 

W 2021 r. studium zostało poddane konsultacjom z właściwymi organami administracji 

publicznej pod względem infrastruktury, punktów archeologicznych, konserwatorskich, 

krajobrazowym. Przygotowywano studium do uzgodnień i opiniowania z 40 jednostkami, 

służbami i organami władzy  według właściwości.   

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów został przyjęty Uchwałą 

Nr XVII/144/2008 Rady Gminy Grybów z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów. W 2020 

roku Rada Gminy Grybów podjęła w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  Rada Gminy Grybów podjęła 4 uchwały dla 80 działek: 

W sprawie ogólnej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy 

Grybów wpłynęło 89 wniosków. 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2018-2025 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2018-2025 został przyjęty Uchwałą 

Nr XXIII/224/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 maja 2017 w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2017-2025 oraz aktualizowany 

Uchwałą Nr XXXIV/339/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 05 lipca 2018 r.  

Program Rewitalizacji jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym działania, które 

należy podjąć, aby poprawić sytuację wybranych obszarów rewitalizacji. Obszar 

rewitalizacji został wyznaczony na terenie dwóch miejscowości Gminy Grybów: Biała Niżna 

i Stróże. W 2021 r. wydano 187 zaświadczeń dla notariuszy w związku z kupnem oraz 

sprzedażą działek, dotyczących potwierdzenia że nieruchomość nie jest objęta obszarem 

rewitalizacji.  

Program opieki nad zabytkami  

W 2021 r. kontynuowano działania podjęte w sprawie opracowania nowego Programu 

opieki nad zabytkami. Projekt nowego programu jak również wykaz obiektów zabytkowych 

uzgadniano z Małopolskim Konserwatorem Zabytków. W 2021 roku opracowana została 

Gminna Ewidencja Zabytków, która została przyjęta Zarządzeniem Nr 187/2021 Wójta 

Gminy Grybów z dnia 31.12.2021 r. Na wsparcie prac konserwatorskich przekazano   

3 dotacje na kwotę w budżecie na rok 2021 kwotę 71 000,00 złotych.  

Program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym  

Zgodnie z program przyjętym  Uchwałą Rady Gminy Grybów Nr XXIV/232/2020  

określający zasady wynajmowana  lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Grybów na lata 2021-2025. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku zostały 

zawarte na kolejne dwa lata umowy najmu na lokale socjalne z  dotychczasowymi  

podmiotami (rodzinami wynajmującymi lokale socjalne). 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grybów, który został przyjęty uchwałą nr 

XVII/154/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 6 października 2016r w latach 2016-2018 

przewiduje w ramach działań proekologicznych redukcję niskiej emisji na terenie Gminy 

Grybów m.in. poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

poprzez wymianę 400 starych pieców/kotłów. W 2021 roku dokonano wymiany 70 kotłów.  

W roku 2021 Gmina Grybów dofinansowała montaż:30 kpl. instalacji fotowoltaicznych,  

6 kpl. Instalacji solarnych,1 pompę ciepła do ogrzewania budynku,2 pompy do grzania 

wody. 

Program Ochrony Środowiska  

Program Ochrony Środowiska został przyjęty Uchwałą Nr XIX/191/2020 Rady Gminy 

Grybów z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Grybów na lata 2020-2023 z prognozą do roku 2027”. 

W roku 2021 na zadania związane  z ochroną środowiska dotyczyły budowy sieci 

sanitarnych w celu ochrony wód, ochrona powietrza, ochrony gleb oraz edukacja 

ekologiczna mieszkańców Gminy. W roku 2021 na zadania w zakresie ochrony środowiska 

przeznaczono 29 764 319,88 złotych.  

Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy w 2021 r.  

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/255?2021 Rady Gminy Grybów z dnia 26 marca 

2021  roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2021 r.” Celem programu 

jest ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy oraz 

zapewnienie właściwej opieki zwierzętom bezdomnym i gospodarskim oraz wolno żyjącym 

kotom, przebywającym na terenie Gminy Grybów. W roku 2021 na realizację Programu 

przeznaczono 21 931,48 zł. 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grybów na 

lata 2017-2032 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 

28.12.2017 roku. Celem programu jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy. W ramach umowy dotyczącej wspólnej realizacji „Programu usuwania odpadów 

zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego” w 2021 r. gmina sfinansowała 

50% kosztów związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest na kwotę 25 240,42 

złotych. W ramach umowy usunięto 145,17 Mg  szkodliwych odpadów zawierających 

azbest.  Ponadto ze środków RPO WM  w roku 2021 odebrano 107,23 ton szkodliwych 

odpadów zawierających szkodliwy azbest. Łącznie z Gminy Grybów odebrano  252,40 ton 

odpadów zawierających azbest. 

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/227/2020 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 

2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021. Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki 

uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania 

alkoholu. Program zawiera działania realizowane przez Gminę z uwzględnieniem wymogów 

ustawowych oraz celów operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określonych w Narodowym Programie 

Zdrowia. Na realizację programu w roku 2021 przeznaczono kwotę 286 980,25 złotych. 
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Program przeciwdziałania narkomanii 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/226/2020 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 

2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji 

szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu. Program zawiera 

działania realizowane przez Gminę z uwzględnieniem wymogów ustawowych oraz celów 

operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia. W roku 2021 

na realizację Programu przeznaczono 8 260,00 zł 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie  

Program został przyjęty Uchwałą Nr VI/49/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 28.05.2015 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Grybów na lata 2015-2020. Celem Programu jest 

zmniejszenie skali zjawiska przemocy poprzez stworzenie jednolitego systemu 

przeciwdziałania przemocy. W ramach realizacji Programu powołany został Zespół 

Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest m.in. weryfikacja procedury Niebieskiej Karty 

i tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie 

w indywidualnych przypadkach. W 2021 roku założono 15 Niebieskich Kart przez 

funkcjonariuszy Policji. Zadania z zakresu Programu realizuje głównie Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji  

Strategia została przyjęta Uchwałą nr VI/50/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 28.05.2015 

r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji w 

Gminie Grybów na lata 2015-2020.  Strategia dotyczy programów pomocy społecznej, 

profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem strategii jest integracja osób, 

rodzin przejawiających problemy, dążenie do zmiany negatywnych sytuacji występujących 

w społeczeństwie. Na terenie Gminy zadania z zakresu realizacji strategii wykonuje głównie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Siołkowej i Urząd Gminy. W 2021 roku zapewniono całodobową opiekę  

w Domu Pomocy Społecznej dla 29 osób z terenu Gminy Grybów. Również w 2021 roku 

przyjęto do Domu Dziecka 4 dzieci, a 14 dzieci objęto opieką poprzez Rodzinę Zastępczą 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku 

publicznego realizowany był na podstawie uchwały Rady Gminy Grybów nr XXIII/212/2020 

z dnia 26 listopada 2020 r. Realizując roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi innymi podmiotami  Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Grybów z dnia 

15 stycznia 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy 

Grybów. Ogółem do konkursu złożonych zostało 8 ofert, z tego dotacje otrzymało  

8 stowarzyszeń na kwotę łączną 89 400,00 złotych.  Ponadto przeprowadzono 

postępowanie w trybie Art. 19a ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. małe 

granty. Do konkursu zostało złożonych 7 ofert na łączną kwotę dofinansowania 38 000 

złotych. 

Program stypendialny dla uczniów  

Program stypendialny dla uczniów jest realizowany na podstawie Uchwały nr 

XXV/164/2005 Rady Gminy Grybów z dnia 31 marca 2005 roku. Stypendium szkolne jest 

przyznawane dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z 

niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
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umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, 

a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. W 2021 roku wypłacono  

531 stypendiów na kwotę 920 952,00 złotych.  

Program stypendialny dla studentów – Stypendium Wójta Gminy Grybów 

Stypendium o charakterze socjalno-naukowym zostało przyjęte Uchwałą Nr 

XXXV/285/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zasad 

udzielania stypendiów dla studentów. Przyznawane jest przez Wójta Gminy Grybów ze 

środków własnych Gminy Grybów dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce, 

znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej. Maksymalna kwota 

stypendium wynosi 2500 zł jeśli zostanie przyznana na okres 10 miesięcy. Ostateczna 

wysokość stypendium uzależniona jest od liczby miesięcy roku akademickiego, w których 

student pobiera naukę w szkole wyższej, na podstawie zaświadczenie z uczelni o uzyskanej 

średniej ocen z egzaminów i zaliczeń z adnotacją o planowanym terminie ukończenia 

studiów. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają stałe zameldowanie 

na terenie Gminy Grybów i którzy w I semestrze pierwszego roku lub poprzednim roku 

akademickim osiągnęli średnią co najmniej 4.0, a miesięczny dochód na członka ich rodziny 

w ostatnim roku podatkowym nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania 

świadczenia rodzinnego. W 2021 r. przyznano 23 stypendia na łączną kwotę 43 900,00 zł. 

 

Program Rozwoju Sportu  

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/333/2021 Rady Gminy Grybów z dnia 13 

grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego 

Gminy Grybów w zakresie rozwoju sportu.  

Realizacja programu nastąpiła w 2023 roku. 

 

Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022  

 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XIV/127/2019 Rady Gminy Grybów z dnia  

30 grudnia 2019 r.  

Głównym założeniem tego Programu jest rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin z terenu 

gminy Grybów, sprzyjającego prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb rodzin przejawiających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. W roku 2021 pracownicy socjalni w 2021 r. prowadzili pracę socjalną  

w 350 rodzinach. W 2021 roku wsparciem asystenta rodziny było objętych 25 rodzin,  

w których wychowywało się 56 dzieci. 11 rodzin z terenu gminy Grybów zostało 

zobowiązanych do współpracy  z asystentem przez Sąd Rodzinny. 

 

 

 

 



60 
 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY  

Omówienie ogólne  

W roku 2021 Rada Gminy Grybów podjęła 102 uchwały na 11 posiedzeniach. W ciągu 2021 

roku Rada Gminy Grybów wprowadziła 11 zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej 

oraz 8 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej podejmując następujące Uchwały: 

XXV/239/2021 z dnia 26 lutego 2021r., XXV/240/2021 z dnia 26 lutego 2021r., 

XXVII/258/2021 z dnia 18 maja 2021r., XXVII/259/2021 z dnia 18 maja 2021r., 

XXVII/260/2021 z dnia 18 maja 2021r., XXVIII/277/2021 z dnia 22 czerwca 2021r.,  

XXVIII/278/2021 z dnia 22 czerwca 2021r., XXIX/290/2021 z dnia 22 lipca 2021r.,  

XXIX/291/2021 z dnia 22 lipca 2022r., XXX/301/2021 z dnia 9 września 2021r., 

XXX/302/2021 z dnia 9 września 2021r., XXXII/309/2021 z dnia 19 października 2021r., 

XXXII/310/2021 z dnia 19 października 2021r., XXXIII/318/2021 z dnia 16 listopada 

2021r., XXXIII/319/2021 z dnia 16 listopada 2021r., XXXV/334/2021 z dnia 30 grudnia 

2021r., XXXV/2335/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. 

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i WPF zostały pominięte w zestawieniu 

szczegółowym z uwagi na szczegółowy opis zmian w budżecie i WPF zawarty  

w Sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy za rok 2021.  

Komisje stałe Rady Gminy w 2021 roku odbyły łącznie 59 posiedzeń, w tym:  

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego - 10, Komisja Infrastruktury i Mienia 

Komunalnego - 11, Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Przeciwpożarowych 

oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 9, Komisja Rewizyjna - 3, Komisja Zdrowia, 

Rodziny i Spraw Socjalnych – 9, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 11,  Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji – 6, Dodatkowo Doraźna Komisja Statutowa odbyła 4 posiedzenia  

w 2021 roku. W 2021 roku radni przedłożyli na sesjach Rady Gminy 11 interpelacji. 

  



61 
 

Zestawienie szczegółowe wykonania uchwał 

 

Lp. Nr uchwały Data 
podjęcia 

W sprawie Sposób wykonania uchwały 
 

Finanse, Podatki 

1 
XXI/128/2004 16.11.2004 Wprowadzenia zwolnień od 

podatków od nieruchomości 

Roczny skutek zwolnień w roku 

2021 wyniósł 902 327,21zł 

2 
XXI/129/2004 16.11.2004 Wprowadzenia zwolnień od 

podatku leśnego 

Roczny skutek zwolnień w roku 

2021 wyniósł 5 459,39 zł 

3 

XXI/130/2004 16.12.2004 określenia wzorów formularzy do 
podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku 
leśnego 

Zgodnie z Uchwałą opracowano 
wzory formularzy do podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego 

4 

IV/31/2015 27.02.2015 Wyodrębnienia w budżecie Gminy 
Grybów środków stanowiących 

fundusz Sołecki 

Uchwała pozwala na coroczne 
uwzględnienie w budżecie gminy 

środków na fundusz sołecki. Na rok 
2021 w ramach funduszu sołeckiego 
zaplanowano kwotę 786 683,90zł z 

czego wydatkowano 785 829,88zł. 

5 

X/92/2015 25.11.2015 Określenia wzoru formularzy 
informacji i deklaracji 

podatkowych 

Zgodnie z Uchwałą, mieszkańcy 
składają deklaracje podatkowe 

wprowadzone zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów  

6 

XI/105/2019 24.10.2019 Określenia stawek podatku od 
nieruchomości 

W 2021 roku do budżetu Gminy 
Grybów wpłynęło 5 483 177,76zł w 
związku z pobranym podatkiem od 

nieruchomości  

7 

XX/194/2020 28.08.2020 Określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w 
spłacie należności pieniężnych o 

charakterze cywilnoprawnym oraz 
warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej w 
przypadkach, w których ulga 

stanowić będzie pomoc publiczną 
oraz wskazania organu lub osób 
uprawnionych do udzielania tych 

ulg. 

W związku z uchwałą w 2021 roku 
nie zostały udzielone żadne ulgi w 

spłacie należności pieniężnych 

cywilnoprawnych a co za tym idzie 
również i pomocy publicznej. 

8 

XXIV/234/2020 29.12.2020 Wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego o 
powierzeniu Gminie Grybów przez 
Gminę Kamionka Wielka zadania 

w zakresie przyjmowania 

odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy 
Kamionka Wielka przez Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Białej Niżnej 

przez Gminę Grybów. 

W 2021 roku w związku z zawartym 
porozumieniem  

Gmina Kamionka Wielka wniosła do 
budżetu  4 800zł 
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9 

XXVI/253/2021 26.03.2021 Udzielenia pomocy finansowej dla 
Gminy Kamionka Wielka 

dotyczącej dofinansowania drogi 

Została udzielona pomoc finansowa 
dla Gminy Kamionka Wielka w 

formie dotacji celowej w kwocie 
10.000,00 zł na modernizację drogi 

gminnej „Wolniki” w miejscowości 
Mszalnica w zakresie wykonania 
nowej nawierzchni bitumicznej. 

10 

XXVII/261/2021 

XXX/329/2021 

18.05.2021 

13.12.2021 

Udzielenia pomocy finansowej dla 
Miasta Grybowa 

Została udzielona pomoc finansowa 
dla Miasta Grybów w formie dotacji 

celowej w kwocie 100.000,00 zł na 
remont dróg miejskich: ul. Chłodna 
(nr drogi K290734) oraz ul. Wiejska 
(nr drogi K290764) w miejscowości 

Grybów. 

11 

XXVII/264/2021 18.05.2021 Zarządzenia poboru podatku 

rolnego, o nieruchomości, leśnego 

oraz opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów i 

określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

Uchwała wprowadza nowych 

inkasentów 16 sołectw Gminy 

Grybów. Traci moc uchwała nr 
IX/79/2015 Rady Gminy Grybów z 

dnia 24 września 2015r. 

12 

XXVIII/276/2021 22.06.2021 Udzielenia pomocy dla Gminy 
Nowy Targ 

Została udzielona pomoc finansowa 
w 2021 roku dla Gminy Nowy Targ 
w formie dotacji celowej w kwocie 

20 000,00 zł dla poszkodowanych w 
pożarze w Nowej Białej 

13 

XXIX/289/2021 22.07.2021 Udzielenia pomocy finansowej dla 
Miasta Nowego Sącza 

Została udzielona pomoc finansowa 
w wysokości 6.856,64 zł dla Miasta 

Nowego Sącza na organizację 
wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci z terenu Gminy Grybów przez 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Nowym Sączu 

14 
XXXII/311/2021 19.10.2021 Określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości 
W 2021 roku wpływy do budżetu z 
tytułu podatku od nieruchomości 

wyniosły 4 850 723,50 zł 

15 

XXXIII/320/2021 16.11.2021 Określenia wysokości stawek 

podatku od środków 
transportowych 

W 2021 wpływy z podatku 

transportowego wyniosły 33 873,00 
  

Mienie Komunalne, Geodezja 

16 

XXX/290/2018 1.03.2018 Nabycia na rzecz mienia 

komunalnego Gminy Grybów 
działek położonych w Kąclowej 

Uchwała przeznaczona do uchylenia. 

17 

XXXI/309/2018 27.03.2018 Nabycia działek na rzecz mienia 
komunalnego Gminy Grybów 

położonych w Gródku 

Uchwała przeznaczona do uchylenia. 
Właściciel działek nr 1733, 2304, 

2305, 2306 zmarł 

18 

XXXV/346/2018 14.08.2018 Nieodpłatnego nabycia działek na 
rzecz mienia komunalnego Gminy 
Grybów położonych w Ptaszkowej 

Częściowo zrealizowana. Gmina 
Grybów nabyła działki nr 701/16, 

701/18 na cele związana z 

infrastrukturą drogową. Działka nr 
701/22  przewidziana jest do 

nabycia w roku 2022 

19 

XXXV/350/2018 14.08.2018 Sprzedaży działek z zasobu 
mienia komunalnego Gminy 

Grybów położonych we Florynce 

Uchwała przeznaczona do uchylenia. 
Działki nr 261/12 i 261/13 objętej 

niniejszą Uchwałą  uległy podziałowi 
i zmieniły oznaczenie 
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20 

XXXV/352/2018 14.08.2018 Nabycia działek położonych w 
Siołkowej na rzecz mienia 

komunalnego Gminy Grybów 

Uchwała przeznaczone do uchylenia. 
Właściciele działek zrezygnowali z 

przekazania działek objętych 
Uchwałą na rzecz Gminy Grybów 

 

21 

XXXVI/365/2018 12.10.2018 Sprzedaży działek z zasobu 
mienia komunalnego Gminy 

Grybów położonych w Siołkowej 

Częściowo zrealizowano. W trybie 
przetargowym zbyto działki  nr 

1761/2, 1761/4, 1763/2, 1763/5 

22 

IV/28/2019 22.03.2019 Nieodpłatnego nabycia na rzecz 
mienia komunalnego Gminy 

Grybów działek położonych w 
Białej Niżnej z przeznaczeniem 

pod drogę gminną 

Częściowo zrealizowano. Gmina 
nabyła działki o numerach 627/5, 

635/2, 638/2, 639/2, 675/2 
położonych w Białej Niżnej. 

23 

VII/49/2019 18.06.2019 Zmiany działek położonych w 
Siołkowej i Gródku 

W 2021 r. zrealizowano w całości. W 
ramach zamiany Gmina Grybów 
nabyła działki budowlane na cele 

związane z budową nowej szkoły w 

m. Gródek. 

24 

IX/90/2019 12.09.2019 Nabycia na rzecz mienia 
komunalnego Gminy Grybów 
działki położonej w Siołkowej 

Uchwała przeznaczona do uchylenia. 
Właściciel działki nr 284/1 objętej 

Uchwałą zmarł 

25 

XI/103/2019 24.10.2019 Nieodpłatnego nabycia działek w 
Chodorowej na rzecz mienia 
komunalnego Gminy Grybów 

W 2021 r. zrealizowano w całości. 
Nabyto działki na cele związane z 

infrastrukturą drogową. 

26 

XI/104/2019 24.10.2019 Nieodpłatnego nabycia działek w 
Siołkowej na rzecz mienia 

komunalnego Gminy Grybów 

W 2021 r. zrealizowano w całości. 
Nabyto działki na cele związane z 

infrastrukturą drogową. 

27 

XI/120/2019 12.12.2019 Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Grybów na lata 

2020-2024 

Został w opracowany wieloletni 

program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy 

Grybów na lata 2020 -2024 

28 

XVI/157/2020 20.03.2020 Nieodpłatnego nabycia działki na 
rzecz mienia komunalnego Gminy 
Grybów położonej w Białej Niżnej 

W 2021 r. zrealizowano w całości. 
Nabyto działkę na cele związane z 

infrastrukturą drogową. 

29 

XVI/161/2020 26.05.2020 Ustanowienia służebności 
przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 
Grybów położonej w Starej Wsi 

W 2021 r. zrealizowano w całości. 
Została ustanowiona służebność 
przesyłu na rzecz spółki PGNiG 

30 

XVI/162/2020 
 

 

 
 
 

XXVII/265/2021 

26.05.2020 
 

 

 
 
 
18.05.2021 

Ustanowienia służebności 
przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Grybów położonej w Ptaszkowej 
 
 

Zmiany uchwały nr XVI/162/2020 
z dnia 26 maja 2020 w sprawie 

ustanowienia służebności przesyłu 
na nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Grybów 
położonej w Ptaszkowej 

 

Zmiana  dotyczy §2, który otrzymał 
brzmienie:  „Ustanowienie 

służebności przesyłu określonej w § 

1 uchwały nastąpi za jednorazowym 
wynagrodzeniem na rzecz Gminy 
Grybów w wysokości 1 636 zł plus 
należny podatek VAT w wysokości 
23 %.” Po wprowadzanych zmianach 
w 2021 r. zrealizowano w całości. 
Została ustanowiona służebność 

przesyłu na rzecz spółki PGNiG 
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31 

XVI/163/2020 
 

 
 

 
XXVII/266/2021 

26.05.2020 
 

 
 

 
18.05.2021 

Ustanowienia służebności 
przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 
Grybów położonej w Cieniawie 

 
Zmiany uchwały nr XVI/163/2020 
z dnia 26 maja 2020 w sprawie  

ustanowienia służebności przesyłu 
na nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Grybów 
położonej w Cieniawie 

 
 

Zmiana dotyczy  § 2. Po 
wprowadzonych zmianach w 2021r. 

zrealizowano w całości. Została 
ustanowiona służebność przesyłu na 

rzecz spółki PGNiG 

32 

XXI/204/2020 24.09.2020 Nieodpłatnego nabycia na rzecz 

mienia komunalnego Gminy 
Grybów działek położonych w 

Siołkowej. 

W 2021 r. zrealizowano w całości. 

Nabyto działki na cele związane z 
infrastrukturą drogową. 

33 

XXIII/215/2020 26.11.2020 Nabycia na rzecz mienia 
komunalnego działek położonych 

w Wawrzce. 

W 2021 r. zrealizowano w całości. 
Nabyto działki na cele związane z 

infrastrukturą drogową. 

34 

XXIII/216/2020 26.11.2020 Zamiany działki stanowiącej 
zasób komunalny Gminy Grybów 

położonej w Kąclowej   

W 2021 r. zrealizowano w całości. 
Dokonano zamiany działki 

komunalnej za działkę stanowiącą 

własność osób prywatnych 
 
 

35 

XXIV/228/2020 
 

 
 

XXX/306/2021 

29.12.2020 
 

 
 
09.09.2021 

Nabycia na rzecz mienia 
komunalnego Gminy Grybów 

działki położonej w Cieniawie  
 

Zmiany uchwały nr 
XXIV/228/2020 z dnia 29 grudnia 

2020 roku w sprawie  nabycia na 
rzecz mienia komunalnego Gminy 

Grybów działki położonej w 
Cieniawie  

  

Zmiana dotyczy  § 1.  
Po wprowadzonych zmianach w 

2021 r. zrealizowano w całości. 
Nabyto działki na cele związane z 

infrastrukturą drogową. 

36 

XXIV/229/2020 29.12.2020 Nabycia na rzecz mienia 
komunalnego Gminy Grybów 

działek położonych w Wyskitnej. 

W 2021 r. zrealizowano w całości. 
Nabyto działki na cele związane z 

infrastrukturą drogową. 

37 

XXIV/230/2020 29.12.2020 Nabycia na rzecz mienia 

komunalnego Gminy Grybów 
działki położonej w Siołkowej  

W 2021 r. zrealizowano w całości. 

Nabyto działki na cele związane z 
infrastrukturą drogową. 

38 

XXIV/238/2020 29.12.2020 Nabycia na rzecz mienia 

komunalnego Gminy Grybów 
działki położonej w Grybowie. 

W 2021 roku zrealizowano w całości. 

Nabyto działkę na cele związane z 
budową parkingu przy budynku 
administracyjnym Urzędu Gminy  

39 

XXV/243/2021 26.02.2021 Zmiany Uchwały Rady Gminy 
Grybów Nr XXIV/230/2020 z dnia 

29 grudnia 2020 roku w sprawie 
nieodpłatnego nabycia na rzecz 

mienia komunalnego Gminy 
Grybów działki położonej w 

Siołkowej 

W 2021 r. zrealizowano w całości 

40 

XXV/244/2021 26.02.2021 Nabycia działek na rzecz mienia 
komunalnego Gminy Grybów 

położonych w Gródku 

W 2021 r. zrealizowano w całości. 
Nabyto działki na cele związane z 

budową nowej szkoły w m. Gródek. 

41 

XXVI/257/2021 26.03.2021 Zamiany działek położonych w 

Siołkowej i Gródku 

W 2021 r. zrealizowano w całości. 
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42 

XXVII/267/2021 18.05.2021 Sprzedaży działek wchodzących w 
skład zasobu komunalnego Gminy 

Grybów położonych we Florynce 

Zrealizowano w całości. Zbyto działki 
w postępowaniu przetargowym 

43 

XXVII/268/2021 18.05.2021 Wynajmu lokali położonych w 
budynkach komunalnych Gminy 

Grybów  

Zrealizowano w całości. Została 
zawarta umowa najmu lokalu 

komunalnego 

44 

XXIX/294/2021 22.07.2021 Zbycia działek wchodzących w 

skład zasobu komunalnego Gminy 
Grybów położonych w  Wawrzce 

W trakcie realizacji. Przeprowadzono 

postępowanie przetargowe i 
wyłoniono nabywcę przedmiotowych 

działek 60/1, 60/2. Przeniesienie 
własności  nastąpiło w I – kwartale 

2022 roku 

45 

XXIX/295/2021 22.07.2021 Ustalenia szczegółowych 
warunków korzystania z 

nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Grybów 
oddanym w trwały zarząd 

jednostkom organizacyjnym 

Zrealizowano w całości. Uchwalone 
zostały warunki korzystania z 

nieruchomości komunalnych 

przekazanych w trwały zarząd. 

46 

XXIX/297/2021 22.07.2022 Wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie w drodze komunalizacji 
na rzecz Gminy Grybów 

nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa 

Zrealizowano w całości. 

47 

XXX/305/2021 09.09.2021 Nabycia działek na rzecz mienia 
komunalnego Gminy Grybów 

Zrealizowano częściowo w zakresie 
działek położonych w m. Stróże. 

Nabyto działki na cele związane z 
infrastrukturą drogową 

 

 
 

48 

XXXII/314/2021 19.10.2021 Wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej zasób komunalny 
Gminy Grybów położonej w 

Krużlowej Wyżnej 

Zrealizowano w całości. Została 
podpisana umowa najmu lokalu 

komunalnego  

49 

XXXII/315/2021 19.10.2021 Wynajmu lokalu położonego w 
budynku komunalnym Gminy 

Grybów 

Zrealizowano w całości. Została 
zawarta umowa najmu lokalu 

komunalnego 

50 

XXXII/316/2021  19.10.2021 Wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie w drodze komunalizacji 

na rzecz Gminy Grybów 
nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa 

Zrealizowano w całości. 

51 

XXXIII/323/2021 16.11.2021 Nieodpłatnego nabycia działek na 

rzecz mienia komunalnego Gminy 
Grybów położonych w Cieniawie 

Zrealizowano w całości. Nabyto 

działkę na cele związane z 
infrastrukturą drogową. 

52 

XXXV/337/2021 30.12.2021 Wynajmu lokalu położonego w 
budynku komunalnym Gminy 

Grybów 

Zrealizowano w całości. Została 
zawarta umowa najmu lokalu 

komunalnego 

53 

XXXV/338/2021 30.12.2021 Ustanowienia prawa służebności 
gruntowej przez nieruchomość 

stanowiącą zasób komunalny 
Gminy Grybów położoną w 

Wawrzce 

W trakcie realizacji. Ustanowienie 

służebności gruntowej związane jest 

z dostępem do drogi publicznej dla 

zbywanej w trybie przetargowym 

działki nr 60/3 położonej w Wawrzce 
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Rozwój lokalny 

54 

XXIII/224/2017 
 

 

31.05.2017 Przyjęcie Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Grybów na 

lata 2017-2025 

W 2021 roku zostało wydanych 236 
zaświadczeń o rewitalizacji. 

55 

XXXIV/339/2018 05.07.2018 Przyjęcia aktualizacji Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy 

Grybów na lata 2018-2025 

Uchwała wprowadza zmianę 
załącznika zgodnie z Ustawą z dnia 9 

października 2017 roku o 

Rewitalizacji 

56 

IX/94/2019 12.09.2019 Przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Grybów 

Przygotowanie dokumentów do 

uchwalenia zmiany mpzp Gminy 
Grybów dotyczące zmian 1 działki w 

m. Krużlowa Niżna pod usługi 
wielobranżowe w 2021 zostały 

zakończone podjęciem uchwały nr 
XXVIII/283/2021 

57 

XI/101/2019 24.10.2019 Przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Grybów 

Przygotowanie projektu oraz 
zawiadomień dla instytucji o 

podjęciu przez Radę Gminy Grybów 
uchwały o przystąpieniu do zmiany 
mpzp Gminy Grybów zmiana MPZP 

dotycząca 38 działek z terenu Gminy 
Grybów została zakończone poprzez 

podjęcie uchwały nr 
XXVIII/282/2021 

58 

XII/112/2019 28.11.2019 Przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Grybów 

Przygotowanie do uchwalenia oraz 
zawiadomienie instytucji o podjęciu 
przez Radę Gminy Grybów Uchwały 

o zmianie mpzp Gminy Grybów 
zmiany 

Dotyczących 7 działek z terenu 

Gminy Grybów zostało zakończone 
podjęciem uchwały XXVIII/283/2021 

59 

XV/143/2020 27.02.2020 Stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych 

będących w zarządzie Gminy 

Grybów 

Za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych w roku 2021 do budżetu 

Gminy Grybów wpłynęło: 

27 439,68 zł 

60 

XXII/209/2020 29.10.2020 Przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grybów 

W trakcie realizacji. Przygotowanie 
materiałów do uzgodnienia mpzp 

Gminy Grybów. 

61 

XIII/214/2020 26.11.2020 Przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Grybów  

W trakcie realizacji. Przygotowanie 

materiałów do opiniowania mpzp 

Gminy Grybów 

62 

XXIV/233/2020 29.12.2020 Przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Grybów. 

W trakcie realizacji. Przygotowanie 
materiałów do opiniowania mpzp 

Gminy Grybów 

63 

XXV/241/2021 26.02.2021 Przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie w obiekcie 
zabytkowym wpisanym do 

rejestru zabytków pod numerem 
Ks.B-241/M 

Została przyznana dotacja w kwocie 
6tys. zł dla Rzymskokatolickiej 
Parafii p. w. Narodzenia NMP w 

Krużlowej Wyżnej na prace 
konserwatorskie przy renesansowym 

epitafium Ks. Benedykta Ścibora 

(XVI w.). 



67 
 

64 

XXV/248/2021 26.02.2021 Przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Grybów 

W trakcie realizacji. Przygotowanie  
materiałów do uzgodnienia mpzp 

Gminy Grybów 

65 

XXVII/262/2021 18.05.2021 Przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Grybów 

W trakcie realizacji. Przygotowanie  
materiałów do opiniowania mpzp 

Gminy Grybów 

66 

XXVII/263/2021  18.05.2021 Uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grybów 

W 2021 roku zakończone w całości. 

67 

XXVII/269/2021 18.05.2021 Przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie w obiekcie 
zabytkowym wpisanym do 

rejestru zabytków pod numerem 
Ks.B-241/M z dnia 23 listopada 

2011 

Została przyznana dotacja w kwocie 

30tys. zł dla Rzymskokatolickiej 
Parafii pw. Narodzenia NMP w 

Krużlowej Wyżnej, na konserwację 
dekoracji malarskiej kaplicy bocznej, 

ołtarza z obrazem św. Antoniego. 

68 

XXVII/270/2021 18.05.2021. Przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie w obiekcie 
zabytkowym wpisanym do 

rejestru zabytków pod numerem 
A-119/105 z dnia 25 marca 1969 

Została przyznana dotacja w kwocie 
35tys. zł dla Rzymskokatolickiej 

Parafii pw. Imienia Maryi Panny w 
Ptaszkowej, na prace 

konserwatorskie przy prawym 
ołtarzu bocznym II etap w kościele 

pw. Wszystkich Świętych w 

Ptaszkowej. 

69 

XXVII/274/2021 18.05.2021 Wyrażenia zgody na utworzenie i 
przystąpienie Gminy Grybów do 

stowarzyszenia pod nazwą 

„Sądecki Obszar Funkcjonalny” 

W związku z wyrażoną zgodą Gmina 
Grybów przystąpiła do 

stowarzyszenia „Sądecki Obszar 

Funkcjonalny” 

70 

XXVIII/279/2021 
 

 
 
 
 

XXXIV/339/2021 

22.06.2021 
 

 
 
 
 
30.12.2021 

Udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Nowosądeckiego 

 
 
 

Zmiany uchwały Nr 
XXVIII/279/2021 z dnia 

22.06.2021 w sprawie  Udzielenia 

pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Nowosądeckiego 

 

Została przekazana dokumentacja 
projektowo - budowlana na 

realizację zadania: Budowa chodnika 
wraz z odwodnieniem w ciągu drogi 

powiatowej nr 1570 K Paszyn - 
Mogilno - Krużlowa w miejscowości 
Krużlowa Wyżna na odcinku: droga 
powiatowa nr 1571 K Ptaszkowa - 

Wojnarowa - działka ew. 129/2. 
Wartość opracowanej dokumentacji: 

78 899,58zł. 
Zmiana dotyczy poprawy błędu w §1  

71 

XXVIII/280/2021 22.06.2021 Wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia przez Gminę 

Grybów ze Skarbem Państwa –
Generalną  Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad, Oddział w 
Krakowie w sprawie realizacji 

Programu Bezpiecznej 

Infrastruktury Drogowej 

Została wyrażona zgoda na zawarcie 
porozumienia w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
przejściach dla pieszych w ciągu 

drogi krajowej nr 28. 

72 

XXVIII/282/2021 22.06.2021   
 

Uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grybów 

W 2021 roku zakończone w całości 

73 

XXVII/283/2021 22.06.2021 Uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grybów 

W 2021 roku zakończone w całości 
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74 

XXVIII/285/2021 22.06.2021 Określenia szczegółowego trybu i 
harmonogramu opracowania 

projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Grybów do roku 2030 

Uchwała przyjmuje szczegółowy tryb 
i harmonogram opracowania 

projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Grybów do roku 2030. 

Traci moc uchwała Nr 
XXIII/213/2020 Rady Gminy Grybów 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

75 

XXIX/292/2021 22.07.2021 Udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Nowosądeckiego 

Została przekazana dokumentacja 
projektowo - budowlana na 

realizację zadania: Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1574K 

Ptaszkowa - Ptaszkowa na odcinku I 
- w km 0+026 do km 0+457, na 

odcinku II - w km 0+543 do km 
0+919 wraz z przebudową 

skrzyżowania drogi powiatowej nr 
1574 (km 0+919) z drogą 

powiatową nr 1575K (km3+439) w 
miejscowości Ptaszkowa. 

Wartość pomocy rzeczowej wynosi: 
90 000,00 zł 

76 

XXIX/293/2021 22.07.2021 Udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Nowosądeckiego 

Została przekazana dokumentacja 
projektowo - budowlana na 
realizację zadania: budowa 

chodnika, zatoki autobusowej strona 
prawa, zatoki autobusowej strona 
lewa wraz z oświetleniem ulicznym 
w ciągu drogi powiatowej nr 1466K 

Stróże – Polna – Łużna w km 
1+725-2+544 (od działki ewid. nr 
404/1 do działki ewid. nr 264/1) 

Wartość pomocy rzeczowej wynosi: 
68 000,00 zł 

77 

XXX/304/2021 09.09.2021 Uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grybów 

W 2021 roku zakończone w całości 

78 

XXXI/307/2021 18.09.2021 Nawiązania współpracy Gminy 
Grybów z miastem Herend  

W dniach 15-17 października 2021 
roku odbyła się wizyta delegacji z 

Węgier. W dniu 15 października 
2021r. zostało uroczyście podpisane 
porozumienie o współpracy między 
Gminą Grybów a Miastem Herend 

Oświata, Kultura, Sport 

79 

XXXV/285/2002 

 
 
 

XXVIII/277/2017 

09.10.2002 

 
 
 

28.11.2017 

Zasad udzielania stypendiów dla 

studentów 
 

Zmiana Uchwały nr 
XXXV/285/2002 z dnia 9.10.2017 

w sprawie  Zasad udzielania 
stypendiów dla studentów 

 

Zmiana dotyczy wprowadzenia 

górnej granicy wypłacania 
stypendiów dla studentów i wynosi 

2 500zł na rok kalendarzowy 
 
 

W 2021 roku wypłacono stypendium 
dla 23 studentów w kwocie 43 900zl 

80 

XXI/141/2004 16.11.2004 ustalenia kryteriów i trybu 
przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno - wychowawcze 

W roku 2021 przyznano nagrody 
nauczycielom za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze w 
kwocie 216 880zł 
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XXIX/283/2017 28.12.2017 trybu udzielania i rozliczania 
dotacji udzielanych publicznym i 

niepublicznym przedszkolom, 
innym formom wychowania 

przedszkolnego, szkołom, w tym 
szkołom podstawowym, w których 

zorganizowano oddział 
przedszkolny i placówkom 

prowadzonym na terenie Gminy 
Grybów, trybu kontroli 

prawidłowości pobrania i 

wykorzystania tych dotacji oraz 
terminu i sposobu rozliczania ich 

wykorzystania 

W roku 2021 przyznano 4 dotacje 
dla przedszkoli niepublicznych oraz 1 

dotację dla punktu przedszkolnego w 
kwocie: 

1. Dotacja dla dzieci zdrowych w 
łącznej kwocie 1 363 248zł 
2. Dotacja dla dzieci 

niepełnosprawnych – w łącznej 
kwocie: 758 087,40zł 

82 

XXX/302/2018 1.03.2018 Ustalenia obowiązkowego 
wymiaru zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych, 

opiekuńczych dla pedagogów, 
psychologów, logopedów i 
doradców zawodowych, 

dyrektorów i wicedyrektorów 

w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest 

Gmina Grybów 
 

Ustalono tygodniową liczbę 
obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych. 

83 

XXXIII/329/2018 12.06.2018 Określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach 
oraz oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym 

jest Gmina Grybów 

Zgodnie z Uchwałą, w 2021 roku 
obowiązywała stawka 1 za każdą 
godzinę zajęć ponad minimum 

programowe - 5 godzin dziennie, w 
przedszkolach lub oddziałach 

przedszkolnych, których organem 

prowadzącym jest Gmina Grybów. 
W 2021 roku do budżetu wpłynęło 

21 982zł  

84 

XXXVI/357/2018 12.10.2018 Regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania 
wypłacania wynagrodzenia za 

godziny zastępstw oraz wysokość 

nagród ze specjalnego funduszu 
nagród. 

Regulamin określa poszczególne 

stopnie awansu zawodowego do 
dodatku za wysługę lat, dodatku 

motywacyjnego, funkcyjnego oraz 
za warunki pracy nauczycieli. 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta w 
2021 roku: 

1. Dodatek motywacyjny dla 

dyrektorów szkół wynosił 
średnio 30% 

2. Dodatek funkcyjny dla 

dyrektorów szkół wynosił 34%-
48% 

85 

VII/52/2019 18.06.2019 Ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli szkół, 
przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych dla których 
organem prowadzącym jest 

Gmina Grybów 
 
 
 

Gmina Grybów 

Ustawa Karta Nauczyciela określa 
pensum godzin dla nauczycieli 

pracujących z dziećmi 6-letnimi - 22 
godziny tygodniowo oraz z dziećmi 

młodszymi - 25 godzin tygodniowo 
 
 
 
 

86 

VII/53/2019 18.06.2019 Ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 
Grybów oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół 
podstawowych od 1 września 

2019 r. 

Zgodnie z Uchwałą ustalono plan 
sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Grybów 
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87 

VIII/61/2019 17.07.2019 Określenia sposobu 
konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, 

projektów aktów prawa 
miejscowego Gminy Grybów w 

dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych 

organizacji 

W 2021 roku zostały ogłoszone 
otwarte konkursy ofert na zadania 

publiczne Gminy Grybów. Zgodnie z 
Uchwałą został przygotowany 

ostateczny projekt programu 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 
2021 roku. 

88 

XIII/122/2019 12.12.2019 Zmiany Uchwały Nr 
XXVI/357/2018 Rad Gminy 

Grybów z dnia 12 października 
2018 r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość stawek i 
szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz 

wysokość nagród ze specjalnego 
funduszu nagród 

W Uchwale doprecyzowano zasady 
wypłacania godzin nauczycielom w 
warunkach trudnych i uciążliwych.  

89 

XVIII/179/2020 23.06.2020 Ustalenia wysokości cen za 
korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej Gminy 

Grybów, będących w zarządzie 
Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji. 

Ustalono ceny za korzystanie z 
obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej Gminy Grybów, będących 

w zarządzie Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji  stanowiący 

załącznik do Uchwały. 

90 

XXVIII/281/2021 22.06.2021 Określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Grybów na rok 

szkolny 2021/2022. 

Określono ceny paliwa stanowiącej 
podstawę zwrotu kosztów dowozu 
dzieci, młodzieży i uczniów oraz 

rodziców lub opiekunów pranych do 
szkół i placówek oświatowych 

91 

XXIX/296/2021 22.07.2021 Wprowadzenia regulaminu 
korzystania z Otwartych Stref 

Aktywności oraz Tras sportowo-

rekreacyjnych, zlokalizowanych 
na terenie Gminy Grybów 

Uchwała określa Regulamin 
korzystania z Otwartych Stref 
Aktywności zlokalizowanych na 

terenie Gminy Grybów  oraz 
Regulamin Tras sportowo-

rekreacyjnych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Grybów w 
miejscowości Biała Niżna 

92 

XXXIV/333/2021 13.12.2021 Warunków i trybu finansowania 
zadania własnego Gminy Grybów 

w zakresie rozwoju sportu 

Uchwała określa warunki i tryb 
finansowania zadania własnego 

Gminy Grybów z zakresu rozwoju 

sportu oraz wskazuje cel publiczny z 
zakresu sportu, który Gmina 

zamierza osiągnąć. 

93 

XXXIII/327/2021 16.11.2021 w sprawie programu współpracy 

Gminy Grybów z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 
na rok 2022 

W roku 2021 zaplanowano wysokość 

środków w kwocie 200tys. zł na 
realizację programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 

rok 2022 
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Ochrona środowiska 

94 

XIII/123/2016 
 
 
 
 
 

 
 
 

XXXIV/244/2018 

22.03.2016 
 
 
 
 
 

 
 
 
05.07.2018 

Ustalenia zasad udzielania dotacji 
celowych ze środków budżetu 

Gminy Grybów na dofinansowanie 
inwestycji polegających na 
budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 
 

Zmiany Uchwały Nr 
XIII/123/2016 w sprawie 

ustalenia zasad udzielania dotacji 
celowych ze środków budżetu 

Gminy Grybów na dofinansowanie 
inwestycji polegających na 
budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
 

Wysokość dotacji wynosi 5 000 zł 
dla jednego wnioskodawcy z 
zastrzeżeniem, że nie może 
przekraczać 40% kosztów 

przedsięwzięcia. W roku 2020 w 
budżecie zabezpieczono środki na 

ten cel w kwocie 50 000 zł.  
 

Zmiana dot. zmiany w załączniku 
określającym warianty dotacji, 

rodzaje inwestycji i zakresy działania 
w ramach których wnioskodawca 

może starać się o przyznanie dotacji 

95 

XXVIII/272/2017 28.11.2017 Ustalenia regulaminu udzielania 
dotacji na wymianę nie 

ekologicznych źródeł ciepła w 
gospodarstwach domowych w 

ramach Projektów finansowanych 
z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Uchwała reguluje zasady 
przyznawania dotacji w zakresie 

wymiany starych kotłów węglowych 
na ekologiczne piece spełniające 

dyrektywę 2009/125/WE w latach 
2018-2020. 

W roku 2021 w ramach projektu 
wymieniono 3 kotły na kwotę 24 700 

zł. 
 

96 

XXIX/284/2017 28.12.2017 Uchwalenia Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Grybów na lata 

2017-2032. 

W roku 2021 odebrano od 
mieszkańców Gminy Grybów – 

252,40 ton eternitu (z 90 

budynków) - finansowanie ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego pozyskane przez 
Starostwo Powiatowe w Nowym 

Sączu 

97 

XIII/121/2019 12.12.2019 Przyjęcia Regulaminu udzielenia 
dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Grybów na 

dofinansowanie zakupu i montażu 
odnawialnych źródeł energii 

Nabór wniosków na odnawialne 
źródła energii obowiązuje od 2020 

roku. Zabezpieczone w 2021r. środki 
na ten cel to 200 000 zł a 
wydatkowano 178 552zł 

98 

XV/138/2020 
 
 

 
 
 

 
 

XXXII/312/2021 

27.02.2020 
 
 

 
 
 

 
 
19.10.2021 

 

 

Uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Grybów. 

 
 
 

Zmiany uchwały nr XV/138/2020 
z dnia 27 lutego 2020 roku w 

sprawie  Uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Grybów   

W 2020 roku uchwalono Regulamin 
utrzymania czystości 

 i porządku na terenie Gminy 

Grybów, który obowiązuje od 26 
marca 2020 roku. 

 

Zmiany obejmują wprowadzenie 
nowych częstotliwości odbioru 

odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Grybów 
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XV/139/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
XXXII/313/2021 

27.02.2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
19.10.2021 

Szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów 
oraz częstotliwości odbioru 

odpadów komunalnych. 
 
 

Zmiany uchwały nr XV/139/2020 
z dnia 27 lutego 2020 r. w 

sprawie  Szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów 

oraz częstotliwości odbioru 

odpadów komunalnych. 
  

Uchwała obowiązuje od 26 marca 
2020 roku i określa terminy oraz 

częstotliwość odbioru odpadów 
komunalnych. Wprowadza 

dodatkowy termin odbioru odpadów 
zmieszanych i bioodpadów w okresie 

od  
1 kwietnia do 31 października.  

Zmiany dotyczy odbioru odpadów 
komunalnych za uiszczenie opłaty  

 

 

100 

Nr XV/140/2020 27.02.2020 Wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy 

Grybów 

Uchwała  wprowadza  wzór 
deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych 

na terenie Gminy Grybów 

101 

XV/141/2020 27.02.2020 Terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Uchwała obowiązuje od  
1 kwietnia 2020 roku i określa 

terminy, częstotliwość  i sposób 
dokonywania opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi na terenie 

nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz 
wprowadza zmianę terminu  

płatności opłaty dla nieruchomości, 
na której znajduje się domek 

letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe za rok z 
góry z 15 listopada na 15 marca za 

dany rok. 

 

102 

XVII/170/2020 26.05.2020 Określenia wymagań jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i 
transport nieczystości ciekłych od 

właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Grybów. 

 

W 2021 roku wydano 1 zezwolenie 
 

 

103 

XIX/182/2020 10.07.2020 Zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie 

na zadanie „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w 
miejscowościach Stróże, 

Wyskitna, Polna, Chodorowa, 
Krużlowa Niżna, Krużlowa 

Wyżna.” 

W 2020 roku zaciągnięto pożyczkę w 

kwocie 20 838 829,27 zł na 
realizację zadania inwestycyjnego 
pn. "Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w miejscowościach Biała 
Niżna, Gródek, Stróże, Wyskitna, 

Polna, Chodorowa, Krużlowa Niżna, 

Krużlowa Wyżna". 
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XIX/191/2020 10.07.2020 Przyjęcia „Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy 

Grybów na lata 2020-2023 z 
prognozą do roku 2027”. 

W 2020 roku przyjęto „Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Grybów na lata 2020-2023 z 
prognozą do roku 2027” 

105 

XXI/205/2020 24.09.2020 Uzgodnienia przeprowadzenia 

zabiegów pielęgnacyjnych 
pomników przyrody  

W 2021 roku przeprowadzono 

zabiegi pielęgnacyjne dla 7 sztuk 
drzew z gatunku dąb szypułkowy, 
oraz 1 sztuki drzewa z gatunku 

tulipanowiec uznanych za pomniki 
przyrody. 

106 

XXIII/217/2020 26.11.2020 Aglomeracji Grybów- Kąclowa Wyznaczono aglomerację Grybów - 
Kąclowa o równoważnej liczbie 

mieszkańców (RLM) 3008 z 
oczyszczalnią ścieków w 

miejscowości Kąclowa oraz 
Ptaszkowa 

107 

XXIII/218/2020 26.11.2020 Aglomeracji Grybów-Stróże  Wyznaczono aglomerację Grybów - 
Stróże o równoważnej liczbie 
mieszkańców (RLM) 9843 z 

oczyszczalnią ścieków w 
miejscowości Stróże 

108 

XXV/242/2021 26.02.2021 Pożyczki długoterminowej w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie na zadanie 
„Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w miejscowościach 
Biała Niżna, Gródek, Stróże, 
Wyskitna, Polna, Chodorowa,  

Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, 
Siołkowa 

W 2021r. zaciągnięto pożyczkę w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie długoterminową pożyczkę 

do kwoty 19.630.699,35 zł z 
przeznaczeniem na realizację 

zadania inwestycyjnego: 
„Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w miejscowościach Biała 
Niżna, Gródek, Stróże, Wyskitna, 

Polna, Chodorowa, Krużlowa Niżna, 
Krużlowa Wyżna, Siołkowa” 

109 

XXV/247/2021 26.02.2021 Regulaminu udzielania i 
rozliczania dotacji celowych na 

realizację zadania pn.” Wymiana 
systemów grzewczych do 

uzyskania wymaganego efektu 
ekologicznego na terenie Gminy 

Grybów” ze środków budżetu 
Gminy Grybów 

Zgodnie z Uchwałą opracowano 
regulamin udzielania i rozliczania 

dotacji celowych na realizację 
zadania określonego ustawą.  

110 

XXVI/255/2021 26.03.2021 Przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 
Grybów w 2021r.” 

Przyjęto program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu ich bezdomności na 

rok 2021. 

111 

XXIX/298/2021 22.07.2021 Przygotowania projektu 
Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Grybów 

Zgodnie z uchwałą został 
przygotowany projekt regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Grybów. 

112 

XXX/303/2021 09.09.2021 Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Grybów 

Uchwalony został nowy Regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Grybów. 

Traci moc uchwała nr 
XXXVI/356/2018 Rady Gminy 

Grybów z dnia 12 października 2018 

r. 
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113 

XXXIII/321/2021 16.11.2021 Pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów 
własnych niepochodzących z  

pobranej opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Zgodnie z uchwałą części kosztów 
gospodarowania odpadami 

komunalnymi w roku 2021 zostały 
pokryte z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty 
w wysokości 68 466,27 zł 

 

114 

XXXIII/322/2021 16.11.2021 Zmiany uchwały nr 
XXV/247/2021 Rady Gminy 

Grybów z dnia 26 lutego 2021 
roku w sprawie uchwalenia 

Regulaminu udzielania i 
rozliczania dotacji celowych na 

realizację zadania pn.” Wymiana 
systemów grzewczych do 

uzyskania wymaganego efektu 

ekologicznego na terenie Gminy 
Grybów” ze środków budżetu 

Gminy Grybów 

Zmiany dotyczą: § 2. ust. 1 pkt. 2 
uchwały,  

115 

XXXIV/331/2021 13.12.2021 Wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty  

Traci moc Uchwała Nr II/11/2018 

Rady Gminy Grybów z dnia 14 
grudnia 2018 r 

 

116 

XXXIV/332/2021 13.12.2021 Wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy 

Grybów 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 
2022 roku i wprowadza  wzór 

deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych 

na terenie Gminy Grybów.  
Traci moc Uchwała Nr XV/140/2020 

Rady Gminy Grybów z dnia 27 

lutego 2020 r. 
 

117 

XXXV/336/2021 30.12.2021 Zmiany uchwały nr 
XXXIV/331/2021 Rady Gminy 

Grybów w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty 

Zmiany dotyczą § 2 ust. 2. 

Pomoc społeczna, Profilaktyka, Rozwiązywanie problemów alkoholowych 

118 

VI/49/2015 28.05.2015 Przyjęcie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w 
Rodzinie w Gminie Grybów na lata 

2015-2020 

W 2021 roku w ramach realizacji 
programu założono 15 Niebieskich 

Kart w celu rozwiązywania 
problemów przemocy w rodzinie, 

przy czym wszystkie Karty zostały 
założone przez funkcjonariuszy 

Policji. 

119 

VI/50/2015 28.05.2015 Przyjęcie Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych i 

Integracji w Gminie Grybów na 
lata 2015-2020 

W 2021 roku zapewniono 
całodobową opiekę w Domu Pomocy 

Społecznej dla 29 osób z terenu 
Gminy Grybów. Również w 2021 

roku przyjęto do Domu Dziecka 4 
dzieci, a 14 dzieci objęto opieką 

poprzez Rodzinę Zastępczą 
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XXXIV/342/2018 5.07.2018 Ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy 
Grybów 

W roku 2021 na obszarze Gminy 
Grybów ustalono: 

22 zezwolenia na sprzedaż do 4,5% 
i na piwo 

15 zezwoleń powyżej 4,5% do 18% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
13 zezwoleń powyżej 18% 

Alkoholu. 
Łącznie wydano 50 zezwoleń. 

121 

II/13/2018 14.12.2018 Podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do 
korzystania z pomocy społecznej 

przez osoby objęte rządowym 

programem "Posiłek w szkole i w 
domu" na lata 2019-2023. 

W 2020 roku podwyższono o 150% 
kryterium dochodowe dla osób 

korzystających z pomocy społecznej 
objętych programem „Posiłek w 

szkole i w domu".  

122 

IX/89/2019 12.09.2019 Ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego Gminy 
Grybów w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu" na 
lata 2019-2023 

W 2021 roku z programu „Posiłek w 

szkole i w domu” skorzystało 747 
dzieci. 

123 

 
XIV/127/2019 

 
30.12.2019 

 
Przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny i Pieczy 

Zastępczej na lata 2020-2022 

Zgodnie z Uchwałą przyjęto Gminny 
Program Wspierania Rodziny i Pieczy 

Zastępczej, który  reguluje 
opracowania i realizację 3-letniego 

programu wspierania rodzin nie 
radzących sobie z wypełnianiem 

funkcji opiekuńczo- wychowawczych 
oraz do rodzin, które wyrażają wolę 

współpracy na rzecz odzyskania 

opieki nad dziećmi objętymi 
instytucjonalną lub rodzinną pieczą 

zastępczą. 

124 

XVIII/175/2020 23.06.2020 Wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego o 
powierzeniu Miastu Nowy Sącz 
zadania w zakresie udzielania 

świadczeń realizowanych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowym Sączu na 
rzecz osób zatrzymanych na 

obszarze gminy Grybów i 
dowiezionych do wytrzeźwienia do 

Izby Wytrzeźwień w Nowym 

Sączu 

W 2020 r wyrażono zgodę na 
zawarcie porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Gminą 
Grybów a Miastem Nowy Sącz w 

sprawie powierzenia Miastu Nowy 
Sącz zadania w zakresie udzielania 

świadczeń realizowanych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Nowym Sączu na rzecz osób 
zatrzymanych na obszarze Gminy 

Grybów i dowiezionych do 

wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień 

w Nowym Sączu  

W związku z podpisanym 
porozumieniem w 2021r. do Izby 

Wytrzeźwień w Nowym Sączu  
przewieziono 32 osoby z terenu 

Gminy Grybów 

 

125 

XIX/183/2020 10.07.2020 Przyjęcia Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy 

Grybów. 

Zgodnie z Uchwałą regulamin 
określa wysokość, formy, tryb i 

sposób udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Grybów znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej. W 
2021 roku pomocy udzielono dla 

1003 uczniów w kwocie 
920 952,00zł 
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XXIV/225/2020 29.12.2020 Szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach 
chronionych 

W Uchwale zostały zawarte zasady 
ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych dla osób bezdomnych 

oraz w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 
  

127 

XXIV/227/2020 29.12.2020 Przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 

2021 

Środki na realizację programu 

pochodzą z opłat za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

 Do budżetu gminy na 2021 rok z 
tego tytułu pozyskano 350 000,00 zł 

 

128 

XXV/246/2021 26.02.2021 Zmiany uchwały nr 

XXIV/227/2020 Rady Gminy 

Grybów z dnia 29 grudnia 2020 W 
sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiazywania 

problemów alkoholowych na rok 
2021  

Zmiany dotycz ą zwiększenia 

nakładów na Program o 129 536,15 

Wysokość nakładów po zmianie 

wynosi 479 536,15 

129 

XXVII/271/2021 18.05.2021 Określenia wzorów dodatku 
mieszkaniowego oraz deklaracji o 

dochodach gospodarstwa 
domowego 

Uchwała wprowadza wzory  dodatku 
mieszkaniowego oraz deklaracji o 

dochodach gospodarstwa 
domowego. Uchwała obowiązuje od 

1 lipca 2021 roku.  

130 

XXVII/272/2021 18.05.2021 Przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej Gminy Grybów za 
2020 rok 

Ocena Zasobów stanowiąca złącznik 

do uchwały zawiera szczegółowe 
dane o: sytuacji demograficznej, 

rynku pracy, infrastrukturze 
społecznej, korzystających z pomocy 

i wsparcia, świadczeniach pomocy 
społecznej, zasobach 

instytucjonalnych pomocy i 
wsparcia, kadrze pomocy społecznej, 
środkach finansowych na wydatki w 

pomocy społecznej i innych 
obszarach polityki społecznej w 
budżecie jednostki samorządu 

terytorialnego, aktywności 

projektowo-konkursowej jednostki 
organizacyjnej pomocy społecznej, 

współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w obszarze pomocy i 

wsparcia gminy Grybów. 

131 

XXVII/273/2021 18.05.2021 Przyjęcia sprawozdania z 
realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny w Gminie 
Grybów za 2020 rok oraz potrzeb 

związanych z realizacją zadań na 
rok 2021 

Przyjęcie sprawozdania wynika z 
obowiązku ustawy o pomocy 

społecznej.  

132 

XXIX/299/2021 22.07.2021 Zmiany uchwały nr 

XXVII/271/2021 Rady Gminy 
Grybów z dnia 18 maja 2021 w 

sprawie  Określenia wzorów 
dodatku mieszkaniowego oraz 

deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego 

Zmiana dotyczy § 4 i uzyskuje 

brzmienie: „Uchwała podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego i 
wchodzi w życie z dniem 1 lipca 

2021 r.”. 
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133 

XXXII/308/2021 19.10.2021 Zamiany uchwały nr 
XXIV/227/2020 Rady Gminy 

Grybów z dnia 29 grudnia 2020 
roku w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania problemów 
alkoholowych na 20221 rok 

Uchwała zmienia treść złącznika  

134 

XXXIII/324/2021 16.11.2021 Zamiany uchwały nr 

XXXII/308/2021 Rady Gminy 
Grybów z dnia 19 października 
2021 roku w sprawie  przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania problemów  
Alkoholowych na 2021 rok 

Załącznik do uchwały otrzymuje 

tytuł: „Załącznik Nr 1 do Uchwały” 
oraz wprowadza załącznik nr 2 

"Wpływy z części opłaty za 
zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym". 

135 

XXXIII/325/2021 16.11.2021 Przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych  i 
Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Grybów na rok 2022 

Program określa działania, jakie 

Gmina Grybów podejmie w zakresie 

profilaktyki oraz minimalizacji szkód 
wynikających z nadużywania 
alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych. Środki na 

realizację programu pochodzą z 
opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu. 

Do budżetu gminy na 2022 rok z 
tego tytułu uzyskano łącznie 

450 000zł  (w tym 370 tys. ze 
sprzedaży alkoholu a 80 tys. zł tzw. 

małpki)  

136 

XXXIII/326/2021 16.11.2021 Przyjęcia do realizacji projektu 

socjalnego pn.: „Paczka 
Bożonarodzeniowa dla Seniorów 
85+” w Gminie Grybów w roku 

2021 

Program został zrealizowany w 

grudniu 2021 roku. 465 osób z 
terenu Gminy Grybów w związku z 

projektem  otrzymało paczki 
żywnościowe  

Inne 

137 XI/100/2019 24.10.2019 Wyboru ławnika do Sądu 
Rejonowego w Gorlicach na 

kadencję 2020-2023 

Podjęto Uchwałę w której nadano 
nowy Statut. Uchwała obowiązuje od 

lipca 2019 roku 

138 

XVII/166/2020 20.05.2020 Zmiany Uchwały Nr 

XVII/142/2008 Rady Gminy 
Grybów z dnia 21 maja 2008 roku 
w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej o nazwie „Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji” 

W Uchwale dokonano zmiany w 

załączniku, który otrzymał 
brzmienie: „Powierza się Zakładowi 
wykonywanie zadań o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków 

a także świadczenia innych usług 
komunalnych" 

139 

XXI/208/2020 29.10.2020 Zmiany Uchwały Nr 
XXXVIII/335/2018 Rady Gminy 

Grybów z dnia 18 czerwca 1998r. 
w sprawie uchwalenia Herbu 
Gminy Grybów oraz ustalenia 

zasad jego użytkowania 

Zgodnie z Uchwałą uchwalono nowy 
Herb Gminy Grybów 

140 

XXV/245/2021 26.02.2021 Powołania Komisji 
inwentaryzacyjnej do spraw 

mienia gminnego 

Został powołany nowy zespół do 
sporządzania spisu 

inwentaryzacyjnego mienia Gminy 
Grybów. 

Traci moc uchwała nr IX/68/2011 
Rady Gminy Grybów z dnia 10 

sierpnia 2011  
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XXV//249/25021 26.02.2021 Statutu Gminy Grybów Uchwała wprowadza nowy statut 
Gminy. Traci moc uchwała nr 

V/33/2003 Rady Gminy Grybów z 
dnia 12 marca 2003 roku wraz ze 

zmianami. 
  

142 

XXV/250/2021 26.02.2021 Przyjęcia sprawozdań z 
działalności komisji stałych Rady 

Gminy Grybów za rok 2020  

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Komisje Rady Gminy 
Grybów złożyły sprawozdania ze 
swojej działalności za rok 2020 
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XXV/251/2021 26.02.2021 Przyjęcia planów pracy komisji 
stałych Rady Gminy Grybów na 

rok 2021. 

W 2021 roku zostały opracowane 
Plany Prac Komisji Stałych   
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XXVI254/2021 26.03.2021 Uznania petycji za niezasługującą 
na uwzględnienie 

Petycja w sprawie przeprowadzenia 
bezpośredniego referendum 
ludowego dotyczącego zgody 

obywateli na wdrożenie nowego 

kodeksu wyborczego autorstwa 
Teresy Garland oraz zgody obywateli 

na wdrożenie w Polsce ustroju 
prezydencko-ludowego nie została 
uwzględniona ze względu na to, że 

przekraczała kompetencje Rady 
Gminy Grybów 
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XXVI/256/20251 26.03.2021 Nieuwzględnienia wniosku 
złożonego przez mieszkańców w 

sprawie budowy drogi „Pod 

lasem” w miejscowości Ptaszkowa 

Wniosek w sprawie budowy drogi 
„Pod lasem” w m. Ptaszkowa został 
nieuwzględniony  związku z tym, iż 

w 2021 roku trwały prace 
projektowe dotyczące 

przedmiotowego odcinka drogi.  
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XXVII/275/2021 18.05.2021 Rozpatrzenia skargi na działania 
Wójta Gminy Grybów 

Skarga mieszkańca Stróż wniesiona 
do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Nowym na 

działania Wójta Gminy Grybów w 

zakresie nieudzielenia odpowiedzi na 
pismo wniesione do Wójta Gminy 
Grybów w dniu 6.01.2016 r. przez 
mieszkańców Stróż, została uznana 

za zasadną.   
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XXVII/284/2021 22.06.2021 Zmiany uchwały nr 
XVII/142/2008 roku w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej 
o nazwie „Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji w Grybowie” 

Zmiana obejmuje wprowadzenie 
dodatkowych zadań do realizacji 

przez Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w zakresie zimowego 
utrzymania dróg oraz  w zakresie 
transportu osób oraz innych usług 

transportowych 
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XXVIII/286/2021 22.06.2021 Udzielenia wotum zaufania 
Wójtowi Gminy Grybów  

Wójt Gminy Grybów uzyskał 
jednogłośne wotum zaufania 
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XXVIII/287/2021 22.06.2021 Zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu 

Jednogłośnie przyjęte zostało 

sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Grybów. 
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XXVIII/288/2021 22.06.2021 Udzielenia Wójtowi Gminy 
Grybów absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Gminy 
Grybów za 2020 rok. 

Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi 
Gminy Grybów absolutorium. 
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XXIX/300/2021 22.07.2021 Przekazania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w 

Krakowie skargi Prokuratora 
Prokuratury Rejonowej w 

Gorlicach wraz z odpowiedzią na 
skargę 

Do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie 

została przekazana skarga 
Prokuratora Prokuratury Rejonowej 

w Gorlicach z dnia 28 czerwca 2021 
r. dotycząca zaskarżenia w części 
uchwały nr XXXVI/356/2018 Rady 

Gminy Grybów z dnia 12 
października 2018 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Grybów wraz z 
odpowiedzią na skargę 

uwzględniającą jej zarzuty. 
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XXXII/317/2021 19.10.2021 Uznania petycji mieszkańców 
Ptaszkowej zasługującej na 

uwzględnienie 

Petycja mieszkańców Ptaszkowej w 
sprawie utwardzenia poprzez 

wybetonowanie lub położenie asfaltu 
na drodze nr 504 została uznana za 

zasługującą na uwzględnienie.  
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XXXIII/328/2021 16.11.2021 Ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Grybów 

Uchwała obowiązuje od 1 sierpnia 

2021 roku i ustala wysokość 
wynagrodzenia Wójta Gminy 

Grybów.  
Utraciła moc uchwała nr II/5/2018 

Rady Gminy Grybów z dnia 14 
grudnia 2018 roku.  


