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I. Wstęp

Raport o stanie Gminy Wolbrom opracowano w związku z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom

przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Wolbrom za rok 2018. 

W raporcie  zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy według

stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Ukazuje on również trendy rozwojowe i jest podstawą do

obiektywnej, opartej na faktach oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy: ▪ demografia, ▪ finanse gminy,

▪  inwestycje  gminne  i  inne  zadania  remontowe  zrealizowane  w  sołectwach,  ▪  działalność

gospodarcza,  ▪  warunki  życia  mieszkańców  (infrastruktura  techniczna:  wodociągi,  kanalizacja,

drogi, gospodarka odpadami), ▪ zagospodarowanie przestrzenne, ▪ oświata.

II. Ogólna charakterystyka Gminy Wolbrom

Gmina Wolbrom leży w północnej części województwa małopolskiego w odległości 41 km

od Krakowa, 70 km od Katowic i 100 km od Kielc. Obejmuje swym zasięgiem 26 sołectw i miasto

Wolbrom. Powierzchnia gminy wynosi – 15 082 ha, w tym powierzchnia miasta Wolbrom 974 ha.

Gmina Wolbrom jest częścią powiatu olkuskiego (pod kątem powierzchni stanowi 24% wielkości

powiatu i plasuje Gminę Wolbrom na drugim miejscu w powiecie).  

W  skład  gminy  wchodzą  następujące  sołectwa:  Boża  Wola,  Brzozówka,  Budzyń,  Chełm,

Chrząstowice, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Jeżówka, Kaliś, Kąpiołki, Kąpiele Wielkie, Lgota

Wielka,  Lgota  Wolbromska,  Łobzów,  Miechówka,  Podlesice  Drugie,  Poręba  Dzierżna,  Poręba

Górna,  Strzegowa,  Sulisławice,  Wierzchowisko,  Zabagnie,  Załęże,  Zarzecze,  Zasępiec  oraz

Wolbrom.

Liczbę ludności w poszczególnych sołectwach  na koniec 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach

Sołectwo Liczba mieszkańców 

Boża Wola 130

Brzozówka 531

Budzyń 145

Chełm 915

Chrząstowice 510

Dłużec 794

Domaniewice 399

Gołaczewy 1467
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Jeżówka 1044

Kaliś 184

Kąpiołki 145

Kąpiele Wielkie 911

Lgota Wielka 293

Lgota Wolbromska 381

Łobzów 1068

Miechówka 76

Podlesice Drugie 113

Poręba Dzierżna 464

Poręba Górna 480

Strzegowa 603

Sulisławice 347

Wierzchowisko 719

Zabagnie 468

Załęże 589

Zarzecze 1183

Zasępiec 266

Wolbrom 8404

Razem 22 629
Miasto i gmina są lokalnym ośrodkiem rolniczym, handlowym i przemysłowym. Swoimi

wpływami  obejmuje  także  sąsiednie  gminy:  Żarnowiec,  Pilicę,  Trzyciąż,  Gołczę,  Charsznicę,

Klucze.  Przez miasto biegnie zelektryfikowana linia kolejowa  z trzema przystankami na terenie

gminy  a  także  Linia  Hutniczo  -  Szerokotorowa,  łącząca  aglomerację  śląską  z  Hrubieszowem.

Biegnąca  ze  wschodu  na  zachód  linia  kolejowa  dzieli  miasto  na  dwie  części:  północną

i  południową.  Po  stronie  północnej  znajduje  się  część  miasta  z  rynkiem,  kościołem

i  strażnicą  OSP.  W  części  tej  powstały  nowe  osiedla  mieszkaniowe  i  osiedle  domków

jednorodzinnych Wąwóz-Kapkazy.  Po drugiej  stronie  linii  kolejowej,   rozciąga  się  południowa

część miasta, w której znajdują się zakłady branży gumowej, zespół basenów kąpielowych, Dom

Kultury, Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczy, stadion sportowy, kościół, osiedla mieszkaniowe i domy prywatne. 

Na  terenie  gminy  działa  prężnie  wiele  stowarzyszeń  i  związków,  m.in.:  Polskie

Stowarzyszenie  Diabetyków,  Polskie  Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem

Umysłowym Koło w Wolbromiu, koła gospodyń wiejskich, zespoły charytatywne przy parafiach,

hodowcy gołębi, koło łowieckie, pszczelarskie, wędkarskie i inne. 
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Gmina  posiada  szereg  atutów,  które  sprzyjają  rozwojowi  wypoczynku  i  turystyki.

Do najistotniejszych z nich należą: wysokiej rangi zasoby i  walory środowiska przyrodniczego,

kulturowego i krajobrazu, co sprawia, iż część gminy włączona jest w Zespół Jurajskich Parków

Krajobrazowych. Przez gminę przechodzą najatrakcyjniejsze szlaki turystyczne Jury: Szlak Orlich

Gniazd, Szlak Warowni Jurajskich, Szlak Architektury Drewnianej. Turystów zachwyca  także urok

pejzażu  i  autentyczny,  bogaty  folklor.  Organizowane  od  XV  wieku  czwartkowe  targi  wciąż

przyciągają  tłumy.  O ich popularności  może świadczyć fakt,  że  od kilku lat  trwają one już od

środowego popołudnia. 

A. Rolnictwo i lasy Gminy Wolbrom

Rolnictwo gminy cechuje znaczne rozdrobnienie.  Liczba gospodarstw rolnych na terenie

gminy to  2 822, ich łączna powierzchnia wynosi 11 650 ha, a średnia wielkość gospodarstwa to

2,65 ha.  W gminie podstawową uprawą są zboża, których powierzchnia upraw wynosi 7 300 ha.

Ilość zwierząt gospodarskich w Gminie Wolbrom na koniec roku 2018 wynosiła: 

- bydło - 2 190 szt.;

- kozy – 33 szt.;

- owce – 57 szt.;

- trzoda chlewna - 9 950 szt.

Na terenie Gminy Wolbrom występują liczne skupiska leśne. Zajmują one powierzchnię 2 071,2  ha

(14,1% powierzchni ogólnej) w tym lasy państwowe – 1 360,24 ha, które są zróżnicowane pod

względem składu gatunkowego. Występują takie gatunki drzew, jak: jodła, buk, świerk, sosna oraz

domieszkowo dąb i modrzew. Podkreślić należy, że leśnictwo na terenie gminy pełni ważne funkcje

dla  zachowania  wartości  przyrodniczych  i  krajobrazowych  warunkujących  rozwój  funkcji

turystycznych. W lasach ochronnych stosowane są szczególne zasady gospodarki leśnej. 

B.   Gospodarka Gminy Wolbrom  

Gmina  Wolbrom  jest  w  tej  części  regionu  największym  ośrodkiem  przemysłowym,

a gospodarkę gminy kształtują przede wszystkim zakłady produkcyjne takich branż jak: przemysł

gumowy,  produkcja  podzespołów  samochodowych,  elementów  i  instalacji  elektrycznych,

półfabrykatów stalowych. 

Na  terenie  gminy  zarejestrowanych  jest  1592  aktywnych  podmiotów  gospodarczych,  a  liczba

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu bezrobotnych to tylko 595 osób.
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Do największych przedsiębiorstw działających w gminie zalicza się: 

 Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. - obszar działalności/branża: produkcja

taśm  przenośnikowych  w  pełnym  asortymencie.  Firma  współpracuje  z  instytucjami

badawczymi  w  Polsce  i  za  jej  granicami,  zajmującymi  się  transportem  pionowym

i poziomym;

 SumiRiko  Poland  Sp.  z  o.o.  -  obszar  działalności/branża:  produkcja  gumowo  -

metalowych elementów antywibracyjnych dla przemysłu samochodowego;

 Fabryka  Węży  Gumowych  i  Tworzyw  Sztucznych  „Fagumit”  Sp.  z  o.o. -  obszar

działalności/branża: producent węży średnio i niskociśnieniowych; 

 PPWG Wolmot Sp. z o.o. -  obszar działalności/branża: produkcja szerokiej gamy węży

i produktów gumowych dla przemysłu samochodowego;

 FBO Rubber Technology S.A. -  obszar  działalności/branża:  produkcja  bieżnikowanych

opon do koparek oraz bieżnikowanych opon do samochodów ciężarowych różnych typów

i profili uznanych w całej Europie;

 Zakład  Badawczo  -  Produkcyjny  TEBAMIX Sp.  z  o.o. -  obszar  działalności/branża:

produkcja mieszanek gumowych oraz świadczenie usług  w zakresie badania surowców,

mieszanek oraz gotowych wyrobów gumowych;

 Linter  Group -  obszar  działalności/branża:  produkcja  przenośników  taśmowych,

krążników, napędów, elementów tras przenośnikowych;

 PPU Storem -  obszar działalności/branża:  wykonawstwo konstrukcji  stalowych,  obróbki

skrawaniem, instalacje elektryczne, c.o. i wod-kan., robóty budowlane;

 Zakłady  Mechaniczno  -  Kuźnicze  Wostal  Sp.  z  o.o. -  obszar  działalności/branża:

produkcja wyrobów dla przemysłu maszynowego i metalowego;

 ZiNPLAST Sp. z o.o.  - obszar działalności/branża: produkcja rur z tworzyw sztucznych.

Firma oferuje  kompletne  rozwiązania  w takich  zakresach jak:  zewnętrzne  i  wewnętrzne

instalacje  wodne,  instalacje  gazowe,  instalacje  grzewcze  c.o.,  kanalizacje  ciśnieniowe

i grawitacyjne, rury osłonowe.  

 ES System K Sp. z  o.o.  -  obszar  działalności/branża:  produkcja urządzeń chłodniczych

o szerokim zastosowaniu;

C.   Sieć drogowa na terenie Gminy Wolbrom  

Sieć drogowa w Gminie Wolbrom przedstawia się następująco: 

 długość dróg gminnych wynosi: 169,931 km.;
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  dróg dojazdowych do pól na terenie gminy jest ponad 100 km.;

 długość dróg powiatowych które przebiegają przez teren gminy wynosi: 53,22 km.;

 długość  dróg  wojewódzkich,  które  przebiegają  przez  teren  gminy  wynosi:  29,3  km.

(nr 783 prowadząca do Olkusza i Miechowa, nr 794 do Krakowa i Pilicy). 

Podstawowym połączeniem komunikacyjnym w Gminie Wolbrom jest dawna droga krajowa, 

 a obecnie droga wojewódzka Olkusz – Miechów oraz droga z Krakowa przez Wolbrom do Pilicy

i Żarnowca. 

D. Oświata 

Na terenie Miasta  i  Gminy Wolbrom funkcjonują placówki oświatowe prowadzone przez różne

podmioty:

 Szkoła Podstawowa w Chełmie;

 Szkoła Podstawowa w Dłużcu;

 Zespół Szkół w Gołaczewach;

 Szkoła Podstawowa w Jeżówce;

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich;

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie;

 Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku;

 Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 2;

 Zespół-Szkolno Przedszkolny w Wolbromiu;

 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu;

 Klub Dziecięcy w Chrząstowicach;

 Klub Malucha „Karolcia”;

 Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Skalska 18;

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Porębie Górnej;

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Porębie Dzierżnej;

 Niepubliczne Przedszkole w Porębie Górnej;

 Niepubliczne Przedszkole w Porębie Dzierżnej „Miś”;

 Niepubliczne Przedszkole  w Chrząstowicach;

 Niepubliczne Przedszkole „Zdolne Łapki”;

 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mistrzowie Zabawy";

 Żłobek Niepubliczny „Karolinka”.
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Ponadto  na  terenie  Gminy  Wolbrom  w  ramach  kształcenia  specjalistycznego  i  opieki

zdrowotnej  funkcjonuje  Ośrodek  Rehabilitacyjno  Edukacyjno  Wychowawczy,  który  działa  pod

patronatem Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Placówka

przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo oraz z deficytami rozwojowymi.

Ośrodek  zapewnia  realizację  obowiązku  szkolnego  oraz  rehabilitację  leczniczą,  terapię

psychologiczną i logopedyczną. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę oligofrenopedagogów, lekarzy,

rehabilitantów, pedagogów i pielęgniarek. 

III. Informacje finansowe

A.   Stan finansów gminy w 2018 roku:  

 Udział  dochodów własnych w dochodach ogólnych wynosił 46.233.033,14 zł, co stanowiło

43,94%  dochodów ogólnych Gminy;

 Udział  wydatków  majątkowych  w  wydatkach  ogólnych  gminy  wynosił  27,75%  (co

stanowiło kwotę 31.888.463,95 zł.);

 Różnica  między  wykonanymi  dochodami  a  wykonanymi  wydatkami  stanowiła  deficyt

budżetu w kwocie 9.682.598,81 zł.;

 Wolne środki po odliczeniu obsługi zadłużenia wynosiły 12.311.656,78 zł.

B. Wykonanie budżetu gminy:

 Dochody  wykonane  za  2018  rok  kształtowały  się  na  poziomie  98,96%  (kwota

105.220.312,58 zł.), w tym do ważniejszych pozycji należą:

 dochody z PIT wynosiły 22.673,527,00 zł.;

 dochody z CIT wynosiły 765.441,71 zł.;

 wpływy z podatku od nieruchomości wynosiły 9.547.765,32 zł.

 Wykonanie  wydatków  za  2018  rok  kształtuje  się  na  poziomie  92,07%  (kwota

114.902.911,39 zł).

 Różnica  między  wykonanymi  dochodami,  a  wykonanymi  wydatkami  stanowiła  deficyt

budżetu w kwocie 9.682.598,81 zł.

 Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy:

 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynosiły 30.870.489,20 zł.

(co stanowi 33,67% dochodów bieżących);

 Z  tytułu  dotacji  i  środków  przeznaczonych  na  inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne

wynosiły 11.902.969,45 zł. (co stanowi 87,93% dochodów majątkowych);
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 Dochody majątkowe uzyskane z tytułu sprzedaży majątku wynosiły 1.616.625,50 zł. (co

stanowi 11,94% wykonanych dochodów majątkowych).

C. Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2018 roku:

Do kluczowych inwestycji  realizowanych przez Gminę Wolbrom wymienić należy :

 Budowa kanalizacji  sanitarnej  wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości  Lgota

Wolbromska kwota 378.451,75 zł.;

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabagniu i Łobzowie kwota 403.766,82 zł.;

 Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie kwota 876.440,93 zł.;

 Zagospodarowanie Centrum wsi Wierzchowisko kwota 44.050,92 zł.;

 Budowa  miejsc  postojowych  przy  drodze  Wojewódzkiej  nr  783  ul.  Miechowska  kwota

290.251,02 zł.;

 Budowa miejsc postojowych przy drodze Wojewódzkiej nr 784 w miejscowości Strzegowa

kwota 249.972,16 zł.;

 Budowa Południowej Obwodnicy Wolbromia kwota 1.000.000,00 zł.;

 Budowa,  przebudowa  i  modernizacja  dróg  gminnych,  dróg  wewnętrznych,  oraz  dróg

dojazdowych do dużych kompleksów gruntów uprawnych – kwota 7.902.537,90 zł.;

 Zakup  i  przebudowa  istniejącego  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  z  lokalami

usługowymi przy ul. Łukasińskiego w Wolbromiu kwota 3.275.143,13 zł.;

 E-usługi w informacji przestrzennej Gminy Wolbrom kwota 426.438,61 zł.;

 Modernizacja budynków remiz OSP na terenie gminy Wolbrom kwota 41.209,39  zł.;

 Modernizacja budynku remizy OSP Łobzów kwota 355.492,16 zł.;

 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chełm kwota 32.000,00 zł.;

 Dotacja na zakup wozów bojowych dla OSP 1.525.230,00 zł.;

 Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Wolbrom kwota 34.512,96 zł.;

 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej kwota 8.555.711,96 zł.;

 Żłobek gminny kwota 1.339.460,19 zł.;

 Budowa odcinka  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przepompowniami  ścieków w Wolbromiu

ul. Kościuszki kwota 250.639,82 zł.;

 Wymiana  kotłów  węglowych  w  indywidualnych  gospodarstwach  domowych  kwota

2.270.111,38 zł.;

 Modernizacja budynków komunalnych kwota 115.756,40 zł.;
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 Utwardzenie  i  zagospodarowanie  działek  gminnych  oraz  wykonanie  parkingów  kwota

155.060,41 zł.;

 Modernizacja kąpieliska miejskiego w Wolbromiu kwota 200.000,00 zł.;

 Remont powodujący ulepszenie parametrów techniczno – użytkowych boiska sportowego

przy ZSP w Wolbromiu kwota 314.235,11 zł.;

 Budowa  kompleksu  rekreacyjnego  wzmacniającego  ofertę  turystyczną  Gminy  Wolbrom

kwota 65.000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2018 wynosiło 31.888.463,95 zł (93,74%).

D. Wieloletnia prognoza finansowa 

W  Tabelach  poniżej  znajdują  się  wielkości  obrazujące  harmonogram  spłat  i  obsługi

zadłużenia oraz prognozę limitu zadłużenia na najbliższe lata (tj. lata 2018 – 2038):

Lata Limit zadłużenia Rozchody budżetu Wydatki na obsługę długu 

2018 19 083 315,87 zł. 1 366 532,45 zł. 327 228,78 zł.

2019 27 024 721,11 zł. 3 348 731,76 zł. 720 723,92 zł.

2020 24 213 881,11 zł. 2 810 840,00 zł. 651 358,64 zł.

2021 21 774 178,11 zł. 2 439 703,00 zł. 578 763,81 zł. 

2022 19 454 475,11 zł. 2 319 703,00 zł. 511 747,50 zł.

2023 17 134 772,26 zł. 2 319 702,85 zł. 450 539,00 zł.

2024 14 886 486,26 zł. 2 248 286,00 zł. 389 332,00 zł.

2025 12 638 200,26 zł. 2 248 286,00 zł. 330 694,00 zł.

2026 10 905 914,26 zł. 1 732 286,00 zł. 276 586,00 zł.

2027 9 226 128,43 zł. 1 679 785,83 zł. 230 023,00 zł.

2028 7 721 140,00 zł. 1 504 988,43 zł. 174 465,50 zł. 

2029 6 391 220,00 zł. 1 329 920,00 zł. 131 198,00 zł.

2030 5 061 300,00 zł. 1 329 920,00 zł. 88 235,00 zł.

2031 3 681 380,00 zł. 1 379 920,00 zł. 44 649,50 zł.

2032 2 901 460,00 zł. 779 920,00 zł. 32 494,00 zł.

2033 2 121 620,00 zł. 779 840,00 zł. 24 035,00 zł.

2034 1 620 000,00 zł. 501 620,00 zł. 20 997,50 zł.

2035 1 215 000,00 zł. 405 000,00 zł. 17 960,00 zł.

2036 810 000,00 zł. 405 000,00 zł. 14 922,50 zł.

2037 405 000,00 zł. 405 000,00 zł. 11 885,00 zł.

2038 0,00 zł. 405 000,00 zł. 8 847,50 zł.

E. Realizacja Budżetu obywatelskiego

W 2018 roku Gmina Wolbrom nie wyodrębniła budżetu obywatelskiego.
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F. Fundusz Sołecki 

Zgoda na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego – zgodnie z art.  2 ustawy z dnia

21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.) została

wyrażona  Uchwałą  Nr  XLV/291/2014  Rady  Miejskiej  w  Wolbromiu  z  31  marca  2014  roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wolbrom środków stanowiących

fundusz sołecki. Przedmiotową uchwałę przekazano – z zachowaniem siedmiodniowego terminu od

jej podjęcia – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie na podstawie art. 90 w związku z art.

86 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.

506),  tj.  4  kwietnia  2014  roku.  Zgodnie  z  §1  Statutu  Gminy  Wolbrom –  przyjętego  Uchwałą

Nr XXXI/271/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z 31 marca 2009 roku w sprawie Statutu Gminy

Wolbrom (z późn. zm.) w Gminie zostały utworzone 26 sołectwa. Rada Miejska w Wolbromiu

Uchwałą Nr VII/57/2015 z 30 kwietnia 2015 roku na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o funduszu

sołeckim zwiększyła o 30% środki funduszu sołeckiego przypadające na poszczególne sołectwa.

Wielkość  funduszu  sołeckiego  na  rok  2018  została  określona  w  Uchwale  Budżetowej

Nr XLIII/483/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Ustalono go na łączną kwotę 730.971,90 zł, w tym na wydatki bieżące – 167.796,79 zł. i na wydatki

majątkowe – 563.175,11 zł. 

W roku 2018 wydatki poniesione w ramach funduszu soleckiego wynosiły 581.984,78 zł.

Szczegółowe  zestawienie  zadań  realizowanych  przez  sołectwa  zawiera  tabela  znajdująca  się

poniżej:

Lp. Sołectwo Zadanie kwota

1. Boża Wola -  Położenie  nowej  nawierzchni  asfaltowej  na  drodze
gminnej „Uliczka” w sołectwie Boża Wola.

- 13.676,87 zł.

2. Budzyń -   Modernizacja sanitariatów w remizie OSP;
-  Renowacja  zabytkowego  ołtarzyka  (mensa,  rzeźba)
w zabytkowej kapliczce w Budzyniu

- 6.171,24 zł.
- 8.000,00 zł.

3. Chełm -  Promocja  sołectwa  Chełm  –  zakup  produktów  do
zorganizowania festynu smaku dla lokalnej społeczności;
-  Dofinansowanie  zakupu  samochodu  dla  OSP  Chełm
w celu utrzymania gotowości bojowej;
-  Remont  placu  zabaw  przy  Szkole  Podstawowej
w Chełmie.

- 1.792,48 zł.

- 33.000,00 zł.

- 4.395,28 zł.

4. Chrząstowice -   Zakup produktów kulinarnych do przygotowania festynu
smaku  w  ramach  kultywowania  tradycji  wiejskich  -
promocja gminy;
-    Doposażenie budynku remizy OSP Chrząstowice;
-  Zagospodarowanie  terenu  wokół  budynku  Klubu
Dziecięcego;
-    Zagospodarowanie terenu centrum wsi Chrząstowice;
-    Remont świetlicy wiejskiej w Chrząstowicach.

- 2.480,63 zł.

- 4.477,37 zł.
- 8.909,48 zł.

- 9.000,00 zł.
- 4.450,00 zł.

5. Dłużec -  Modernizacja  drogi  gminnej  nr  120623K  Dłużec  – - 40.824,68 zł.
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Gościniec.

6. Domaniewice -   Utrzymanie zieleni we wsi Domaniewice;
-   Budowa małej infrastruktury w sołectwie Domaniewice.

- 1.012,00 zł.
- 11.472,90 zł.

7. Gołaczewy -  Promocja sołectwa – zakup produktów do sporządzania
potraw  kulinarnych  i  promocja  ich  na  spotkaniach  ze
społecznością wiejską sołectwa;
- Wykonanie chodnika wzdłuż ogrodzenia na terenie Szkoły
Podstawowej  w Gołaczewach (od ul.  Jasnej  do parkingu
przy Sali sportowej).

 - 1.581,17 zł.

- 8.000,00 zł.

8. Jeżówka - Modernizacja drogi dojazdowej do pól na terenie sołectwa
Jeżówka;
- Urządzenie boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej
w sołectwie Jeżówka.

- 10.000,00 zł.

- 31.192,44 zł.

9. Kąpiele Wielkie - Wkład własny wsi do remontu drogi gminnej 120693K
Kąpiele  Wielkie  –  Łobzów od drogi  1129K (na  odcinku
w Kąpielach Wielkich);
-  Dokończenie  remontu  i  malowanie  ogrodzenia  wokół
szkoły;
-  Dokończenie  remontu  i  malowanie  ogrodzenia  wokół
szkoły;
- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.

- 32.000,00 zł.

- 2.500,00 zł.

- 2.500,00 zł.

- 4.000,00 zł.

10. Kąpiołki - Utwardzenie drogi dojazdowej do pól na terenie sołectwa
Kąpiołki;
-  Wykonanie  przepustu  wody  deszczowej,  utwardzenie
brzegu  oraz  montaż  korytek  przy  drodze  gminnej
nr 120647K w Kąpielach Wielkich.

- 9.980,22 zł.

- 3.997,50 zł.

11. Lgota Wielka - Promocja wsi Lgota Wielka i Gminy Wolbrom (założenie
strony internetowej wsi Lgoty Wielka);
- Rewitalizacja działek gminnych na terenie sołectwa Lgota
Wielka  (modernizacja  ogrodzenia,  placu  zabaw  i  zakup
dodatkowych urządzeń na plac zabaw);
-  Wyposażenie  świetlicy  i  zakup  regałów  do  świetlicy
wiejskiej w Lgocie Wielkiej.

- 1.096,11 zł.

- 11.756,01 zł.

- 1.400,00 zł.

12. Lgota Wolbromska - Zagospodarowanie centrum wsi Lgoty Wolbromskiej. - 21.894,00 zł.

13. Łobzów -  Rozbudowa  budynku  remizy  OSP  wraz  ze  zmianą
sposobu  użytkowania  części  powierzchni  na  Centrum
Turystyki i Rekreacji w Łobzowie.

- 41.195,44 zł.

14. Miechówka -  Zakup ziemi ogrodowej przesiewowej;
-  Wykonanie  chodnika,  schodów  i  poręczy  w  świetlicy
w Miechówce (na zewnątrz).

- 1.230,00 zł.
- 10.150,00 zł.

15. Podlesice II -     Zakup kosy spalinowej na potrzeby utrzymania zieleni;
-  Ocieplenie  ścian  budynków  świetlicy  wiejskiej
w sołectwie Podlesice II.

- 1.999,99 zł.
- 10.209,00 zł.

16. Poręba Dzierżna -  Modernizacja remizy OSP Poręba Dzierżna;
-  Prace  porządkowe  na  terenach  gminnych  w  Porębie
Dzierżnej;
-   Prace modernizacyjne w budynku gminnym;
-  Zakup  siatki  (piłkochwytów)  przy  korcie  tenisowym
w Porębie Dzierżnej.

- 11.398,07 zł.
- 1.799,99 zł.

- 3.925,77 zł.
- 6.000,00 zł.

17. Poręba Górna - Renowacja zabytkowej figury św. Jana;
- Urządzenie placu zabaw.

- 959,40 zł.
- 14.772,30 zł.

18. Strzegowa -  Remont drogi dojazdowej do pól Strzegowa Poduchowne
-  Skały Zegarowe;

- 6.209,18 zł.
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-  Modernizacja drogi dojazdowej do pól Strzegowa – Pod
Las;
-  Dobudowa  klatki  schodowe  do  budynku  świetlicy
wiejskiej oraz prace budowlane i instalacyjne w budynku.

- 10.000,00 zł.

- 11.800,00 zł.

19. Sulisławice -     Utrzymanie zieleni w sołectwie Sulisławice;
-     Zagospodarowanie centrum wsi Sulisławice oraz terenu
należącego do gminy w obrębie sołectwa Sulisławice.

- 657,01 zł.
- 21.492,70 zł.

20. Wierzchowisko -     Zakup umundurowania  i  wyposażenia  dla  jednostek
OSP Wierzchowisko;
-    Urządzenie  placu  zabaw  przy  Szkole  Podstawowej
w Wierzchowisku;
-    Renowacja  parkietu  w  sali  gimnastycznej  w  Szkole
Podstawowej w Wierzchowisku;
-    Zakup sprzętu i  materiałów do utrzymania zieleni  na
terenie sołectwa Wierzchowisko;
-  Zakup  wyposażenia  (w  tym  kuchni  gazowo  –
elektrycznej) w świetlicy wiejskiej w Wierzchowisku.

- 1.000,00 zł.

- 33.000,00 zł.

- 2.500,00 zł.

- 588,75 zł.

- 1.500,00 zł.

21. Zabagnie -    Konserwacja rowów melioracyjnych w Zabagniu. - 7.000,00 zł.

22. Załęże -  Rozbudowa  infrastruktury  sportowej  w  Załężu  –
ogrodzenie boiska, utwardzenie terenu.

- 32.997,55 zł.

23. Zarzecze -   Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zarzeczu. - 41.192,25 zł.

24. Zasępiec -   Modernizacja remizy OSP w Zasępcu. - 16.850,00 zł.

G. Jednostka pomocnicza 

Zgodnie z art.  5 ust.  1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina może

tworzyć jednostki pomocnicze. Jednostkami takimi mogą być przede wszystkim sołectwa, dzielnice

oraz  osiedla,  jak  również  położone  na  terenie  gminy  miasto.  Na  terenie  Gminy  Wolbrom

jednostkami  pomocniczymi  jest  26  sołectw  a  w  mieście  jednostką  pomocniczą  jest  „Miasto

Wolbrom”. 

Na  podstawie  z  art.  5  ust.  2  w/w  ustawy  Rada  Miejska  w  Wolbromiu  Uchwałą

Nr XII/105/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. utworzyła jednostkę pomocniczą Gminy Wolbrom pod

nazwą "Miasto Wolbrom", po wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miasta.

Następnie  po  dokonaniu  wyboru  15  radnych  Rady  Miasta  jako  organu  jednostki  pomocniczej

Gminy Wolbrom w 7 okręgach wyborczych, na okres 4 letniej kadencji, w dniu 29 marca 2018 roku

Rada Miejska w Wolbromiu Uchwałą Nr XLVII/520/2018 stwierdziła ważność przedmiotowych

wyborów.

W dniu  10  maja  2018 roku na  I  sesji  Rady jednostki  pomocniczej  Miasto  Wolbrom,  wybrano

Przewodniczącego  Rady  oraz  Wiceprzewodniczącego.  Dokonano  również  wyboru

czteroosobowego Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej w trzyosobowym składzie.
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IV. Informacje o realizacji polityki, programów i strategii

A. Strategia rozwoju. Ład przestrzenny

Strategia Rozwoju Gminy Wolbrom na lata 2016-2025 powstała w odpowiedzi na potrzebę

aktualizacji i weryfikacji zapisów Strategii Rozwoju Gminy Wolbrom na lata 2007-2015. Sytuacja

społeczno – gospodarcza regionu oraz kraju, zmieniające się uwarunkowania rynkowe, pojawiające

się nowe możliwości współfinansowania inwestycji w ramach kolejnej perspektywy finansowej dla

funduszów z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 sprawiły, iż niezbędne było opracowanie nowego

dokumentu wyznaczającego strategiczne cele i kierunki rozwoju dla regionu Wolbromia.

Należy  również  zaznaczyć,  iż  planowanie  strategiczne  stanowi  jeden  z  podstawowych

i  najistotniejszych  warunków  sprawnego  i  efektywnego  zarządzania  jednostką  samorządu

terytorialnego.  Planowanie  pomaga  racjonalnie  gospodarować  posiadanymi  zasobami,  a  także

przewidywać problemy, jakie mogą się pojawić w przyszłości, by odpowiednio wcześniej zacząć im

przeciwdziałać. Strategia rozwoju pozwala uporządkować i rozłożyć w czasie planowane działania.

Strategiczne podejście do planowania rozwoju jednostki samorządu terytorialnego jest niezwykle

istotne  w  aspekcie  ubiegania  się  o  środki  zewnętrzne,  w  tym  o  środki  strukturalne  Unii

Europejskiej.

Strategia  Rozwoju  Gminy  Wolbrom  jest  podstawowym  dokumentem  planistycznym

określającym najważniejsze kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Strategia wyznacza

cele  oraz identyfikuje obszary uznane za  kluczowe z  punktu widzenia poprawy poziomu życia

mieszkańców,  konkurencyjności  podmiotów  oraz  wzrostu  potencjału  stymulującego  rozwój

społeczno - gospodarczy.

Opracowanie  Strategii  Rozwoju  Gminy  Wolbrom  na  lata  2016-2025  jest  wynikiem

aktywnego  udziału  szerokiej  reprezentacji  środowisk  publicznych  i  społeczno  -  gospodarczych

Gminy Wolbrom pod kierunkiem moderatorów. W wyniku takiej pracy powstał dokument, który

będzie mieć niezwykle użyteczny charakter  i  odpowiadać na rzeczywiste potrzeby społeczności

lokalnej, wprowadzając zmodyfikowane mechanizmy przyczyniające się do wzrostu jakości życia

mieszkańców i rozwoju gospodarki  lokalnej.  Partnerstwo lokalne zbudowane w ramach takiego

projektu, będzie zrealizowaniem jednej z kluczowych zasad polityki zrównoważonego rozwoju.

Strategia Rozwoju Gminy Wolbrom, definiująca kierunki rozwoju w perspektywie czasowej

2016-2025, zawiera, m.in. następujące elementy:

• diagnozę istniejącego potencjału gminy;

• wyniki konsultacji społecznych;

• analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń Gminy Wolbrom;
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• misję, wizję i cele strategiczne Wolbromia, określające perspektywy rozwojowe gminy;

• propozycję kluczowych przedsięwzięć strategicznych planowanych do realizacji w perspektywie

długookresowej;

• zasady wdrażania, monitoringu i aktualizacji dokumentu.

Ponadto  w  dokumencie  zostały  przedstawione  punkty  zbieżne  z  dokumentami  o  charakterze

strategicznym szczebla powiatowego, wojewódzkiego i krajowego. Autorzy opracowania wykazali

zgodność Strategii Rozwoju Gminy Wolbrom, m.in. z następującymi dokumentami:

- na szczeblu krajowym - średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020: Aktywne społeczeństwo,

konkurencyjna gospodarka, sprawne Państwo;

- na szczeblu regionalnym - ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020;

- na szczeblu lokalnym – ze Strategią Rozwoju Powiatu Olkuskiego.

Założeniem zastosowanym na potrzeby niniejszego dokumentu strategicznego była spójność

celów  strategicznych  i  operacyjnych  Strategii  z  Regionalnym  Programem  Operacyjnym

Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  na  podstawie  którego  można  aplikować

o  fundusze  strukturalne  Unii  Europejskiej.  Przyjęta  metodyka  procesu  tworzenia  „Strategii

Rozwoju  Gminy  Wolbrom  na  lata  2016-2025”  oparta  została  na  powszechnie  stosowanej

partnersko-eksperckiej  zasadzie  budowy  planów  strategicznych,  oddającej  oczekiwania

społeczności  lokalnej  oraz  zewnętrznych  instytucji  wspomagających  rozwój.  Dzięki  dużej

liczebności  osób  zaangażowanych  w  planowanie  i  tworzenie  strategii  zapewniono  pełną

reprezentację społeczności lokalnej, a praca warsztatowa przebiegała efektywnie. 

Zakończenie prac diagnostycznych stało się zarazem punktem wyjścia do rozpoczęcia realizacji

etapu  związanego  z  budową  Strategicznego  Programu  Działań.  Na  podstawie  diagnozy  stanu

obecnego, analizy SWOT oraz wyników konsultacji społecznych została sformułowana misja oraz

wizja rozwoju gminy w długookresowej perspektywie czasowej.

Misja  (cel  generalny)  wskazuje generalny kierunek,  w którym zamierza podążać gmina.

Misja określa w sposób ogólny co gmina ma zamiar osiągnąć w założonym horyzoncie czasowym.

Natomiast  wizja  rozwoju  przedstawia  pożądany  stan  przyszłości  gminy  na  koniec  założonego

horyzontu czasowego. Z misji wynikają cele strategiczne (obszary priorytetowe), których realizacja

jest  niezbędna  do  osiągnięcia  założonej  misji.  Cele  strategiczne  będą  realizowane  poprzez

konkretne działania. Przy tak ważnym planowaniu kierunków rozwoju Gminy Wolbrom, niezbędne

były  konsultacje  społeczne  i  ścisła  współpraca  ze  społecznością  lokalną,  znającą  doskonale

potrzeby  rozwojowe  gminy.  Konsultacje  społeczne  przeprowadzone  były  za  pomocą  badania

ankietowego  oraz  obejmowały  także  organizację  warsztatów strategicznych  z  udziałem liderów

lokalnej  społeczności,  na  których wypracowane zostały  generalne  kierunki  działań  gminy,  przy
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uwzględnieniu  opinii  mieszkańców  wyrażonych  w  ankietach.  Warsztaty  strategiczne  były

prowadzone w okresie październik-listopad 2015 r.

B.  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  i  Gminy

Wolbrom

Dla  Miasta  i  Gminy  Wolbrom  obowiązuje  studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom przyjęte Uchwałą Nr XX/186/2016 Rady

Miejskiej w Wolbromia z dnia 25 lutego 2016 r. i  zmienione Uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromia

Nr XXXVI/361/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Miasto  i  Gmina  Wolbrom  pokryta  jest  w  całości  miejscowymi  planami  zagospodarowania

przestrzennymi. Na terenie Miasta i Gminy Wolbrom obowiązuje:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom uchwalony przez

Radę Miejską w Wolbromiu Uchwałą Nr XXIV/228/08 z dnia 27 października 2008 r. i ogłoszony

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 852 (a-i) z dnia 15 grudnia 2008 r., oraz

zmiana miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom obejmująca

część tekstową w zakresie od §4 do §37 zatwierdzona Uchwałą Nr XVI/84/2011 Rady Miejskiej

w  Wolbromiu  z  dnia  8  listopada  2011  r.  i  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa

Małopolskiego Nr 572, poz. 6314 dnia 8 grudnia 2011 r.;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom w obrębie Miasta

Wolbromia uchwalony przez Radę Miejską w Wolbromiu uchwałą Nr XVIII/143/04  z  dnia 12 maja

2004 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 137 z dnia 4 czerwca

2004r, poz. 1733;

-  Uchwała Nr XXIII/211/97 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 2 października 1997 r. w sprawie: zmiany

Miejscowego  Planu  Ogólnego  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  i  Gminy  Wolbrom

(zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta i Gminy w  Wolbromiu Nr XVIII/122/92 z dnia 30 czerwca

1992 roku z późniejszymi zmianami  zatwierdzonymi Uchwałą Rady Miasta i  Gminy w Wolbromiu

Nr  XVIII/122/92  z  dnia  30  czerwca  1992  roku)  dla  terenów położonych  w mieście  Wolbrom oraz

w  sołectwach:  Zarzecze,  Gołaczewy,  Lgota  Wolbromska,  Dłużec,  Boża  Wola,  Jeżówka,  Łobzów,

Wierzchowisko, Poręba Górna, Załęże, Chrząstowice, Domaniewice, Kąpiele Wielkie, Poręba Dzierżna,

Podlesie II, Lgota Wielka, Budzyń, Zasępiec, Kaliś.

Ponadto informuję, iż obecnie Miasto i Gmina Wolbrom jest w trakcie zmiany Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom, które jest w trakcie opiniowania.
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Zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

2018,  poz.  1945)  procedura  sporządzenia  i  uchwalenia  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania

Przestrzennego, obejmuje następujące działania: 

1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego (rada gminy);

2. Publiczne ogłoszenie o  przystąpieniu do sporządzania planu (wójt/burmistrz/prezydent miasta),

wraz z poinformowaniem o możliwości składania wniosków do planu (z podaniem formy miejsca

i terminu); 

3.  Wójt/burmistrz/prezydent  miasta  sporządza  projekt  planu  miejscowego  rozpatrując  złożone

wnioski; 

4.  Uzgodnienie  projektu  z  wskazanymi  w  UPZP  organami  oraz  wystąpienie  o  opinie  do

wymienionych w ustawie organów (wójt/burmistrz/prezydent miasta); 

5. Opracowanie prognozy wpływu ustaleń planu miejscowego na środowisko oraz sporządzenie

analizy skutków finansowych realizacji planu (wójt/burmistrz/prezydent miasta); 

6.  Wyłożenie  projektu  planu  do  publicznego  wglądu  (po  wprowadzeniu  zmian  wynikających

z uzgodnień i opinii) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, łączone z zorganizowaniem

dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz możliwością składania

uwag do projektu planu; 

7. Rozpatrzenie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta uwag do projektu planu, wprowadzenie

do projektu planu zmian wynikających z rozpatrzonych uwag oraz przekazanie projektu planu do

rady gminy wraz z listą nieuwzględnionych uwag; 

8. Uchwalenie  planu miejscowego po uprzednim stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń zawartych

w  obowiązującym  studium  (rada  gminy).  Część  tekstowa  planu  stanowi  treść  uchwały,  część

graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały; 

9.  Wójt/burmistrz/prezydent  miasta  przedstawia  wojewodzie  uchwałę  wraz  z  załącznikami  oraz

dokumentacją  prac  planistycznych  w  celu  oceny  ich  zgodności  z  przepisami  prawnymi  oraz

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

D. Gminny program rewitalizacji

Dokument został przygotowany w oparciu o założenia „Narodowego Planu Rewitalizacji

2022” oraz ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Po dogłębnym rozpoznaniu terenu

Gminy  Wolbrom i  dokonaniu  diagnozy  problemów  funkcjonalno-przestrzennych,  technicznych,

gospodarczych, środowiskowych i społecznych przy współpracy ze społecznością zamieszkującą

tereny zdegradowane oraz wszystkich interesariuszy  tych obszarów, zdefiniowany został  obszar

wymagający rewitalizacji.  Wyznaczono też najistotniejsze zadania  składające się  na  ten  proces.
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Działania, które są planowane do wykonania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy

Wolbrom  realizują  cel  główny  NPR  2022  oraz  MIiR/H2014-2020/20(01)/07/2015/  poprzez

poprawę funkcjonalności i ładu przestrzennego we wskazanych obszarach gminy. Ma to podnieść

standardy  życia  mieszkańców  w  wymiarze  funkcjonalno-przestrzennym,  technicznym,

gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonych analiz wskaźników w obecnej sytuacji

w  Gminie  Wolbrom,  a  także  oczekiwania  i  potrzeby  lokalnej  społeczności,  doprowadziły  do

wyodrębnienia  dwóch obszarów  w mieście  Wolbrom oraz  jednego podobszaru  w miejscowości

Zarzecze. Są  to  obszary  rewitalizacji  na  terenie  gminy,  cechujące  się  największą  kumulacją

negatywnych zjawisk i problemów, a jednocześnie o zbliżonym sposobie zagospodarowania oraz

podobnym charakterze i pełnionych funkcjach.

1. Obszary rewitalizacji na terenie miejscowości Wolbrom

W  wyniku  przeprowadzonej  diagnozy  w  poszczególnych  sferach  całe  sołectwo/miasto

otrzymało wynik kwalifikujący obszar jako zdegradowany. Jednak do rewitalizacji  wytypowano

2 mniejsze podobszary. Podobszar Wolbrom I wyznaczono w miejscu, gdzie występuje kumulacja

zaniedbanych  terenów położonych  w centralnej  części  obszaru  Wolbrom.  Na  tym podobszarze

znajduje  się  m.in.  ścisłe  centrum (rynek  miejscowości)  wraz  z  przyległymi  ulicami  oraz  Park

Miejski. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy miejscowości Wolbrom

wskazali  wyżej  opisywany  podobszar  jako  miejsce  przeznaczone  do  szybkiej  interwencji.

Rewitalizacja wyznaczonego podobszaru przyczyni się do poprawy estetyki centrum miejscowości

oraz będzie atrakcyjnym miejscem spotkań społeczności lokalnej. Podobszar nr 1 zamieszkują 804

osoby i obejmuje on powierzchnię 41 ha. 

Podobszar Wolbrom II obejmuje swoim zasięgiem teren wokół basenu znajdujący się przy ulicy

Kamiennogórskiej, teren Domu Kultury znajdujący się przy ul. Leśnej, teren szkoły średniej oraz

internatu znajdujący się przy ul. Skalskiej, teren Zespołu Szkół pod Lasem znajdujący się przy ulicy

Pod Lasem, teren hotelu znajdujący się przy ul. Łukasińskiego:

- przebudowę i rozbudowę Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola

integracyjnego;

-  przebudowa  istniejącego  boiska  sportowego  przy  Zespole  Szkół  Pod  Lasem  w  Wolbromiu

z przeznaczeniem na boisko lekkoatletyczne oraz lodowisko;

- przebudowę, rozbudowę, nadbudowę budynku basenu przy ul. Kamiennogórskiej w Wolbromiu;

- przebudowę dróg gminnych w Wolbromiu ul. Fabryczna oraz ul. Sportowa.
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2. Obszary rewitalizacji na terenie miejscowości Zarzecze

W wyniku przeprowadzonej diagnozy w poszczególnych sferach całe sołectwo Zarzecze

otrzymało  wynik  kwalifikujący  obszar  jako  zdegradowany.  Na  tym  obszarze  znajdują  się,

m.in.  obiekt  edukacyjny  oraz  tereny  rekreacyjne.  W  wyniku  przeprowadzonych  konsultacji

społecznych mieszkańcy miejscowości Zarzecze wskazali  wyżej opisywany obszar jako miejsce

przeznaczone  do  szybkiej  interwencji.  Rewitalizacja  wyznaczonego  obszaru  przyczyni  się  do

zwiększenie m.in. dostępności do obiektów edukacyjnych w tym wychowania przedszkolnego oraz

będzie atrakcyjnym miejscem spotkań społeczności lokalnej. Obszar nr 2 zamieszkują 303 osoby

i obejmuje on powierzchnię 13 ha. Obszar obejmuje swoim zasięgiem teren przylegający do/przy

ulicy Kościuszki, Szkolnej, Spacerowej i Sportowej. Rozbudowa Zespołu Szkół w Zarzeczu.

PROJEKTY GŁÓWNE INWESTYCYJNE
1. Przebudowa i  rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową

przedszkola integracyjnego.
2. Przebudowa  istniejącego  boiska  sportowego  przy  Zespole  Szkół  Pod  Lasem

w Wolbromiu z przeznaczeniem na boisko lekkoatletyczne oraz lodowisko.
3. Przebudowa,  rozbudowa,  nadbudowa  budynku  basenu  przy  ul.  Kamiennogórskiej  

w Wolbromiu.
4. Rozbudowa Zespołu Szkół w Zarzeczu.

PROJEKTY GŁÓWNE NIEINWESTYCYJNE (MIĘKKIE)
1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
2. Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Wolbrom.
3. Pobudzenie młodzieży oraz dorosłych do aktywności fizycznej.

PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE INWESTYCYJNE
1. Rewitalizacja parku miejskiego w Wolbromiu. 
 2. Rewitalizacja Rynku wraz historyczna zabudową miasta.
3. Przebudowa dróg gminnych w Wolbromiu ul. Fabryczna oraz Sportowa.

Projekt  „Rewitalizacja  Zespołu  Szkół  pod Lasem w Wolbromiu wraz  z  dobudową przedszkola

i  przebudową  istniejącego  boiska.  Poddziałanie  11.1.2  Rewitalizacja  miast  średnich  i  małych”

został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 lutego 2018 podjął

Uchwalę  Nr  RPMP.11.01.02-12-0898/17  na  mocy  której,  projekt  został  umieszczony  na  liście

rezerwowej. Aktualnie na liście rezerwowej jest na miejscu 6.

E. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  

Zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Wolbrom zarządza Burmistrz, który zabezpiecza

w  należyty  sposób  własność  gminy  w  stosunku  do  nieruchomości  wchodzących  w  skład

mieszkaniowego zasobu komunalnego.
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Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie

i  o  zmianie  Kodeksu  Cywilnego  (t.j.  Dz.U.  z  2018,  poz.  1234),  zaspokajanie  potrzeb

mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy.

W  związku  z  art.  21  ww  ustawy  została  podjęta  Uchwała  dotycząca  skutecznego  działania

w  gospodarowaniu  zasobem  mieszkaniowym.  Mieszkaniowy  zasób  Gminy  Wolbrom  to  lokale

mieszkalne  usytuowane  w  budynkach  stanowiących  własność  gminy  oraz  lokale  położone

w budynkach będących współwłasność gminy, w tym w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Budynki  wchodzące  w  skład  zasobu  komunalnego  wyposażone  są  w  instalacje

wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz źródło ogrzewania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa  budowlanego  budynki  objęte  są  okresowymi  przeglądami.  Zalecenia  po  przeglądach

okresowych realizowane są na bieżąco, w ramach posiadanych środków finansowych. Działania

remontowe  nastawione  są  na  zapewnienie  bezpieczeństwa  użytkowania  lokali,  remonty  pokryć

dachowych,  remonty  i  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  remonty  kominów,  instalacji

gazowych, elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Obecnie realizowane są inwestycje

w zakresie kompleksowych termomodernizacji budynków.

Budynkami  stanowiącymi  mieszkaniowy  zasób  Gminy  Wolbrom  administruje

WZWKGKiM Sp. z.o.o. w Wolbromiu. W budynkach wspólnot mieszkaniowych z wyłączeniem

lokalu znajdującego się na os. Skalska 3, którą administruje Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

zarządza Wolbromska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Wolbrom odbywa się na zasadach

w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wg zasad Uchwały

nr  XXXVI/300/09  Rady  Miejskiej  w  Wolbromiu  z  dnia  15  września  2009  roku,  w  sprawie

zbywania  własności,  ułamkowej  części  gruntu  i  własności  lokali  mieszkalnych  w  trybie

bezprzetargowym na rzecz najemców w budynkach stanowiących własność Gminy Wolbrom.

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy są wpływy z czynszów za lokale, środki

z  budżetu  gminy  oraz  środki  uzyskane  w  ramach  dofinansowania  z  Banku  Gospodarstwa

Krajowego. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku, jeżeli właścicielem jest jednostka

samorządu  terytorialnego,  stawki  czynszu  ustala  organ  wykonawczy  tej  jednostki.  Zgodnie

z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom ustalono wysokość stawek czynszu najmu

lokali  mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Wolbrom. Stawka bazowa czynszu uwzględnia

obniżenie lub zwiększenie stawki bazowej o stawkę jakościową.

Każdy najemca zalegający z opłatami niezależnie od stopnia prowadzonej w stosunku do niego

windykacji może zwrócić się z prośbą o rozłożenie zaległości na miesięczne raty. Wysokość oraz
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ilość rat proponuje wnioskodawca. Każdy wniosek rozpatrywany jest  indywidualnie,  pod kątem

sytuacji finansowej dłużnika i możliwości spłaty powstałego zadłużenia.

F. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych  

Gmina  posiada  na  własność  ogółem  402,7825  ha  gruntów.  W  okresie  od

1  stycznia  2018  roku  do  31  grudnia  2018  roku  sprzedano  0,0930  ha,  nabyto  0,1591  ha.  Do

skomunalizowania pozostało 59,5455 ha. Grunty te są wykorzystane w następujący sposób:

1) oddane w dzierżawy rolne – 101,2300 ha;

2) oddane w dzierżawę pod działalność gospodarczą – 13,3247 ha;

3) oddane  pod  szkoły,  przedszkola,  Dom  Kultury,  stowarzyszenia,  kluby  sportowe,  Urząd

Miasta  i  Gminy,  plac  po  byłym  dworcu  PKS,  Przychodnię  Zdrowia,  Miejski  Ośrodek

Pomocy  Społecznej,  plac  targowy,  rodzinne  ogrody  działkowe,  remizy  OSP  –  razem

56,5708 ha;

4) działki budowlane – 0,8152 ha;

5) grunty leśne – 55,00 ha;

6) grunty pod blokami mieszkalnymi będące własnością gminy – 0,30 ha;

7) pozostałe  grunty  (w  tym:  drogi,  place,  rowy,  nieużytki,  wody  płynące  i  stojące,  łąki,

pastwiska) – 175,5418 ha.

Ponadto gmina posiada w wieczystym użytkowaniu 6,4949 ha przejętych od Fabryki Artykułów

Technicznych oraz 6,4 ha innych gruntów. Grunty w wieczystym użytkowaniu przez Spółdzielnie

Mieszkaniowe: Wolbromską i Olkuską zajmują obszar 12,1354 ha.

Do budynków, które administrowane są bezpośrednio przez gminę należą m.in:

1. budynek przy ul. Krakowskiej 1 /budynek Urzędu Miasta i Gminy/;

2. budynek przy ul. Żwirki i Wigury;

3. ½ budynku OSP w Chełmie;

4. budynek „Pompka”;

5. budynki po zlikwidowanych Szkołach Podstawowych  w Załężu i Strzegowej;

6. ½ budynku OSP Strzegowa;

7. ½ budynku OSP Zarzecze ;

8. ½ budynku OSP Brzozówka;

9. ½ budynku OSP Łobzów;

10. ½ budynku OSP Wolbrom;

11. ½ budynku OSP Dłużec;

12. ½ budynku OSP Kąpiele Wielkie;
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13.  ½ budynku OSP Lgota Wielka;

14. budynek OSP Domaniewice;

15. budynek OSP Gołaczewy;

16. budynek OSP Miechówka;

17. budynek OSP Podlesice II;

18. budynek OSP Zasępiec;

19. budynek OSP Wierzchowisko;

20.  budynek hotelu przy ul. Łukasińskiego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zostały zakupione następujące nieruchomości:

- Domaniewice działka nr 18/2 o pow. 0,0770 ha;

- Domaniewice działka nr 19 o pow. 0,0821 ha;

W  okresie  od  1  stycznia  do  31  grudnia  2018  roku  z  tytułu  sprzedaży  mienia  uzyskano

wpływy  w kwocie 530.869,70 zł, w tym do ważniejszych pozycji należą:

- działka Wolbrom 4642/62  186.775,50 zł.;

- lokal mieszkalny 180.000,00 zł.;

- lokal mieszkalny  101.000,00 zł.;

- lokal mieszkalny    63.094,20 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania wyniosły 15.104,00 zł.

G. Program opieki nad zabytkami  

Program opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Wolbrom na lata 2015- 2018 zatwierdzony

Uchwałą Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 kwietnia 2015r., obowiązywał do

2018r.. Obecnie jest opracowywana aktualizacja programu opieki nad zabytkami.

Najważniejszym  celem  gminnego  programu  opieki  nad  zabytkami  jest  określenie  zasadniczych

kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. Program ten służy rozwojowi

naszej  gminy poprzez dążenie do poprawy stanu zachowania zabytków, eksponowania walorów

krajobrazu  kulturowego,  wykorzystania  zabytków  na  potrzeby  społeczne,  gospodarcze

i edukacyjne. 

H. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

Celem dokumentu  jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest przedstawienie Planu

działań  i  uwarunkowań,  służących  redukcji  emisji  zanieczyszczeń  powietrza  ze  szczególnym

uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. Potrzeba jego przygotowania wynika ze świadomości władz

gminy co do znaczenia aktywności w tym obszarze. W ramach prac nad niniejszym opracowaniem
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wykonano  inwentaryzację  źródeł  niskiej  emisji  dla  Gminy  Wolbrom.  Głównym  elementem

inwentaryzacji  było  przeprowadzenie  ankietyzacji.  Przeprowadzono  ankiety  w  budynkach

mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, zankietowano wszystkie jednostki i budynki należące do

gminy oraz większe zakłady przemysłowe. Do analiz wykorzystano także bazę przekazaną przez

Urząd Gminy Wolbrom (łączna liczba rekordów z informacjami to 279).

Realizacja  i  aktualizacja  wojewódzkich  Planów  ochrony  powietrza  wynika  bezpośrednio

z nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.), która

stanowi  implementacje  do  polskiego  prawa  postanowień  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego

i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla

Europy (CAFE).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został  przyjęty do realizacji  i  wdrażania Uchwałą Rady

Miejskiej  w Wolbromiu z dnia 29 października 2015 r.,  a także jako załącznik zaktualizowany

i przyjęty do wdrażania Uchwałą Nr XX/198/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego

2016 r. 

Na terenie gminy Wolbrom występują następujące problemy:

- Problem szczegółowy 1 - niska emisja generowana przez obiekty i infrastrukturę komunalną.

Koszty  ponoszone  przez  gminę  związane  z  nadmiernym  zużyciem  energii  w  budynkach

i  infrastrukturze  komunalnej  na  zaspokojenie  potrzeb  związanych  z  oświetleniem  i  ogrzaniem

obiektów;

- Problem szczegółowy 2 - emisja generowana przez transport;

- Problem szczegółowy 3 - niska emisja generowana przez gospodarstwa domowe i niski poziom

wykorzystania OŹE w gospodarstwach domowych;

- Problem szczegółowy 4 - niska emisja generowana przez przedsiębiorstwa działające w gminie;

- Problem szczegółowy 5 - przestarzały system ciepłowniczy w mieście Wolbrom;

-  Problem  szczegółowy  6  -  niewykorzystany  potencjał  zainteresowania  realizacją  zmian

w gospodarstwach domowych.

Plan Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla Gminy Wolbrom ma przyczynić się do osiągnięcia

celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

 redukcji emisji gazów cieplarnianych;

 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

 redukcji  zużycia  energii  finalnej,  co  ma  zostać  zrealizowane  poprzez  podniesienie

efektywności energetycznej;
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 a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia

jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze)

ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. 

Celem projektu finansującego wykonania PGN  jest poprawa efektywności energetycznej gminy

oraz  redukcja  emisji  gazów cieplarnianych  poprzez  opracowanie  i  wdrożenie  planu gospodarki

niskoemisyjnej. Cel główny Planu to:

- ograniczenie zużycia energii o 104 384,54 GJ/rok o 9,6%;

- ograniczenie emisji: CO2 o 13 944,49  Mg/rok o 14,0%;

- ograniczenie emisji PM 10 o 46,6 Mg/rok 17,6%;

- ograniczenie emisji PM 2,5 o 41,55 Mg/rok 16,2%;

- produkcja energii z OŹE  34 995,94 GJ/rok ok 3,6%;

- do roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2014 r.

1. Transport publiczny i indywidualny

Komunikacja  zbiorowa na  terenie  gminy  obsługiwana  jest  przez  prywatną  komunikację

zbiorową. Przewoźnicy prywatni świadczą swoje usługi na następujących odcinkach: Wolbrom –

Olkusz, Wolbrom – Miechów, Wolbrom – Zawiercie oraz Wolbrom – Kraków. 

Transport drogowy jest jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, stanowiących

zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia człowieka.

Na wielkość emisji  wpływa przede wszystkim: liczba i  wiek pojazdów, stan nawierzchni  dróg,

organizacja  ruchu  oraz  styl  jazdy.  Wpływ na  emisję  zanieczyszczeń  ma  m.in.  nieodpowiednia

organizacja  ruchu,  której  skutkiem  są  zatory,  obniżenie  prędkości  i  częste  zatrzymywanie  się

i  ruszanie.  Ponadto,  niedostatecznie  wykorzystywany  jest  transport  rowerowy a  także  transport

zbiorowy.

2. Oświetlenie uliczne 

Na  terenie  Gminy  Wolbrom  usługi  oświetlenia  ulicznego  świadczy  firma  TAURON.

Większość słupów oświetlenia ulicznego to słupy typu „ŻN” żelbetowe, mniejsza część to słupy

stalowe.  Średni  czas  świecenia  to  78h/tyg.,  sterowanie  indywidualne  obwodów  oświetlenia

zsynchronizowane  jest  z  zegarem  astronomicznym.  Roczne  zużycie  energii  elektrycznej  na

oświetlenie uliczne w Gminie Wolbrom  wynosi  ok. 813,6  MWh.
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3. Działania  w celu poprawy jakości powietrza - efektywność energetyczna

W  celu  poprawy  jakości  powietrza  przeprowadzane  są  następujące  działania

długoterminowe 2015-2030:

DZIAŁANIE 1. Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze publicznej, wytwarzanie

energii z odnawialnych źródeł

Typ przedsięwzięć:  

 Termomodernizacja  budynków użyteczności  publicznej  z  wykorzystaniem odnawialnych

źródeł energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u.;

 Poprawa efektywności energetycznej urządzeń  w infrastrukturze komunalnej;

 Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej;

 Wymiana oświetlenia ulicznego;

 Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych.

DZIAŁANIE 2. Ograniczenie zużycia energii w transporcie

Typy przedsięwzięć:

 Budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek rowerowych;

 Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez regularne

mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg;

 Budowa dróg.

DZIAŁANIE 3. Ograniczenie zużycia energii w oraz niskiej emisji zanieczyszczeń w budownictwie

mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym, wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł

Typ przedsięwzięć:  

 Dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na węglowe min. V klasy ekodesign;

 Dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych  na gazowe, biomasę i olejowe;

 Dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych;

 Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych;

 Dofinansowanie do montażu pomp ciepła;

 Modernizacja  instalacji  co  i  c.w.u.  oraz  termomodernizacja  budynków  mieszkalnych,

montaż elektrofiltrów. 

DZIAŁANIE  4.  Ograniczenie  zużycia  energii  w  sektorze  działalności  gospodarczej  i  sektorze

przedsiębiorstw

Typ przedsięwzięć:  

 Termomodernizacja  budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł  energii,  wymiana

źródła c.o. i c.w.u.,
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 Poprawa efektywności energetycznej urządzeń  i technologii,

DZIAŁANIE 5. Budowa elektrociepłowni i rozbudowa sieci ciepłowniczej

DZIAŁANIE 6.  Ograniczenie niskiej emisji    - działania informacyjne i edukacyjne  

Typy przedsięwzięć:  

 Edukacja i informacja o niskiej emisji. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia.

4. Realizacja celów

1)  „Ekopartnerzy  na  rzecz  słonecznej  Małopolski”  -  liczba  urządzeń  do  zamontowania  z  listy

podstawowej: 269 urządzeń OZE.

Czas  realizacji  przedsięwzięcia:  2019-2021,  koszt  całkowity:  4 611 550,04  zł.,  przewidywana

dotacja: 2 438 160,00 zł.

2)  Poprawa efektywności  energetycznej  w sektorze publicznym i mieszkaniowym, -  Poddziałanie

4.3.2  Głęboka  modernizacja  energetyczna  budynków  użyteczności  publicznej  –  SPR.

Dofinansowanie  uzyskane  w  wysokości:  6 461 559,67  zł  z  czego  zmodernizowano  budynki

użyteczności publicznej - 2 szkoły. 

Termomodernizacje zrealizowane w 2017 r. - 2 szkoły:

 Szkoła Podstawowa w Łobzowie - dofinansowanie w wysokości: 694 230,16 zł

 Szkoła Podstawowa w Kąpielach Wielkich - dofinansowanie w wysokości: 692 353,39 zł

Termomodernizacja zrealizowana w 2018 r. - 5 szkół:

 Szkoła Podstawowa w Chełmie - dofinansowanie w wysokości: 509 137,10 zł

 Zespół Szkół w Wierzchowisku - dofinansowanie w wysokości: 929 013,30 zł

 Zespół Szkół w Gołaczewach - dofinansowanie w wysokości: 765 187,57 zł

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolbromiu - dofinansowanie w wysokości: 1 962 101,82 zł

 Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu - dofinansowanie w wysokości: 1 370 857,97 zł. 

I. Program Ochrony Środowiska

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wolbrom na lata 2017 – 2020 z perspektywą na

lata  2021-2024”,  został  uchwalony  przez  Radę  Miejską  w  Wolbromiu  25  stycznia  2018  roku

Uchwałą  Nr  XLIV/496/2018.  Obowiązek  wykonania  Programu  Ochrony  Środowiska  wynika

z ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799).

Opracowanie,  jakim jest  Program Ochrony  Środowiska  określa  politykę  środowiskową,

a także wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych,

usystematyzowanych według priorytetów. Zawiera także między innymi rozpoznanie aktualnego

27



stanu  środowiska  w  gminie,  przedstawia  propozycje  oraz  opis  zadań,  które  niezbędne

są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska. Przedmiotowy

dokument  wspomaga  dążenie  do  uzyskania  w  gminie  sukcesywnego  ograniczenia  degradacji

środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska 

z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program

Ochrony  Środowiska,  a  ocenę  efektów  jego  realizacji,  zgodnie  z  ustawą  Prawo  Ochrony

Środowiska, dokonuje się okresowo, co 2 lata.

Obowiązek opracowania, co dwa lata raportu wynika z art. 18, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.  U.  2018,  poz.  799).  Zgodnie  z  tym artykułem organ

wykonawczy gminy zobowiązany jest do przedstawienia raportu z realizacji gminnego Programu

Ochrony Środowiska radzie gminy. Celem opracowania niniejszego raportu jest ocena wykonania

celów i zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska. 

Gmina  Wolbrom  realizuje  poszczególne  założenia  zawarte  w  „Programie  Ochrony

Środowiska dla Gminy Wolbrom na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021-2024”. Opis i ocena

z wykonania celów i założeń zostanie ujęta raporcie, który będzie opracowany w 2019 roku.

J.   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na  

terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2018 

„Program” ma zastosowanie  do wszystkich  bezdomnych zwierząt domowych oraz zwierząt

gospodarskich. Mając na uwadze dobro zwierząt, Gmina Wolbrom corocznie podejmuje działania

zapobiegające bezdomności  zwierząt  domowych i  gospodarskich w zakresie  ustawy o ochronie

zwierząt, tj. zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt, zmniejszenie

populacji  zwierząt  przez  ich  sterylizację,  usypianie  ślepych  miotów,  trwałe  oznakowanie  psów,

sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz ich dokarmianie,  odławianie bezdomnych

zwierząt, wskazanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim,

zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadku  zdarzeń  drogowych  z  udziałem

zwierząt bezdomnych, edukację społeczeństwa.

W roku 2018 na odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im miejsca w schronisku,

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń  drogowych z udziałem

zwierząt wydatkowano  kwotę  72.000,00 zł. Została zawarta umowa z podmiotem wyłonionym

w  zapytaniu  ofertowym  tj.  JUKO  Sp.  z  o.o.,  ul.  Piłsudskiego  54/40,  42  –  400  Zawiercie.

Zapewniono opiekę i miejsce w schronisku dla 83 psów i 5 kotów, gdzie są poddawane sterylizacji

(po  14  dniach  od  daty  przyjęcia),  mają  zapewnioną  stałą  opiekę  weterynaryjną  oraz  są
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przygotowywane do adopcji.  Zwierzęta  trafiające do schroniska  są  sterylizowane i  znakowane

mikroprocesorem.

Gmina  Wolbrom  od  wielu  lat  czynnie  bierze  udział  w  działaniach  zmierzających  do

ograniczenia  bezdomność  zwierząt  domowych  poprzez  dofinansowanie  zabiegów  sterylizacji

samic.  W roku 2018 zabiegowi poddano 122 kotki oraz 41 suk. Program realizowały  2 podmioty

weterynaryjne  (wszystkie  działające)  na  terenie  gminy.  Na  ten  cel  zgodnie  z  programem

wydatkowano - 15.997 zł.

Realizacja systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta i gminy odbywa się

poprzez  bezpłatne  przekazanie  mikropropcesorów  w/w  podmiotom,  które  wykonują  bezpłatnie

usługę  wszczepiania  po  identyfikacji  właściciela  zwierzęcia  jako  stałego  mieszkańca  Gminy

Wolbrom. Na ten cel wydatkowano w roku 2018 - 803 zł.

Zadania  z  zakresu  edukacji  społeczeństwa  realizowano  we  współpracy  z  organizacjami

społecznymi,  których  statutowym celem jest  ochrona  zwierząt.  Realizacja  zadań  edukacyjnych

polega  w  głównej  mierze  na  organizowaniu  zajęć,  pogadanek,  apeli,  konkursów,  jak  również

odbywa  się  poprzez  ulotki  i  plakaty  informacyjne.  Głównym celem działań  edukacyjnych  jest

podniesienie  świadomości  mieszkańców  w  zakresie  właściwego  sprawowania  opieki  nad

zwierzętami  oraz  traktowania  ich  w  sposób  humanitarny.  Edukacja  społeczeństwa  ma  również

wskazywać  mieszkańcom  na  poczucie  obowiązku  i  odpowiedzialności,  wynikających

z utrzymywania lub prowadzenia hodowli psów lub kotów.

Zapewnienie  opieki  nad  zwierzętami  realizowane  jest,  m.in.  poprzez  odłów  zwierząt

bezdomnych  z  terenu  Miasta  i  Gminy  Wolbrom w sposób  ciągły,  przez  uprawniony  podmiot,

działający na zlecenia Straży Miejskiej, pracowników referatu ochrony środowiska, policji. 

Realizacja zadania dot. opieki nad zwierzętami gospodarskimi,  które czasowo lub trwale utraciły

właściciela,  lub zostały odebrane właścicielowi polega na ich przyjęciu do wskazanego gospodarstwa

rolnego i zapewnieniu im  opieki. Cel ten realizowano poprzez porozumienie, które Gmina Wolbrom

zawarła z właścicielem gospodarstwa rolnego, wskazanego w Programie. W roku 2018 na terenie

Gminy Wolbrom  nie  odebrano, ani nie wyłapano  zwierząt gospodarskich. Koszt realizacji zadania –

0 zł.

K.    Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych  

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Wolbromiu  dokłada  wszelkich  starań,  aby

następowało  prawidłowe  rozeznanie  potrzeb  mieszkańców  danego  rejonu,  które  mogą  zostać

zaspokojone  w  ramach  pomocy  społecznej.  Występuje  również  szerokie  współdziałanie
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z  istniejącymi  na  terenie  miasta  i  gminy  instytucjami,  organizacjami  społecznymi,  kościołami,

związkami wyznaniowymi w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. 

Wzorem  lat  ubiegłych  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Wolbromiu  realizuje  Program

Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ. Zaangażowani w pracę przy programie byli

pracownice  Ośrodka,  które  zajęły  się  dystrybucją  paczek  żywnościowych.  Pomoc  została

przekazana  do  osób  spełniających  kryteria  kwalifikowalności  do  statusu  osoby  najbardziej

potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W 2018 roku z programu skorzystało 884 osoby, przekazano 3384 paczki żywnościowe, tj. ponad

37  ton  żywności.  Poprzez  realizację  PO  PŻ  w  Gminie  Wolbrom  nastąpiła  poprawa  sytuacji

najbardziej potrzebujących mieszkańców. Paczki żywnościowe trafiły do potrzebujących na czas,

dzięki  właściwej  organizacji  i  sprawnemu  przekazywaniu  informacji  o  ich  dystrybucji  (strony

internetowe, prasa lokalna). 

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  prowadzi  również  Punkt  Informacyjny  dla  Osób

Doznających Przemocy w Rodzinie. W ramach prowadzonego Punktu oferowane jest poradnictwo

specjalistyczne zapewniane przez psychologa, prawnika oraz pracownika socjalnego. Podejmowana

pomoc jest zgodna z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na

terenie Miasta i Gminy Wolbrom działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

w  rodzinie.  W  skład  Zespołu  wchodzą  przedstawiciele  MOPS  Wolbrom,  Komisariatu  Policji

w  Wolbromiu,  oświaty,  ochrony  zdrowia,  Przewodniczący  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz kuratorzy Sądu Rejonowego w Olkuszu. Podczas wypełnianych

obowiązków następuje wymiana doświadczeń, ustalanie planu działań w obszarze przeciwdziałania

przemocy w rodzinie oraz wzajemne wsparcie. 

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Wolbromiu  uczestniczy  w  realizacji  Programu

Ochrony Zdrowia  Psychicznego dla  Gminy Wolbrom na  lata  2017–2022,  który  został  przyjęty

Uchwałą  Nr  XLIII/482/2017  Rady  Miejskiej  w  Wolbromiu  z  dnia  28  grudnia  2017  r..  Gmina

Wolbrom poczyniła  starania,  aby zapewnić  osobom z  zaburzeniami  psychicznymi  wielostronną

opiekę adekwatną do ich potrzeb. 

W sołectwie Jeżówka w budynku gminy rozpoczęła działalność „Świetlica marzeń”. Projekt

dofinansowany  przez  Marszałka  Województwa  Małopolskiego  objął  dzieci  i  młodzież  oraz

rodziców/opiekunów z terenu Gminy Wolbrom, którzy napotykają na trudności w pełnieniu funkcji

opiekuńczo-wychowawczych.  Projekt  zakłada  realizację  zadań  Placówki  Wsparcia  Dziennego.

Rozpoczęcie  działalności nastąpiło we wrześniu 2018 roku i potrwa do końca  2020 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu złożył wniosek o przystąpienie do Programu

„Opieka 75 +” na rok 2018 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program zakłada
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umożliwienie  wsparcia  dla  gmin  w  realizacji  zadań  własnych  związanych  z  postępującymi

procesami demograficznymi tj. starzeniem się społeczeństwa. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu rozpoczął realizację  projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt dotyczy

aktywizacji społecznej  i zawodowej  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

z  ich  otoczenia.  Realizacja  programu  rozpoczęła  się  od  1  września  2018  r.,  a  zakończy  się

31  sierpnia  2021  r.  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Wolbromiu  zamierza  wprowadzić

zmiany  dotyczące  pracowników  socjalnych.  Mają  zostać  powołane  zespoły  pracy  socjalnej

i integracji społecznej.

L. Gminny Program Wspierania Rodziny

Zadania własne gminy z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej

zostały ujęte w art. 176  przedmiotowej ustawy :

Do zadań gminy należy :

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

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

3) tworzenie  oraz  rozwój  systemu  opieki  nad  dzieckiem,  praca  z  rodziną  przeżywającą

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez zapewnienie rodzinie

przeżywającej  trudności  wsparcia  i  pomocy  asystenta  rodziny  oraz  dostępu  do

specjalistycznego poradnictwa jak również podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny;;

4) współfinansowanie  pobytu  dziecka  w  rodzinie  zastępczej,  placówce  opiekuńczo  -

wychowawczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- terapeutycznej;

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

przekazywanie ich droga elektroniczną;

6) prowadzenie  monitoringu  sytuacji  dziecka  z  rodziny  zagrożonej  kryzysem  lub

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej.

Ponadto  ustawodawca  określił  zakres  przedmiotowy wsparcia,  jakiego  należy  udzielić  rodzinie

doświadczającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Wsparcie polega na :

a) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

b) wzmocnieniu roli  funkcji rodziny;

c) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziny;

d) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowaniu rodziny;

e) pomocy w integracji rodziny;
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f) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

g) dążeniu do reintegracji rodziny.

Formy  pracy,  jakie  mogą  być  prowadzone  w  stosunku  do  rodziny  doświadczającej  trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej ujęte zostały w art. 10 ust 3 ustawy.

Praca  z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie :

1) konsultacji poradnictwa specjalistycznego;

2) terapii i mediacji;

3) usług dla rodzin z dziećmi;

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.

Uchwałą  Nr  XII/101/2015  z  dnia  27  sierpnia  2015  r.  zatwierdzono  Gminny  Program

Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2015-2020. Zasadą nadrzędną naszego programu

jest ścisła współpraca podmiotów działających na rzecz dzieci i rodzin co gwarantuje skuteczność

podejmowanych działań. Odbiorcami programu są rodziny z terenu Miasta i Gminy Wolbrom.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej diagnozuje warunki życia rodzin,  ich potrzeb i  oczekiwań

oraz udziela im stosownej pomocy ( bezpłatna pomoc psychologiczna oraz prawna).

   Dodatkowo systematycznie organizujemy treningi umiejętności opiekuńczo - wychowawczych,

które odbywają się w siedzibie MOPS Wolbrom.

Również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały przedstawione

podstawowe pojęcia związane z pracą pieczy zastępczej.

          W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu realizowane są również działania

asystenta rodziny, który w 2018 r. współpracował z 22 rodzinami na podstawie przygotowanych

planów pracy z rodziną. W przypadku 9 rodzin nastąpiło osiągnięcie założonych celów. Z jedną

rodziną  zakończono  współpracę  ze  względu  na  osiągnięcie  pełnoletności  dziecka.  W  trzech

rodzinach nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania.

Pracownicy socjalni  wnioskowali  do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wolbromiu o przydzielenie asystenta rodziny dla siedmiu rodzin.  Dyrektor wyraził  zgodę na

objęcie wsparciem asystenta. W rodzinach tych łącznie przebywało czternaście dzieci. Dodatkowo

przez pracowników socjalnych i asystenta były prowadzone działania mające na celu promowanie

właściwych postaw rodzicielskich :

 dzień dziecka dla dzieci i rodziców w czerwcu 2018 r.;

 szkoła dla rodziców w listopadzie 2018 r.

Na terenie Miasta i Gminy Wolbrom zostały rozprowadzone ulotki dotyczące wsparcia rodziny.

Informacje ukazały się na tablicy ogłoszeń MOPS oraz w prasie lokalnej. Przekazanie informacji
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ma  na  celu  zwiększenie  świadomości  społeczności  lokalnej  w  kwestii  związanej

z funkcjonowaniem rodziny.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia jednego asystenta rodziny. Liczna rodzin z którymi

może w tym samym czasie prowadzić pracę jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych

zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta: 47.363,16 zł. 

W  przypadku  umieszczenia  dziecka  w  placówce  opiekuńczo  –  wychowawczej,  opiekuńczo  -

terapeutycznej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przez umieszczenie go

po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie.

Wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych: 146 578,95 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych: 73 186,87 zł.

M.   Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Program

Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Wolbromiu  będąc  koordynatorem  Gminnego

Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania

Narkomanii  w 2018 roku realizował działania  zgodne z  ustawą z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu narkomanii: 

 Do Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych wpłynęło  46 wniosków

o wszczęcie postępowania w sprawie sądowego nałożenia obowiązku poddania się leczeniu

odwykowemu. Wnioskodawcy: rodzina, pracownicy socjalni, Prokuratura, kuratorzy Sądu

Rejonowego  w  Olkuszu,  Zespół  Interdyscyplinarny  ds. przeciwdziałania  przemocy

w rodzinie;

 Do Sądu  Rejonowego  w Olkuszu  skierowano  25  wniosków o  zastosowanie  obowiązku

leczenia odwykowego – koszt: 4.516,00 zł. (opłata od wniosku 1.000 zł., zaliczka na poczet

wydania opinii przez biegłych 3.516,00 zł.);

 Zlecono biegłym sądowym wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – na

badanie zostały skierowane 33 osoby, wydano 24 opinii  w przedmiocie uzależnienia od

alkoholu – koszt: 8.640,00 zł.;

 Gminna Komisja  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych zbierała  się  na  posiedzeniu

25 razy – koszt: 6.880,00 zł;
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 Zorganizowano  zajęcia  indywidualne  i  grupowe  dla  osób  uzależnionych,

współuzależnionych oraz doznających przemocy w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim

Ośrodku Pomocy Społecznej  w Wolbromiu – koszt:  54.630,00 zł.  (łączna  liczba  godzin

w Punkcie – 607);

 Zapewniono  usługę  transportową  dla  mieszkańców  Gminy  Wolbrom  w  ramach  XXX

Spotkań  AA  na  Jasnej  Górze  w  Częstochowie  w  dniu  2  czerwca  2018r.  –

koszt około: 1.180,00 zł.;

 Finansowano  udział  w  szkoleniach  dotyczących  profilaktyki  i  przemocy  –  koszt:

2.436,00 zł.;

 Finansowanie dodatkowych działań związanych ze sportem – koszt: 40.540,00 zł.;

 Dofinansowano  VI  Wolbromskie  Rodzinne  Spotkania  Trzeźwościowe w Imbramowicach

w dniu 11 sierpnia 2018r. – koszt około: 1.809,00 zł.;

 Zorganizowano spotkanie wigilijne dla uczestników grup terapeutycznych odbywających się

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu – koszt: 2.120,00 zł.;

 Zakupiono materiały profilaktyczne (ulotki/broszury/plakaty) – koszt około: 654,00 zł;

 Finansowano działania profilaktyczne w szkołach:

1.  Program  profilaktyki  zintegrowanej  „Archipelag  Skarbów”  –  Szkoła  Podstawowa

w Wierzchowisku – koszt: 4.700,00 zł.;

2.  Program  profilaktyki  zintegrowanej  „Archipelag  Skarbów”  –  Gimnazjum  Nr  4

w Wolbromiu – koszt: 4.700,00 zł.;

3.  Warsztaty  profilaktyczne  „Cyberprzemoc”  –  Szkoła  Podstawowa  w  Dłużcu  –  koszt:

1.600,00 zł.;

4. Warsztaty profilaktyczno - terapeutyczne „E-papieropsy i  inne używki/uzależnienia” –

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – koszt: 1.546,00 zł.; 

5.  Warsztaty  profilaktyczno  -  terapeutyczne  –  Szkoła  Podstawowa  w Wierzchowisku  –

koszt: 1.015,00 zł.;

6.  Warsztaty  profilaktyczne  „Pomocy  przy  przemocy”  –  Zespół  Szkolno  Przedszkolny

w Wolbromiu - Szkoła Podstawowa – koszt: 525,00 zł.;

7.  Program profilaktyczny  „Zdrowy tryb  życia”  –  uczniowie  Gminy  Wolbrom –  koszt:

1.845,00 zł.;

8.  Warsztaty  profilaktyczno  -  terapeutyczne  „Profilaktyka  uzależnień,  zachowań

agresywnych i ochrony zdrowia” Szkoła Podstawowa w Chełmie – koszt: 1.065,00 zł.;
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9.  Program  profilaktyczno  -  wychowawczy  –  Szkoła  Podstawowa  w  Jeżówce  –  koszt:

3.078,00 zł.;

10.  Dofinansowanie do zakupu nagród w ramach tygodnia profilaktyki „ABC zdrowego

stylu życia” – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wolbromiu – koszt około: 318,00 zł.

N. Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Gmina  Wolbrom  w  roku  2018 współpracowała  z  organizacjami  pozarządowymi

w następujących obszarach:

1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

2)  pomocy  społecznej,  w  tym  pomocy  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz

wyrównywania szans tych rodzin i osób, wypoczynku dzieci i młodzieży;

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

4) ochrony i promocji zdrowia;

5) ratownictwa i ochrony ludności;

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Liczba organizacji korzystających: 22

W projekcie Uchwały XLII/451/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. środki zaplanowane na 2018 r. –

610.000,00  zł.,  natomiast wykonanie  opiewa  na  kwotę 659.473,20  zł.  zgodnie  z  założeniami

budżetu.

O. Inne obowiązujące programy i strategie  

Miejska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu pozyskała fundusze z programu Infrastruktura

Bibliotek  2016-2020.  Warunkiem pozyskania  zewnętrznych  środków było  spełnienie  Kryteriów

Certyfikatu Biblioteka+, który wymagał opracowania Strategii Rozwoju Biblioteki będącej częścią

Strategii  Rozwoju  Gminy  wprowadzonej  uchwałą  rady  gminy.  Założona  strategia  uwzględnia

spełnienie i utrzymanie przez pięć lat standardów Certyfikatu Biblioteka +. 

W  2018  roku  zrealizowano  zadanie  zgodnie  z  umową  z  dnia  20  maja  2016  roku  dotyczącą

dofinansowania  w  ramach  programu.   Zgodnie  z  misją  biblioteki  w  placówce  realizowane  są

podstawowe zadania zgodne ze statutową działalnością. 
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V. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Wolbromiu

A. Omówienie ogólne  

W 2018 roku Rada Miejska w Wolbromiu kadencji 2014-2018 podjęła 153 uchwały a kadencji

2018-2023 podjęła 27 uchwał, z czego 167 inicjatorem był Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom.

Przepisy prawa miejscowego zawarte były w 49 uchwałach i podlegały opublikowaniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wszystkie

uchwały  były  przekazywane  organom  sprawującym  nadzór  merytoryczny.  Organem  takim,

z  wyłączeniem  spraw  budżetowych,  jest  Wojewoda  Małopolski,  natomiast  w  zakresie  spraw

dotyczących budżetu i spraw podatkowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wydział

Zamiejscowy w Oświęcimiu.

B. Zestawienie szczegółowe  

W  okresie  sprawozdawczym  realizowane  były  zarówno  ubiegłoroczne  uchwały,  jak

i uchwały podjęte w latach poprzednich. Takimi uchwałami jest, m.in. budżet gminy na 2018 rok

uchwalony  w  roku  2017  czy  Wieloletnia  Prognoza  Finansowa,  które  weszły  w  życie  z  dniem

podjęcia i w ciągu roku były na bieżąco aktualizowane i zrealizowane w całości.

Budżet Gminy Wolbrom na 2019 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wolbrom na

lata 2018 – 2031, które zostały podjęte pod koniec ubiegłego roku jak również uchwały podatkowe

wykonane są dopiero w bieżącym roku.

W  roku 2018 zaciągnięto kredyt długoterminowy i pożyczki długo i krótkoterminowe na łączną

kwotę 16.543.967,00 zł., szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Podmiot Nazwa zadania Kwota łączna
Kredyt długoterminowy na:
- sfinansowanie części wkładu własnego w realizacji projektu, pn.:
„Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu”;
- sfinansowanie części wkładu własnego w realizacji projektu, pn.:
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Wolbrom wraz z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii”.

- 2.711.000,00 zł.

Budżet państwa - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabagniu i Łobzowie”;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków 
w sołectwie Lgota Wolbromska”;
- „Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie”.

- 1.325.067,00 zł.

Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Domaniewice,
Kąpiele Wielkie i Wolbrom.

- 1.465.000,00 zł

Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabagniu i Łobzowie”;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków 

- 2.342.900,00 zł.
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Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

w sołectwie Lgota Wolbromska”;
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy Wolbrom wraz z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
w  Chełmie, w Lgocie Wolbromskiej, w Wierzchowisku,
w Gołaczewach, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolbromiu, 
Gimnazjum Nr 4.

Konsorcjum Małopolskiej
Agencji Rozwoju 
Regionalnego i 
Stowarzyszenia Centrum 
Przedsiębiorczości i 
Rozwoju w Suchej 
Beskidzkiej

- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Zarzeczu”;
- „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku basenu przy
ul. Kamiennogórskiej w Wolbromiu”.

- 8.700.000,00 zł.

RAZEM - 16.543.967,00 zł.

W roku 2018 udzielono pomocy rzeczowej i pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Samorządowi  Województwa  Małopolskiego,  Powiatowi  Olkuskiemu,  Gminie  Miejskiej  Kraków

oraz  Ochotniczym Strażom Pożarnym z  terenu  Gminy  Wolbrom.  Ponadto  Burmistrz  przekazał

środki  finansowe  dla  Policji  jak  i  dla  Państwowej  Straży  Pożarnej  (szczegółowe  zestawienie

poniżej).

Lp. Udzielone dotacje Kwota łączna
1. Pomoc rzeczowa dla Województwa Małopolskiego w formie dokumentacji projektowej 

umożliwiającej realizację nw. zadań inwestycyjnych:
1) budowa chodnika w m. Strzegowa, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794;
2) budowa chodnika w m. Wierzchowisko, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 783;

3)  budowa  zatok  autobusowych  przy  drodze  wojewódzkiej  nr  794  w  miejscowości
Strzegowa.

- 61.442,00 zł.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na:
1)„Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci 
zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego";
2) „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w Małopolsce";
3) dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Olkuszu;
4) pokrycie kosztów dojazdu pracownika (podróży służbowych) na trasie Olkusz – 
Wolbrom w celu prowadzenia spraw Zamiejscowego Referatu Wydziału Architektury, 
Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Olkuszu na terenie Gminy 
Wolbrom.

- 35.870,00 zł .

3. Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizację zadań 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w stosunku do osób 
doprowadzonych z Gminy Wolbrom.

- 9.664,00 zł.

4. Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w:
1) Wierzchowisku na dofinansowanie celem utrzymania gotowości bojowej:
- zakupu 13 szt. umundurowania galowego,
- zakupu 2 szt. ubrań specjalnych i 3 par obuwia strażackiego skórzanego,
- zakupu syreny alarmowej;
2) Chrząstowicach na dofinansowanie celem utrzymania gotowości bojowej:
- zakupu drabiny strażackiej,
- remontu strażnicy,
- zakupu prądownicy pianowej i motopompy pożarniczej,
- zakupu 2 kombinezonów ochronnych pszczelarskich;
3) Wolbromiu na dofinansowanie celem utrzymania gotowości bojowej:

- 1.787.555,00 zł.
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- remontu remizy OSP Wolbrom,
- zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego;
4) Porębie Dzierżnej na dofinansowanie celem utrzymania gotowości bojowej:
- wymiany bram garażowych;
5) Zarzeczu na dofinansowanie celem utrzymania gotowości bojowej:
- remontu powodującego ulepszenie remizy OSP w Zarzeczu,
- zakupu 2 szt. ubrań specjalnych oraz 4 par obuwia strażackiego skórzanego,
- zakupu 2 hełmów strażackich oraz 2 szt. ubrań specjalnych;
6) Kąpielach Wielkich na dofinansowanie celem utrzymania gotowości bojowej:
- zakupu 2 par obuwia strażackiego skórzanego, 5 par obuwia strażackiego gumowego, 
woderu,  2 kamizelek asekuracyjnych z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym i 4 pasów 
strażackich z zatrzaśnikiem,
- zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- modernizację remizy strażackiej;
7) Domaniewicach na dofinansowanie celem utrzymania gotowości bojowej:
- zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego;
8) Dłużcu na dofinansowanie celem utrzymania gotowości bojowej:
- zakupu 2 szt. ubrań specjalnych, 2 par obuwia strażackiego skórzanego, 2 szt. 
kominiarek niepalnych oraz 2 par rękawic specjalnych;
9) Gołaczewach na dofinansowanie celem utrzymania gotowości bojowej:
- remontu strażnicy,
- zakupu 5 szt. ubrań specjalnych, 5 szt. kominiarek niepalnych i 5 par obuwia 
strażackiego skórzanego,
- zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych;
10) Porębie Górnej na dofinansowanie celem utrzymania gotowości bojowej:
- zakupu agregatu prądotwórczego, 2 prądownic wodnych, rozdzielacza i zestawu 
ratownictwa medycznego R1,
- zakupu 4 szt. ubrań specjalnych, 6 hełmów strażackich, 4 par obuwia strażackiego 
skórzanego;
11) Sulisławicach na dofinansowanie celem utrzymania gotowości bojowej:
- zakupu 4 par obuwia strażackiego skórzanego, 2 hełmów strażackich, 
2 kombinezonów ochronnych pszczelarskich, 4 szt. kominiarek niepalnych i 2 pasów 
strażackich z zatrzaśnikiem,
- remontu powodującego ulepszenie strażnicy;
12) Zasępcu na dofinansowanie celem utrzymania gotowości bojowej:
- remontu strażnicy,
- zakupu zbieracza i narzędzia wielofunkcyjnego.

5. Przekazanie środków finansowych:
- dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby 
przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów, którzy
realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, 
- na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie
z przeznaczeniem na zakup furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji
w Olkuszu z docelowym przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wolbromiu
- na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie modernizacji 
chodnika i placu manewrowego przed Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Wolbromiu.

- 136.000,00 zł.

RAZEM 2.030.531,00 zł

Realizując uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu podjęte w 2018 roku podpisano umowy

dzierżawy na wydzierżawienie nieruchomości w miejscowościach Wolbrom i Wierzchowisko oraz

umowę  darowizny  działek  położonych  w  miejscowości  Chełm,  na  rzecz  Województwa

Małopolskiego, celem wykorzystania ich na realizację  celów publicznych zgodnie z  art.  6  pkt.1

ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto  Gmina Wolbrom przyjęła darowiznę 1/2 części

udziału własności w zabudowanej budynkiem remizy OSP nieruchomości gruntowej w Kąpielach

Wielkich.
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Programy i strategie przyjęte uchwałami Rady Miejskiej w Wolbromiu w 2018 roku jak

i w latach poprzednich są realizowane na bieżąco.

VI. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

Gminy Wolbrom w 2018 roku współpracowała z:

-  powiatem  olkuskim  i  województwem  małopolskim  w  zakresie  Programu  zdrowotnego

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. Liczba zaszczepionych

dzieci: 47.

-  współpraca  z  powiatem  olkuskim  w  zakresie  Programu  zdrowotnego  profilaktyki  zakażeń

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. Liczba zaszczepionych dzieci: 30.

Współpraca z województwem w realizacji inicjatyw samorządowych w 2018 roku:

- obwodnica Wolbromia – od ulicy Miechowskiej do ulicy Skalskiej;

- chodnik w m. Strzegowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794- etap I;

- wykonanie chodnika i miejsc postojowych przy drodze wojewódzkiej nr 783 w m. Wolbrom ulica

Miechowska;

Współpraca ze stowarzyszeniami JST:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich;

-  Stowarzyszenie  Zielony  Pierścień  Tarnowa.  Umowa  podpisana  19  października  2018  ze

stowarzyszeniem i Marszałkiem Województwa w sprawie projektu w ramach osi priorytetowej 4.

-  Regionalna  polityka  energetyczna  Regionalnego  Programu  operacyjnego  Województwa

Małopolskiego w latach 2014-2020. 

Gmina Wolbrom współpracuje w realizacji projektów z LGD Nad Białą Przemszą. W 2018 roku

wspólnie realizowała dwa projekty:

-  Placówka  Wsparcia  Dziennego  „Świetlica  marzeń  Perspektywy  Kids  przy  LGD  „Nad  Białą

Przemszą” w Jeżówce. Jest to placówka typu opiekuńczego i specjalistycznego, przeznaczona dla

dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów z terenu Gminy Wolbrom, przeżywających trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wkład rzeczowy gminy to lokal, w którym

znajduje się świetlica;

- program adresowany do seniorów z terenu Miasta i Gminy Wolbrom "Pogoda na życie strefa

60+".

Współpraca międzynarodowa. 

Współpraca  partnerska  z  Waltershausen  w  Niemczech.  Formalną  umowę  partnerską  między

miastami  podpisano  w  2000  roku.  Od  tego  czasu  bardzo  prężnie  rozwijają  się  kontakty

w  różnorodnych  dziedzinach  między  innymi  w  sporcie  oraz  wymianie  turystycznej  dzieci
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