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Szanowni Państwo! 

 

 Zakończenie kadencji samorządu gminy Spytkowice jest tradycyjnie czasem 

podsumowań efektów pracy oraz najważniejszych aspektów działalności naszej gminy, które na 

co dzień nie są aż tak spektakularne i widoczne dla każdego z nas. 

 

 Niniejsza publikacja w sposób syntetyczny i całościowy zbiera to, co najważniejsze w 

funkcjonowaniu naszej wspólnoty lokalnej. Raport zamknięcia kadencji jest całościowym 

podsumowaniem tego, co udało się w naszym samorządzie zrobić przez ostatnie cztery lata. 

Każdy z nas ma swoją ocenę sytuacji, jednak nasze opinie na ten temat najczęściej wynikają z 

częściowego, najbardziej nas w danym momencie interesującego fragmentu działalności gminy 

Spytkowice. Ufam, że opracowanie to pozwoli na całościowy pogląd w tym temacie i będzie 

podstawą obiektywnego spojrzenia na naszą gminną rzeczywistość. 

 

 Raport ten odnosi się bezpośrednio do dokumentu, jaki stworzyłem u progu kończącej się 

właśnie kadencji władz samorządowych. Jest jego rozwinięciem, ale i uzupełnieniem o aspekty, 

które w dotychczasowym funkcjonowaniu gminy nie były obecne, lub były obecne w sposób 

marginalny. 

 

 Tematycznie dokument ten podzielony jest na rozdziały, które przedstawiają działalność 

naszego samorządu w poszczególnych obszarach jego funkcjonowania, z uwzględnieniem 

głównych zadań jakie ma spełniać gmina wobec Mieszkańców, na mocy ustawy o samorządzie 

gminnym. Dokument ten jest również sprawozdaniem z działalności władz publicznych naszej 

Gminy, z obietnic i postulatów jakie pojawiły się cztery lata temu u progu nowej kadencji. 

 

 Dokument ten jest również moim osobistym przedstawieniem dokonań i efektów pracy, 

jaką wykonałem, piastując zaszczytną funkcję Wójta Gminy Spytkowice. To z Państwa woli 

mogłem realizować to, co obiecałem stając przed Wami cztery lata temu. Dziś przychodzi czas 

podsumowania tego, co zostało zrobione. Nie ukrywam, że w zdecydowanej większości zadań 

odnotowaliśmy niebywały sukces. Jest on dostrzegalny nie tylko przez Mieszkańców, ale także 

przez niezależne instytucje, specjalizujące się w tematyce samorządowej. Publikują one fachowe 

rankingi, w których znajdujemy się na czołowych pozycjach. Wystarczy wspomnieć choćby 
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ranking zadłużenia, w którym jesteśmy jedną z trzech najmniej zadłużonych gmin wiejskich w 

Małopolsce Zachodniej. Jednocześnie w rankingu rozwoju samorządów gminnych, jesteśmy 

najwyżej sklasyfikowaną Gminą w powiecie wadowickim.  

 

 W najbardziej zauważalnych sferach funkcjonowania Gminy wykonaliśmy potężną 

pracę, której skutki widać gołym okiem. To nasz wspólny sukces: Mieszkańców, Rady Gminy 

oraz mój - Wójta Gminy Spytkowice.  

 

Zapraszam do lektury! 

 

 

 

 

Mariusz Krystian 

Wójt Gminy Spytkowice 
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I. Źródła dochodu Gminy 

 

Swoje podsumowanie rozpoczynam od omówienia finansów Gminy, ponieważ uważam, 

że ta informacja jest kluczowa dla zrozumienia istoty funkcjonowania jednostek samorządu 

terytorialnego. To od właściwego przedstawienia kwestii finansowych oraz mechanizmów jakie 

rządzą  gminnymi finansami, zależy możliwość oceny pracy mijającej kadencji władz 

samorządowych. Dlatego już na samym początku mam obowiązek przekazania Państwu 

usystematyzowanej informacji na ten temat. 

Wszystko zaczyna się od dochodów. Aby Gmina mogła realizować swoje zadania, 

polegające głownie na zaspokajaniu  zbiorowych potrzeb Mieszkańców, musi mieć wskazane i 

zapewnione źródła dochodu. Przez większość osób dochody Gminy są najczęściej kojarzone z 

płaconymi podatkami. W dużym uproszczeniu jest to prawda – gmina dysponuje publicznymi 

pieniędzmi pochodzącymi z podatków.  Jednak sposób w jaki te pieniądze docierają do Gminy i  

na co mogą być wydatkowane, zależy od przyjętego w systemie  finansowym państwa sposobie 

redystrybucji środków, tzn.: z budżetu Państwa do budżetu Gminy. Dlatego opisując dochody 

Gminy wskazujemy na tzw. źródła dochodu do których zaliczamy: 

 Subwencje i dotacje z budżetu Państwa 

 Dochody własne 

Subwencja to  nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana  przez Państwo  dla 

wsparcia  działalności samorządu, ustawowo określona co do wielkości i warunków jakie musi 

spełnić Gmina by ją otrzymać. Najczęściej subwencja przeznaczona jest na realizację 

obligatoryjnych i obowiązkowych zadań własnych Gminy. Tak więc przepisy prawa określają jej 

wielkość i cel  wydatkowania.  

Dotacja  to pieniądze, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie np. zadań z zakresu 

administracji rządowej, rządowych programów finansowych oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także bieżących zadań własnych jednostek 

samorządu terytorialnego, w wielkościach i na warunkach ustalonych przez dotującego. W tym 

przypadku Skarb Państwa. Nieprawidłowo wykorzystana dotacja podlega zwrotowi. 

Jak łatwo zauważyć cechą charakterystyczną przedstawionych powyżej dochodów jest to, 

że ich wielkość, warunki otrzymania, cel na który mogą być przeznaczone i sposób ich 

rozliczenia, są określone przez przepisy prawa i instytucje udzielające finansowego 

wsparcia. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo


6 

 

Dochody własne to wszelkie przychody Gminny, które wpływają do gminnego budżetu z 

różnych tytułów prawnych, a nie są subwencją lub dotacją. 

 Nazwa tego źródła dochodu gminy sugeruje, że na jego wielkość ma wpływ dana 

jednostka samorządowa. Nie jest to do końca prawdą, ponieważ możliwość swobodnego 

kształtowania wielkości dochodów własnych również jest ograniczone prawnie, a ponadto w 

dużym stopniu uzależnione od sytuacji gospodarczej kraju i polityki podatkowej naszego kraju – 

tę kwestię wyjaśniam  na  kolejnych stronach mojego raportu.  

1. Wielkość dochodu – wskaźnik tempa wzrostu dochodów 

 Poniższe wykresy pozwalają zobrazować w sposób pełny to, jak kształtowały się 

dochody naszej gminy ze wspomnianych  wcześniej źródeł dochodów. 

 

Wykres Nr 1. Dochody Gminy w latach 2010-2014[*Dochody roku 2014 w wysokości zaplanowanej w budżecie] 

 

 Jak łatwo zauważyć dochód gminy jest wielkością zmienną i charakteryzuje się dodatnim 

tempem wzrostu w stosunku do roku 2010.  Jeszcze lepiej można to zauważyć na kolejnych 

dwóch wykresach: 
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Wykres Nr 2. Roczne tempo wzrostu dochodów 

 Wskaźnik rocznego tempa wzrostu dochodu wskazuje jak szybko rosły (o ile wzrosły w 

ujęciu procentowym)  dochody w stosunku  do roku poprzedniego. Jak widać wskaźnik ten z 

wyjątkiem roku 2013 jest wartością dodatnią. Ten fakt należy ocenić pozytywnie, ponieważ 

przełożył się on w sposób bezpośredni na wielkość wydatków, przede wszystkim tych o 

charakterze inwestycyjnym. 

 

Wykres Nr 3. Tempo wzrostu dochodów w stosunku do roku 2010 
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 Przyjmując rok 2010 jako punkt odniesienia wszystkich analiz, wykres nr 3 pokazuje, jak 

zmieniły się nasze dochody w stosunku do właśnie tego roku. Również i w tym przypadku 

wielkości zmian są dodatnie, co w pozytywny sposób świadczy o pracy Wójta i podległych mu 

pracowników. Na tym można było by zakończyć informację na temat dochodów Gminy.  Zależy 

mi jednak  na tym, aby mój raport był analizowany w szerszym kontekście, dlatego 

przedstawiam Państwu również wykres obrazujący, jak kształtował się wskaźnik rocznego tempa 

wzrostu dochodu w dwóch poprzednich kadencjach. 

 

 

Wykres Nr 4. Roczne tempo wzrostu dochodów w latach 2003 do 2010 

2. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do wielkości dochodu 

Nim pozwolę sobie skomentować wykres nr 4,  poniżej zamieszczam jeszcze jeden, by  

pełniej pokazać to, o czym często zapominamy oceniając samorząd. 
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Wykres Nr 5. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów w latach 2003 do 2010   

 

Porównując wykres nr 2  z wykresem nr 4 łatwo zauważyć, że roczne tempo wzrostu 

dochodów  w latach 2003 do 2010 było większe. Potwierdza to porównanie średniego tempa 

wzrostu dochodów  w badanych okresach. Średnie roczne tempo wzrostu dochodów  w latach 

2003 – 2010 osiągnęło poziom  9,65% , a w latach 2011-2014 osiągnie poziom 4,59%.  Chodzi 

o to by czytając ten raport, w szczególności w kontekście inwestycji jakie udało  się nam  

zrealizować w mijającej kadencji, pamiętać o tym, że działaliśmy  w warunkach  kiedy 

roczne tempo wzrostu dochodów było na znacznie mniejszym poziomie  w porównaniu do 

lat poprzedzających  moją kadencję. Oczywiście przyczyn zmniejszania się tempa wzrostu 

dochodów w ostatniej kadencji jest wiele i są one problem złożonym.  Najogólniej można 

stwierdzić, że nasz krajowy system finansowania samorządu, nie gwarantuje zaspokojenia  

większości  potrzeb lokalnej społeczności. Jest pomyślany jako wariant  minimum, czyli 

dostępne środki z wielu źródeł dochodu mogą wystarczyć tylko na sfinansowanie 

podstawowych  obowiązkowych zadań własnych, wskazanych dla samorządów w ustawach. 

W konsekwencji to oznacza, że w samorządzie nie można wypracować żadnych rezerw ani 

oszczędności, które można byłoby wykorzystać np. w okresie dekoniunktury gospodarczej. 

Potwierdzeniem mojej oceny niech będzie analiza informacji jakie możemy wyczytać z 
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wykresów nr 4 i 5. Widać na nich wyraźnie bardzo ciekawą sytuację: w roku 2004 roczny 

wskaźnik tempa wzrostu dochodu  osiągnął poziom  11,71%, a procentowy wskaźnik zadłużenia 

względem dochodu osiągnął poziom 23,46%. Podobnie – jak wynika z analizy wykresów, 

wyglądała  sytuacja w  roku  2007 i 2008. Pomimo dużych wartości wskaźnika rocznego tempa 

wzrostu dochodu, wskaźnik zadłużenia poszybował do poziomów 18,40 % i 23,36%. Analiza 

tych wartości wskazuje wyraźnie, że inwestycje jakie wykonywane były przez naszą gminę, 

finansowane były głównie z kredytu.  

Zanim przejdę do analizy struktury dochodów kończąc ten wątek winny jestem  Państwu  

informację nt. wskaźnika zadłużenia w kończącej się kadencji. Tę informację również 

przedstawiam na wykresie. 

 

Wykres Nr 6. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów w latach 2011 do 2014 

 

Na pewno Państwo zauważyli  w opisie wykresu „gwiazdkę” przy roku 2014. Wszystkie 

dane przedstawione w tym podsumowaniu dotyczące roku 2014, są oparte na wielkościach 

zaplanowanych  w  budżecie  roku 2014. Na obecną chwilę stan zadłużenia pozostaje w 

dolnych granicach limitów jakie narzuca ustawa o finansach publicznych. Według 

niezależnych firm analitycznych, nasza Gmina należy do trzech najmniej zadłużonych 

gmin wiejskich Małopolski Zachodniej. Świadczy to o tym, że trzymamy rękę na pulsie i 
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pożyczamy tylko wtedy, gdy naprawdę jest to niezbędne. Do takiego zdarzenia doszło 

właśnie w tym roku, gdy po niekorzystnych dla nas rozstrzygnięciach sądowych musieliśmy 

zwrócić wykonawcy karę umowną potrąconą w poprzedniej kadencji za nieterminowe 

wykonanie umowy, wraz z naliczonymi odsetkami i kosztami procesu. Aby powstrzymać w 

lawinowym tempie rosnące odsetki karne, zmuszeni byliśmy zaciągnąć nowe  zobowiązanie 

kredytowe, aby spłacić to zobowiązanie. Tak więc w tej kadencji przyszło nam zapłacić 

cenę za nie swoje decyzje (rok 2007), a przypominam, że mówimy tu o kwocie 

niebagatelnej, bo przekraczającej sumę 1 miliona złotych.  

Właściwa ocena stanu zadłużenia musi uwzględniać całą sytuację finansową Gminy – nie 

tylko wielkość dochodu i możliwość obsługi, czyli spłaty zobowiązania, ale także cele na jakie 

kredyt został przeznaczony. Nasza wzmożona aktywność inwestycyjna pociągnęła za sobą 

uaktywnienia się na polu pozyskiwania środków zewnętrznych  - głównie inwestycyjnych. 

Ponieważ wszelkie środki zewnętrzne trafią do nas dopiero po zakończeniu inwestycji,  na czas 

ich realizacji niezbędne stało się zaciągnięcie kredytu. W tym miejscu należy również 

przypomnieć, że ciągle spłacamy kredyty z poprzednich kadencji ( pozostało ponad 1 mln 400 

tys. zł), co również znajduje odzwierciedlenie  w przedstawionym wskaźniku zadłużenia. 

3. Struktura dochodów 

A co należy wiedzieć o strukturze dochodów? Przede wszystkim to, w jakich proporcjach 

uzyskujemy dochód z poszczególnych źródeł dochodu i jak te wielkości kształtowały się w 

przeciągu kadencji. Oczywiście te  wielkości najlepiej przedstawić za pomocą wykresów.  

 

Wykres Nr 7 . Procentowy udział subwencji i dotacji w dochodach gminy w latach 2010 do 2014 
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Wykres Nr 8. Procentowy udział dochodów własnych w dochodach gminy w latach 2010 do 2014 

Jednoczesna analiza dwóch wykresów pokazuje wyraźnie kierunek jaki się zarysował w 

strukturze dochodów. Co roku spada wielkość subwencji i dotacji, rosną natomiast dochody 

własne, co mogłoby sugerować, że dzięki takiej tendencji zyskujemy większą samodzielność 

finansową. Pamiętać jednak musimy o tym, że subwencje i dotacje to ta część dochodu, 

którą otrzymujemy na realizację obowiązkowych, ustawowych  zadań własnych. Ta część 

dochodu znacząco maleje, tymczasem obowiązków nie ubywa. 

 

Wykres Nr 8. Roczne tempo wzrostu dochodów własnych  w latach 2011 do 2014 
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4. Dochody własne 

Gdy spojrzymy na tempo wzrostu dochodów własnych, co zostało pokazane na wykresie 

nr 8 -  zauważymy, że tempo to jest  imponujące i świadczy pozytywnie o zarządzaniu Gminą. 

Napisałem już wcześniej, że dochodami własnymi są wszystkie wpływy do budżetu gminy, nie 

będące subwencjami i dotacjami. Dlatego analiza przedstawionych na wykresie  wielkości 

potwierdza  sprawność pracy urzędu i aktywność zawodową Mieszkańców. Na wielkość 

dochodów własnych mają wpływ następujące grupy dochodów: 

4.1 Dochody podatkowe, a w nich: 

4.1.1 należna gminie, określona w ustawie część podatku dochodowego od osób 

fizycznych i przedsiębiorstw (PIT i CIT); 

4.1.2 podatek o nieruchomości; 

4.1.3 podatek rolny; 

4.1.4 podatek transportowy; 

4.1.5 podatek leśny; 

4.1.6 podatek od darowizn i czynności cywilno-prawnych; 

4.2 Pozostałe dochody: 

4.2.1 opłaty; 

4.2.2 dochody majątkowe; 

4.2.3 dochody pozyskane z innych źródeł zewnętrznych ( w tym refundacje działań 

współfinansowanych ze środków unijnych); 

4.2.4 inne przychody;  

 W tabelach poniżej przedstawiam wielkości z poszczególnych grup dochodów, a także 

ich procentowy udział w całej strukturze dochodów własnych. 

 

Tabela Nr 1. Podatkowa grupa dochodów własnych w latach 2011-2014 
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Pierwsza tabela obrazuje wielkość grupy podatkowej dochodów własnych. Szczególną 

Państwa uwagę zwrócę na kolumny wskazujące udział podatków w dochodach własnych. Niby 

nic nowego. Jednak gdy uświadomimy sobie, że wielkość wszystkich podatków jest regulowana 

na poziomie parlamentarnym i rządowym, a sposób ich naliczania uregulowany  przez przepisy 

prawa - staje się jasne, że znaczna część tego co nazywamy „dochodami własnymi” jest poza 

kontrolą Gminy. Wg wspomnianej tabeli, sumując procentowe udziały w dochodach własnych 

wszystkich podatków wychodzi na to, że prawie 65- 88% tychże dochodów nie zależy od nas, a 

decydujący wpływ na ich wielkość ma polityka rządu i koniunktura gospodarcza. Od 48 – 60% 

dochodów własnych stanowią dochody z części podatku dochodowego, uzyskanego przez Skarb 

Państwa i  przekazywanego Gminie. Jak widać wielkość ta systematycznie rośnie, co świadczy o 

zwiększającej się aktywności zawodowej Mieszkańców w sferze zatrudnienia i 

przedsiębiorczości. W mijającej kadencji rosły też wpływy ze wszystkich grup podatkowych. 

Tutaj należy zaznaczyć, że  Wójt i Rada Gminy nie zwiększała wielkości podatków, a ich 

korekta wynikała z mechanizmów ich naliczania narzuconych przez ustawy podatkowe. 

Korekta ta nie przekroczyła tzw. inflacyjnego wskaźnika wzrostu cen i usług. Roczne 

tempo wzrostu wpływów podatkowych było większe od wspomnianego wskaźnika, dlatego 

można uznać, że różnica ta wynika z poprawy sprawności funkcjonowania urzędu. 

 

Tabela Nr 2. Pozostałe dochody własne w latach 2011-2014 

Analiza drugiej tabeli nie powinna sprawić trudności. Sumarycznie rzecz ujmując udział 

„pozostałych dochodów”  mieści się w przedziale 12- 31% wszystkich dochodów w zależności 

od roku jaki będziemy analizować. Również teoretycznie jest to grupa dochodów, na którą 

możemy wpłynąć. Ten wpływ jest  jednak ograniczony i warunkowany wielkością obciążeń 

wynikających z przepisów podatkowych, mających wpływ na „podatkową grupę dochodów”, ale 
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także na zasobność portfeli Mieszkańców. Powszechnie wiadomo i niestety potwierdza to 

rzeczywistość, że obciążenia fiskalne  w naszym kraju są bardzo duże. Podatki i różne inne 

daniny wpływają do budżetu Państwa. Następnie są przekazywane w wielkościach  ustalonych 

przez rząd i parlament do samorządów. Przy tak wielkich obciążeniach ustalonych na szczeblu 

centralnym, pole manewru w regulowaniu wielkości „pozostałych przychodów” dla samorządów 

jest bardzo niewielkie. Z przedstawionych zestawień łatwo można uzyskać kolejne bardzo 

ciekawe informacje. Na przykład wykres z tabelą poniżej, przedstawia wielkość dochodów 

własnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oczywiście informacja ta jest szacunkowa i 

oparta na tzw. średniej. Jednak na pewno daje pogląd co do wspomnianych wielkości.  

 

Wykres nr 9. Dochód własny w przeliczeniu na mieszkańca 

 

Tabela Nr 4. Dochód  własny w przeliczeniu na sołectwa w latach 2011-2014 



16 

 

Przedstawione na dwóch ostatnich diagramach informacje mają znaczenie jedynie 

porównawcze. Zaspokajają naszą ciekawość i chęć porównywania się. Trzeba pamiętać jednak, 

że oparcie tych  wyliczeń tylko o liczbę ludności, nie daje pełnego obrazu sytuacji i 

potencjalnych możliwości.  

 Ta część mojego raportu miała za zadanie przybliżyć realia gospodarowania i zarządzania 

gminą, ze szczególnym uwzględnieniem realiów mijającej kadencji.  Myślę, że większość z 

Państwa potrafi wyciągnąć właściwe wnioski, które pomogą obiektywnie ocenić osiągniecia 

naszego samorządu. 

5. Pozyskane środki zewnętrzne 

 Po przedstawieniu źródeł dochodów gminnych, kolejnym ważnym tematem jest 

pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jak nietrudno się domyślić, w sytuacji bardzo mizernej 

samodzielności finansowej względem dochodów, środki zewnętrzne są jedyną realną szansą 

finansowania szeroko rozumianego rozwoju. Tak też tą sprawę stawiałem, ubiegając się o 

funkcję Wójta Gminy. Aby się rozwijać trzeba inwestować w infrastrukturę komunalną i 

drogową. Nie wolno też zapominać o kapitale społecznym, jakim są obecni Mieszkańcy i nasi 

następcy.  

 Środki zewnętrzne najczęściej kojarzą się z funduszami europejskimi. Dla nas środki 

zewnętrzne, to wszystkie dostępne środki nie gwarantowane przez ustawy w budżecie, 

umożliwiające zakup, odtworzenie lub utrzymanie stanu majątkowego Gminy. Tak więc nie 

mówimy tylko o dostępnych środkach unijnych, ale o wszystkich dostępnych dla samorządu 

funduszach z programów także rządowych, ale również innych niezależnych instytucji i 

organizacji wspierających samorząd.  

 Cechą charakterystyczną środków zewnętrznych jest to, że ich pozyskiwanie i 

wykorzystywanie nie jest obowiązkiem, a jedynie  możliwością. Dlatego najprawdopodobniej w 

poprzednich latach jakoś nie potrafiliśmy korzystać z tej cywilizacyjnej szansy. Ten stan rzeczy 

przedstawia poniższy wykres: 
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Wykres Nr 9. Pozyskane środki zewnętrzne w poprzednich i obecnej kadencji 

 

 Jak widać dopiero okres obecnej kadencji wskazuje na wyraźny wzrost wielkości 

pozyskanych środków zewnętrznych. Jeszcze lepiej widać tę różnicę na wykresie tempa wzrostu. 

 

 

Wykres Nr 10. Tempo wzrostu pozyskanych środków zewnętrznych 
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 Pozyskanie środków zewnętrznych jest trudne i pracochłonne. Zazwyczaj są to środki 

refundowane, czyli do budżetu Gminy wpływają dopiero po zakończeniu realizacji podjętego 

działania i jego prawidłowym rozliczeniu, a to trwa dość długo. Do tego momentu występuje 

konieczność finansowania ze środków własnych, a gdy ich brakuje z kredytu. Jednak ten trud się 

opłaca. Środki zewnętrzne to najczęściej bezzwrotna pomoc na poziomie 50-80% wartości 

projektu. Zdarzają się też programy o 100% refundacji. Właśnie dlatego warto. Na tym jednak 

nie koniec pracy, ponieważ każde dofinansowane działanie trzeba drobiazgowo rozliczyć. 

Ponadto większość dofinansowanych operacji podlega kontroli i to bardzo szczegółowej o czym 

może świadczyć, choćby kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, która jest 

najwyższą możliwą kontrolą inwestycji dofinansowanych z funduszy europejskich. Na szczęście 

dla nas, wypadła ona bardzo dobrze. 

 Oczywiście tego wyniku nie udałoby się osiągnąć bez zaangażowania wielu osób. Muszę 

przypomnieć, że środki zewnętrzne pozyskują dla nas: Samodzielny Pełnomocnik Wójta Gminy 

ds. Rozwoju, Promocji i Strategii Gminy, a także Jednostki Organizacyjne Gminy: Gminna 

Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny 

Zespół Szkół. Podsumowanie działalności tych jednostek znajdziecie Państwo na kolejnych 

stronach tego raportu. I tam również uzyskacie bardziej szczegółowe informacje nt. konkretnych 

projektów realizowanych z udziałem pozyskanych środków  zewnętrznych. 

 Wiemy już, że środki zewnętrzne to nie tylko środki europejskie. Wykres Nr 11, 

przedstawia ogólny podział źródeł finansowania o którym wspomniałem na początku tego 

rozdziału: 
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Wykres Nr 11. źródła środków zewnętrznych 

 

 Środki zewnętrzne mogą pochodzić z budżetu Unii Europejskiej,  budżetu Państwa  lub 

budżetów instytucji i  organizacji wspierających samorząd. 

 Aby wspomniane środki mogły trafić do zainteresowanych beneficjentów, funkcjonują 

tzw. instytucje pośredniczące, których głównym zadaniem jest nabór, ocena i rozliczenie 

wniosków o dofinansowanie konkretnych działań. Na kolejnym wykresie można zobaczyć, jakie 

to instytucje i jakie środki uzyskaliśmy za ich pośrednictwem: 
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Wykres Nr 12. Instytucje pośredniczące w  pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

 

  Grupę „ pozostałe”  tworzą wspomniane wcześniej instytucje i organizacje wspierające 

samorząd terytorialny. Ja jednak zwrócę Państwa uwagę na Stowarzyszenie Dolina Karpia.  

Okazuje się bowiem, że zwiększenie naszej aktywności w pracy Stowarzyszenia doprowadziło 

do wymiernych efektów. Jak wynika z kolejnego wykresu, za pośrednictwem tego 

stowarzyszenia udało nam się pozyskać aż o 1200% więcej środków niż naszym poprzednikom.  

Tutaj muszę podkreślić zasługę osób, które reprezentują Naszą Gminę we wszystkich organach 

władzy Stowarzyszenia, a także członków Stowarzyszenia zamieszkujących nasz teren. 

Kluczowym momentem w działalności Stowarzyszenia było przyjęcie zaproponowanych przez 

nas zmian statutu, które przyspieszyły i usprawniły wdrażanie środków europejskich oraz zmian 

w składzie osobowym Zarządu. 
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Wykres Nr 12. Wielkości pozyskanych środków za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Karpia 

           w latach 2006-2014 

 Ocenę tego zjawiska pozostawiam Państwu.  

 Występują dwa główne rodzaje celów, na jakie można przeznaczyć pozyskane środki 

zewnętrzne. Przedstawiłem je na kolejnym wykresie wraz z wartościami. 

 

Wykres Nr 13. Rodzaje pozyskanych środków 
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 Na początku tego rozdziału wspomniałem, że pozyskane zewnętrzne środki implikują 

nasz rozwój w różnych obszarach życia. Na ostatnim diagramie przedstawiam przeznaczenie 

inwestycyjnych środków zewnętrznych: 

 

Wykres Nr 14. Przeznaczenie zewnętrznych środków inwestycyjnych 

 

Jestem przekonany, że ostatni wykres nie jest dla Państwa zaskoczeniem. Odzwierciedla on 

bowiem dokładnie strukturę naszych inwestycji, co można było zaobserwować w trakcie 

kadencji.  

 Mam nadzieję, że przedstawiona na prostych wykresach – po raz pierwszy pełna, 

usystematyzowana  informacja na temat pozyskiwanych środków zaciekawiła większość z 

Państwa. Pragnę również dodać, że stając u progu naszej kadencji mieliśmy bardzo trudną 

sytuację, jeśli chodzi o środki zewnętrzne. Wiele tzw. „dużych” źródeł dofinansowania np. 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny,  w zasadzie zakończyło swoją działalność. Stąd 

możliwość skutecznego ubiegania się o pozostałe, w sumie niewielkie środki była mocno 

ograniczona. Nam się jednak ta sztuka udała, z korzyścią dla naszego samorządu i jego 

Mieszkańców. W tym miejscu należy również wspomnieć, że decyzją władz poprzedniej 

kadencji, nie uczestniczymy w programie realizowanym przez gminy w ramach funduszu 
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szwajcarskiego. Tym samym nasi Mieszkańcy nie mogą pozyskać środków np. na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. Ocenę tego faktu, pozostawiam Państwu. 
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II. Wydatki budżetowe 

 

 Kolejny rozdział mojego raportu chcę poświęcić wydatkom gminnym. Jest to temat 

szeroko dyskutowany i porównywany. Budzi zainteresowanie i emocje szczególnie wtedy, gdy 

okaże się, że wydatki nie trafiły w potrzeby społeczności lokalnej. Dlatego tak ważne dla 

wydatków jest ich mądre planowanie. Chodzi o to by rozważyć, który z wydatków jest 

niezbędny, a który może lub musi jeszcze poczekać.  

 W przypadku  wydatków gminnych i w ogóle wszystkich finansowanych ze środków 

publicznych sprawa wydaje się prostsza, ponieważ zgodnie z tym co napisałem gmina otrzymuje 

z budżetu państwa subwencje i dotacje celowe na wykonanie obowiązkowych zadań własnych. 

Dlatego w pierwszej kolejności są realizowane tzw. wydatki bieżące, przeznaczone na: oświatę i 

wychowanie, pomoc społeczną, administrację i pozostałe wydatki; a w nich w szczególności na 

kulturę, ochronę zdrowia itp. 

  Zupełnie oddzielną kategorię wydatków  stanowią inwestycje. Są to wszystkie te 

wydatki, które przyczyniają się do zwiększenia majątku trwałego lub jego odtworzenia i 

konserwacji. Przyjęcie tej jasnej definicji inwestycji, pozwoliło nam wyodrębnić z tzw. 

wydatków bieżących grupę wydatków, która dotyczy majątku gminy. Tę grupę nazwaliśmy 

„wydatki bieżące o charakterze inwestycyjnym”. Dzięki temu w tym raporcie mogę Państwu 

przedstawić rzeczywiste kwoty przeznaczone na finansowanie majątku gminnego. 

 Na wykresie poniżej przedstawiam, jak sumarycznie kształtowały się wydatki w 

poszczególnych grupach w ciągu całej mijającej kadencji: 
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Wykres Nr 15. Wydatki gminne w poszczególnych kategoriach 

 

 

Wykres Nr 16. Struktura wydatków w latach 2010-2014 
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 Jak widać, znacznie ponad 60 % wszystkich wydatków stanowią te, które mają wpływ na 

naszą przyszłość i rozwój, czyli wydatki na oświatę i inwestycje. Proponuję przyjrzeć się bliżej 

strukturze wydatków inwestycyjnych i o charakterze inwestycyjnym: 

 

Wykres Nr 17. Struktura wydatków inwestycyjnych w latach 2010-2014 

 

 Jak widać wyraźnie,  spośród kwoty ponad 27 mln złotych w ciągu czterech lat, ponad 12 

mln przeznaczyliśmy na drogi i infrastrukturę drogową. Dało to wyraźnie zauważalny postęp 

jeśli chodzi o jakość dróg gminnych, w postaci ponad 23 km nowych nawierzchni asfaltowych.  

W ten sposób wyremontowaliśmy większość dróg gminnych. Jeśli ktoś na początku obecnej 

kadencji powiedziałby o oczekiwaniach względem dróg gminnych na przedstawionym wyżej 

poziomie, zostałby uznany za niepoprawnego optymistę. Jednak to, co niemożliwe stało się 

faktem. Pod względem inwestycji drogowych, jesteśmy jednym z liderów regionu Małopolski 

Zachodniej. Dzięki tym inwestycjom znacząco poprawił się komfort życia naszych 

Mieszkańców. Inwestycje drogowe realizowane były na terenie całej gminy, chociaż w tym 

miejscu należy zwrócić uwagę na realizację największych drogowych inwestycji tj. remontów: 

ulicy Kaniów w Bachowicach, ulicy Starowiejskiej w Ryczowie, ulicy Wróblówki w 

Spytkowicach, ulicy Górki w Spytkowicach, ulicy Górki w Bachowicach, ulicy Długiej w 

Ryczowie, czy ulicy Wąwozowej w Półwsi. Ponadto w tej kategorii wydatków po raz pierwszy 
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w historii naszej gminy pojawiła się inwestycja finansowana w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli popularnych „schetynówek”. Władze obecnej kadencji nie 

wahały się przed czerpaniem z różnorodnych źródeł finansowania, zawsze mając na uwadze 

dobro Mieszkańców. 

 Kolejne duże pieniądze zainwestowaliśmy w budynki komunalne. W tej dziedzinie 

zanotowaliśmy równie spektakularny postęp. Choć w zapowiedziach u progu kadencji mówiłem, 

że położymy na ten aspekt inwestycyjny bardzo duży nacisk, niewielu spodziewało się tak 

ogromnego skoku jakościowego oraz ilościowego w realizowanych inwestycjach tego segmentu 

wydatków. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że wiele z inwestycji na budynkach 

komunalnych było realizowanych w dosłownie ostatnim momencie. W przeciwnym przypadku 

wielu obiektom groziło zamknięcie i wyłączenie z użytkowania na mocy decyzji Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, a w niektórych wypadkach wręcz katastrofa budowlana. 

Sztandarowymi przykładami przedstawionego przeze mnie stanu rzeczy są budynki sportowe 

LKS Astra w Spytkowicach oraz LKS Orzeł w Ryczowie. Dzięki poczynionym inwestycjom 

większą część budynków udało się wyremontować, pozostała jest zaś przygotowywana do 

remontu. Aktualnie pracujemy nad wykonaniem dokumentacji projektowych dla tej grupy 

inwestycji. Mam tu na myśli przede wszystkim kompleksowy remont Zespołów Szkolno-

Przedszkolnych w Spytkowicach, Ryczowie i Bachowicach. W obecnej kadencji 

przygotowaliśmy również solidne podstawy do dalszych inwestycji w tym segmencie wydatków. 

Opracowane zostały projekty budowlane na budowę domu pogrzebowego na cmentarzu 

komunalnym w Spytkowicach oraz rewitalizację dawnej szkoły rolniczej w Bachowicach. W 

tym roku rozpoczęły się również prace budowlane na tych inwestycjach. Przygotowaliśmy 

dokumentację budowlaną oraz rozpoczęliśmy prace na budowie centrum sportowo-

rekreacyjnego w Ryczowie. Przygotowana jest dokumentacja budowlana na budowę zaplecza 

socjalnego dla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria w Półwsi. W przygotowaniu znajduje się 

także projekt na budowę Domu Kultury w Miejscu. Równie spektakularne inwestycje udało się 

przeprowadzić w sferze ochrony środowiska. W tym miejscu należy wymienić największą 

inwestycję ostatnich lat – II etap kanalizacji sołectwa Spytkowice. Jak znaczący postęp nastąpił  

w tej grupie wydatków obrazuje kolejny wykres.  
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Wykres Nr 18. Wydatki inwestycyjne w ujęciu historycznym 

 

 Dzięki dużej determinacji i ciężkiej pracy udało nam się zwiększyć wielkość inwestycji o 

ponad 44% w stosunku do poprzedniej kadencji. Nie byłoby jednak tych inwestycji bez 

zwiększenia naszej aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, co przedstawiam na 

kolejnym wykresie: 
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Wykres Nr 19. Pozyskane środki zewnętrzne na cele inwestycyjne w poprzedniej i obecnej kadencji 

 Różnica w przedstawionych wielkościach jest ogromna - przekroczyła 170%. Oczywiście 

pełną ocenę tego zjawiska pozostawiam Państwu. 

 Największą grupę wydatków stanowią środki przeznaczone na oświatę i wychowanie. 

Wielkości opisujące te wydatki przedstawiłem na kolejnych wykresach: 
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Wykres Nr 20. Wydatki oświatowe w latach 2010-2014 

 

Analiza tego diagramu wskazuje i potwierdza fakt, że wydatki na oświatę z roku na rok rosną. 

Rzecz w tym, że tylko część tych wydatków jest pokrywana  z tzw. subwencji oświatowej. To co 

brakuje musimy zapłacić ze środków własnych. Niestety, wkład własny na przestrzeni ostatnich 

lat rośnie w niepokojącym tempie. 

 

Wykres Nr 21. Wielkość wydatkowanych środków własnych na cele oświatowe 
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Wykres Nr 22.  Tempo wzrostu wydatkowanych środków własnych na cele oświatowe 

 

 Na koniec krótka charakterystyka wydatków administracyjnych, które tradycyjnie budzą 

wielkie emocje. Chociaż również bardzo ostrożnie podchodzę do tej grupy  wydatków, 

chciałbym Państwa uspokoić. Pomimo tak wielu wykonanych inwestycji wydatki 

administracyjne w Naszej Gminie nie wzrosły. Wykres poniżej wskazuje tendencję, która 

zarysowała się już od początku tej kadencji. Procentowy udział wydatków administracyjnych w 

całości wydatków maleje. Jest to dowód na spełnienie zapowiedzi, jakie złożyłem u progu 

kadencji w tym względzie. Należy również pamiętać, że do wydatków administracyjnych 

zaliczane są również płace pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac 

interwencyjnych. Ważne jest również, co pokazuję w dalszej części opracowania, że w mijającej 

kadencji prowadziliśmy te programy z bardzo dużym rozmachem, dzięki czemu nasze sołectwa 

były czyste i zadbane. 
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Wykres Nr 23. Procentowy udział wydatków administracyjnych w wydatkach ogółem 

Spoglądając na tę grupę wydatkową warto patrzeć w szerszym kontekście, mając na 

uwadze to, co zostało zrobione za te pieniądze. Myślę, że przedstawione wcześniej informacje 

pozwolą Państwu na taką właśnie ocenę. 

Na koniec jako informację uzupełniającą chciałbym Państwu przedstawić, na jakim 

poziomie kształtowały się inwestycje innych Instytucji Zewnętrznych zarządzających swoim 

majątkiem na terenie gminy Spytkowice. 
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Wykres Nr 24. Inwestycje Instytucji Zewnętrznych na terenie Gminy Spytkowice w kadencji 2010-2014 

 

  Jak widać na wykresie, z Instytucji Zewnętrznych inwestujących w swoją własność na 

terenie naszej gminy przewodzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która 

poprawia nasze bezpieczeństwo prowadząc inwestycje na drodze krajowej nr 44. Potrzeby w tym 

zakresie są ogromne, zakres wykonanych prac to tylko część występujących w tym zakresie 

potrzeb, jednak dziękujemy za każdą złotówkę zainwestowaną w bezpieczeństwo nas 

wszystkich. 

 Kolejną instytucją inwestującą w bezpieczeństwo - tym razem przeciwpowodziowe jest 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Doceniamy i oceniamy 

pozytywnie to co udało się zrobić w ciągu tych czterech lat, ponieważ zakres tych inwestycji był 

spektakularny i nienotowany wcześniej od wielu, wielu lat. 

 Analiza przedstawionych wielkości jest niełaskawa dla powiatu wadowickiego. Stan dróg 

powiatowych na terenie Naszej Gminy potwierdza tylko wynik analizy. Wystarczy porównać  

ilość środków własnych, zainwestowanych przez powiat, z naszymi inwestycjami drogowymi. 

Dla takiego stanu rzeczy nie ma usprawiedliwienia. 

 Cechą charakterystyczną tych inwestycji jest to, że nie powstałyby, gdyby nie 

przysłowiowe „ deptanie po piętach” osobom zarządzającym tymi Instytucjami, zarówno przez 



34 

 

Mieszkańców Naszej Gminy, ale także Wójta i Radnych Rady Gminy. Przedstawione informacje 

pozostawiam Państwu do oceny. Starałem się możliwie najprostszymi słowami opisać dość 

skomplikowaną materię zarządzania Gminą w tym względzie. 

 Poniżej przedstawiam tabelaryczne zestawienie wszystkich wydatków inwestycyjnych i o 

charakterze inwestycyjnym, z podziałem na poszczególne sołectwa. 

 

 

Sołectwo Spytkowice 

  

   

Lp. Wydatki 
Wartość 

brutto (w zł.) 

ROK 2011 

1 Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej- 205 mb 56 555,86 

2 
Budowa chodnika i kanalizacji burzowej ul. 

Wadowickiej - 215 mb 
101 561,30 

3 
Remont nawierzchni drogi wraz z poboczami i 

rowami - ul. Wróblówki, 600 mb 
191 906,91 

4 Remont nawierzchni drogi ul. Św. Jana - 330 mb 100 736,23 

5 
Ul. Wiślana- odwodnienie terenów wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1774K Spytkowice-Poręba Żegoty 
108 031,50 

6 
Remont drogi łączącej ul. Wadowicką z ul. Torową 

obok posesji P. Szarek  
11 000,00 

7 
Remont i odwodnienie drogi dojazdowej do ul. 

Wadowickiej z posesji P. Szczerbik i Gołba 
11 500,00 

8 Remont drogi ul. Łany 1 000,00 

9 Wymiana kratek odwadniających przy ul. Górki 4 500,00 

10 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych po 

nawałnicach deszczowych w lipcu 2011 
6 500,00 

11 Remont zjazdów przy ul. Wróblówki 4 000,00 

12 
Montaż progów zwalniających (ul. Św. Jana i 

Konwaliowa) wraz z oznakowaniem 
4 024,00 

13 
Wykaszanie poboczy wzdłuż dróg gminnych-7650 

mb 
1 252,00 

14 Cząstkowe remonty nawierzchni dróg 65 740,00 

15 
Remont dróg poprzez uzupełnienie kruszywa na 

drogach ul. św. Jana, Kolejowa, Wzory 
10 000,00 

16 Remonty dróg rolniczych (Przecznica i Kanada) 10 000,00 

17 
Częściowe utwardzenie drogi na osiedlu przy al. 

Kasztanowej 
15 000,00 

18 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części 

budynku Domu Strażaka 
246 015,42 

19 
Wymiana pokrycia dachowego Szkoła Podstawowa 

nr 2 (Przewóz) 
68 359,94 
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20 

Wymiana pokrycia dachowego w budynku salki 

gimnastycznej, wymiana okien  i drzwi oraz inne 

prace budowlane Szkoła Podstawowa nr 2 (Przewóz) 

12 945,00 

21 Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 140 741,33 

22 Wykonanie projektu chodnika przy ul. Wiślanej 18 300,00 

23 
Wykonanie projektu przebudowy mostu na ul. 

Spadzistej 
10 600,00 

24 Zakup tablicy wyników do hali sportowej 5 965,50 

25 
Dotacja dla LKS Astra w ramach konkursu: 

Upowszechnianie  Kultury Fizycznej i Sportu 
37 000,00 

26 

Dotacja dla LKS Astra w ramach konkursu: 

zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży  

6 500,00 

27 

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych- działania profilaktyczne 

prowadzone przez szkoły 

1 500,00 

28 Prace geodezyjne na terenie Spytkowic 28 234,65 

29 
Realizacja programu usuwania azbestu na terenie 

sołectwa 
15 002,06 

30 
Prace remontowe w budynkach komunalnych na 

terenie sołectwa 
2 669,00 

31 
Wydatki z funduszu Promocji Gminy na 

dofinansowanie różnych działań z tym związanych 
3 950,00 

32 Zakup nagłośnienia dla LKS Astra 3 000,00 

33 OSP - zakup komputera i wyposażenia 5 500,00 

34 Zakup korytek 5 000,00 

35 Farba na odnowienie przystanków 500,00 

36 Paliwo do kosiarek 300,00 

37 Dotacja na remont w Kościele Parafialnym 30 000,00 

38 Wykonanie ogrodzenia cmentarza 100 000,00 

39 Wykaszanie i odmulanie rowów  74 360,00 

40 Modernizacja sieci wodociągowej 5 448,00 

41 Szacunkowa wartość funkcjonowania świetlicy 15 000,00 

42  Zakup unitu stomatologicznego 29 619,00 

ROK 2012 

43 Remont nawierzchni drogi ul. Górki  249 008,21 

44 Remont nawierzchni drogi ul. Wróblówki  245 158,36 

45 Remont nawierzchni drogi ul. Dworska 176 537,79 

46 Remont nawierzchni drogi ul. Jeziorna 72 919,21 

47 Remont nawierzchni drogi ul. Św. Bartłomieja 137 679,96 

48 Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej 78 218,31 

49 Odwodnienie ul. Wiślanej 37 361,30 

50 
Budowa chodnika i kanalizacji burzowej przy ul. 

Wadowickiej 
78 113,00 

51 Remont drogi ul. Szafirowa  4 000,00 

52 Wykonanie odwodnienia  al. Kasztanowej 30 000,00 

53 
Remont dróg gminnych ul. Szyszkowskiego i ul. 

Pogodnej 
2 890,00 
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54 
Remont dróg: ul. Brzestowa, Sadowa, Wadowicka 

(dojazdowa), Wzory, Dworska, Kolejowa 
32 000,00 

55 
Zabezpieczenie skarpy drogi dojazdowej do posesji 

p. Rybarz, Manicki  
1 500,00 

56 Wykonanie kraty odwadniającej  6 000,00 

57 
 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- założenie 6 

lamp 
5 400,00 

58 
Ułożenie korytek odwadniających przy 

skrzyżowaniu ul. Wiślanej i ul. Lipowej  
7 000,00 

59 
Wykonanie utwardzenia placu i dojazdu przy 

budynku OSP Spytkowice 
15 000,00 

60 
Korytka ściekowe ul: Czarnowiejska, Górki, 

Przewóz Kępki 
10 000,00 

61 Remont przystanków autobusowych 500,00 

62 Znaki drogowe 2 914,00 

63 Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg 44 000,00 

64 Koszenie poboczy dróg 2 000,00 

65 Paliwo do kosiarek (koszenie rowów) 500,00 

66 
Budynek Klubu sportowego Astra – przygotowanie 

projektu i uzyskanie zezwolenia 
24 996,00 

67 Remont chodnika przy SP Nr2 (Przewóz) 19 978,00 

68 Docieplenie budynku OSP Spytkowice 70 265,00 

69 
Wykonanie projektu przebudowy mostu – ul. 

Spadzista 
35 547,00 

70 
Bieżące naprawy, konserwacja i remonty budynków 

komunalnych 
10 944,00 

71 Montaż klimatyzatorów w WDK 12 792,00 

72 Program usuwania azbestu 12 155,00 

73 Remont sieci wodociągowej 25 895,00 

74 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz 

aktywnego wypoczynku – dotacja dla LKS Astra  
43 500,00 

75 Zakup „łapacza piłek” dla LKS Astra 4 305,00 

76 
Koszty funkcjonowania świetlic w części 

finansowanej z budżetu gminy 
2 900,00 

77 
Środki wykorzystane przez szkoły w ramach 

profilaktyki przeciwalkoholowej 
1 500,00 

78 
Dofinansowanie spotkania opłatkowego i zakup 

strojów dla Związku Emerytów i Rencistów 
2 500,00 

79 
Dofinansowanie działalności Rad Rodziców i szkół 

– organizacja imprez rodzinnych  
1 650,00 

80 Szkoła Podstawowa nr 1- zakup ławeczek 1 800,00 

81 
Promocja sołectwa: dożynki, turniej sołectw, dzień 

dziecka 
1 900,00 

82 
Koszty zatrudnienia 12 pracowników w ramach 

robót publicznych i prac interwencyjnych 
47 837,00 

83 Zakup samochodu dla OSP 150 000,00 

84 Koszty nadzoru nad inwestycjami 13 032,00 

85 II etap kanalizacji cz. I 572 384,00 

ROK 2013 
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86 
Wykonanie remontu dróg gminnych wg wskazań 

sołtysa 
40 000,00 

87 
Zakup korytek ściekowych i rur (ul.: Torowa, 

Czarnowiejska, Słoneczna, Zamkowa, Morzycka) 
25 200,00 

88 Promocja Sołectwa 1 000,00 

89 
Zakup paliwa – koszenie rowów (ul.: Górki, 

Czarnowiejska, Kępki) 
500,00 

90 Odnowienie przystanków (Rynek, Krzyżówka) 500,00 

91 
Wymiana uszkodzonej pokrywy studzienki 

rewizyjnej – ul. Nowa 
1 000,00 

92 Naprawa drogi gminnej ul. Sosienki 40 000,00 

93 
Likwidacja ubytków w nawierzchni  -ul. Św. 

Bartłomieja 
530,00 

94 
Likwidacja ubytków w nawierzchni - do posesji p. 

Jędrocha z ul. Czarnowiejskiej 
2 800,00 

95 
Likwidacja ubytków w nawierzchni - ul. Górki oraz 

remont przepustu obok posesji p. Chowaniaka 
6 000,00 

96 
Wykonanie nawierzchni frezem asfaltowym drogi 

dojazdowej przy ul. Czarnowiejskiej 
5 500,00 

97 

Remont chodnika przy Urzędzie Gminy, naprawa 

kanalizacji burzowej przy ul. Starowiejskiej oraz 

oczyszczenie kraty kanalizacji deszczowej na ul. 

Kanada 

8 000,00 

98 
Uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej i wykonanie 

nawierzchni frezem – ul. Spadzista 
3 200,00 

99 
Remont przepustu Fi 300 wzdłuż drogi gminnej ul. 

Kanada 
3 450,00 

100 Zakup korytek na odwodnienie ul. Wróblówki 900,00 

101 Remont drogi dojazdowej do cmentarza 12 000,00 

102 
Wykonanie poboczy drogi gminnej ul. Słoneczna, 

zjazdu do posesji p. Węgrzyn i Bartuś 
12 000,00 

103 
Przebudowa przepustu na drodze dojazdowej do pól 

ul. Wiślana (kierunek Lipowa) 
2 200,00 

104 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - ul. Kanada 204 520,64 

105 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - ul. 

Wróblówki 
135 414,59 

106 
Rozbiórka i budowa nowego mostu przy ul. 

Spadzistej 
158 738,14 

107 
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy 

użyciu „remontera”  
15 580,23 

108 Zakup i montaż wiat przystankowych – 2 szt. 17 213,92 

109 
Koszty związane z nadzorem prac i inwestycji 

drogowych 
12 537,00 

110 
Dokończenie II etapu kanalizacji- wartość prac 

wykonanych w  2013 roku 
2 727 295,04 

111 Koszty nadzoru wykonania II etapu kanalizacji 22 283,00 

112 
Wykonanie dokumentacji oraz kanalizacji 

rozgałęźnej (1525 mb + 62 studzienki) GZUW 
400 185,41 

113 Modernizacja sieci wodociągowej 67 638,69 

114 Remont drogi rolniczej „przecznicy” 74 986,00 
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115 Roboty geodezyjne 9 610,00 

116 
Pogłębienie istniejącego rowu przy ulicy 

Leszczynowej 
5 866,80 

117 
Umocnienie terenu przy ul. Czarnowiejskiej – p. 

Kozioł (osuwisko) 
5 981,82 

118 

Wydatki na promocję: dofinansowanie zakupu 

pucharów i nagród dla uczestników konkursów  i 

zawodów organizowanych przez organizacje z 

terenu Spytkowic, Szkoły i Klub Sportowy 

6 550,00 

119 Dofinansowanie broszury wydanej przez ZSP nr 1 3 000,00 

120 
Dofinansowanie opłatka i wyjazdu  do Krynicy dla 

ZEiR 
3 000,00 

121 Nakładka asfaltowa na ul. Jana Pawła II 1 800 000,00 

122 Remont chodnika przy ul. Jana Pawła 138 000,00 

123 Rozbudowa bazy sportowo- rekreacyjnej LKS Astra 459 801,58 

124 
Dodatkowe środki na usuwanie skutków nawałnic 

deszczowych 
88 151,38 

125 
Dotacja dla LKS Astra na „Tworzenie warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu” - konkurs 
40 100,00 

126 
Dotacja dla LKS Astra na wsparcie działalności 

profilaktyki antyalkoholowej - konkurs 
6 500,00 

127 
Dofinansowanie działalności profilaktyki 

antyalkoholowej dla Szkół [PRPA ] 
1 500,00 

128 
Dofinansowanie działalności świetlicy (materiały) 

PRPA 
3 140,00 

129 
Program usuwania azbestu, realizacja 18 wniosków 

(40,37 t) 
12 643,88 

130 
Koszty utrzymania gotowości bojowej OSP 

Spytkowice 
19 628,67 

131 
Dotacja dla OSP na działalność profilaktyki 

antyalkoholowej [PRPA] 
3 000,00 

132 
Dotacja dla OSP na zakup zestawu hydraulicznego  

do ratownictwa drogowego 
4 600,00 

133 
Dotacja dla OSP na zakup umundurowania, sprzętu i 

wyposażenia  
4 500,00 

134 
Koszty prac interwencyjnych i robót publicznych (17 

osób) wartość szacunkowa 
165 000,00 

 
ROK 2014 

 

135 Remont dróg dojazdowych (rolniczych) 31 400,00 

136 
 Budowa chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu 

drogi powiatowej ul. Wiślana w Spytkowicach 
200 000,00 

137 
Odwodnienie kompleksu dróg gminnych w ciągu 

Alei Kasztanowej w Spytkowicach 
20 000,00 

138 
Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie 

gminy 
70 356,00 

139 

Wykonanie instalacji CO w budynku komunalnym 

OSP w Spytkowicach ul. Zamkowa 14 wraz z 

remontem pomieszczeń 

11 215,00 
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140 

Dostosowanie poziomów instalacji kanalizacyjnej do 

włączenia do sieci kanalizacyjnej w budynku 

komunalnym przy ul. Szkolnej 1 w Spytkowicach 

4 500,00 

141 
Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu 

komunalnym w Spytkowicach   
693 400,00 

142 

Wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy i 

nadbudowy wraz z termomodernizacją budynku ZSP 

w Spytkowicach 

55 000,00 

143 

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji samorządowego 

zakładu budżetowego – GZUW na „wykonanie sieci 

kanalizacji sanitarnej rozgałęźnej w Spytkowicach” 

– etap IV i V  

300 000,00 

144 

Wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu 

inwestycyjnego „rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej 

w Gminie Spytkowice poprzez rozbudowę, 

przebudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu 

użytkowania pomieszczeń istniejącego budynku 

pawilonu sportowego LKS Astra w Spytkowicach”  

648 553,00 

145 

Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników na 

boisku sportowym (zewnętrznym) stadionu LKS 

Astra w Spytkowicach 

5 000,00 

146 Rezerwa Sołecka 72 000,00 

Razem 12 757 568,63 

 

Sołectwo Ryczów 
  

Lp. Wydatki 
Wartość 

brutto 

 

ROK 2011 

1 Remont drogi gminnej ul. Kręta (220 + 112 mb) 114 910,49 

2 Remont nawierzchni drogi ul. Zielona (291mb) 114 714,12 

3 Remont nawierzchni drogi ul. Stadionowa (800mb) 247 120,22 

4 

Budowa kanalizacji burzowej i chodnika wzdłuż 

drogi powiatowej ul. Jana III Sobieskiego 

(kanalizacja 158 mb, chodnik 258 mb) 

181 610,34 

5 Remont drogi gminnej ul. Stroma 4 550,00 

6 
Wykonanie barierki zabezpieczającej chodnik przy 

ul. Parkowej 
1 100,00 

7 
Remont przecznicy dojazdowej do ul. Parkowej (p. 

Balcer) 
2 480,00 

8 
Remont drogi dojazdowej do posesji przy ul. 

Starowiejskiej (obok p. Nowak) 
2 200,00 

9 
Remont drogi dojazdowej z ul. Jana III Sobieskiego 

(obok p. Kozioł) 
1 750,00 
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10 
Usuwanie skutków lipcowych nawałnic wg wskazań 

sołtysa 
6 500,00 

11 Koszenie poboczy dróg gminnych 1 390,00 

12 
Naprawy dróg gminnych i rolniczych, utwardzenie i 

odwodnienie placów gminnych wg wskazań sołtysa 
35 570,00 

13 Cząstkowe remonty nawierzchni dróg gminnych 49 900,00 

14 Koszt usługi nadzoru dla inwestycji drogowych 13 320,00 

15 

Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z 

nawierzchnią tłuczniową obok budynku chłodni 

cmentarnej 

24 592,00 

16 Montaż oświetlenia ulicznego 5 602,00 

17 Oznakowanie dróg 394,00 

18 
Remont i termomodernizacja budynku klubu 

sportowego „Orzeł”+ inspektorzy nadzoru 
269 732,00 

19 Remont WDK 357 719,52 

20 
Zmiana pokrycia dachowego Szkoła – Chałupki + 

inspektorzy nadzoru 
35 653,00 

21 

Roboty remontowo-budowlane i remontowo-

instalacyjne w budynkach komunalnych użyteczności 

publicznej (z uwzględnieniem prac niezbędnych do 

wykonania dla inwestycji „Orzeł” i WDK) 

23 942,00 

22 
Wymiana okien w budynku socjalnym przy ul. 

Parkowej 
6 040,00 

23 
Inwestycje wodociągowe (w tym budowa nowej sieci 

i wymiana sieci azbestowej) 
136 388,00 

24 Zakup kuchenki elektryczno-gazowej do WDK 1 550,00 

25 Zakup regałów do chłodni w pomieszczeniach WDK 3 210,00 

26 
 Montaż komory chłodniczej w zapleczu kuchennym 

WDK 
17 220,00 

27  Koszt funkcjonowania świetlicy 8 900,00 

28 Dotacja konkursowa dla LKS Orzeł 30 000,00 

29 
Współfinansowanie zakupu elementów ogrodzenia 

boiska sportowego LKS Orzeł 
2 000,00 

30 
Promocja sołectwa (nagrody, współfinansowanie 

wyjazdów itp.) 
2 660,00 

31 
Dofinansowanie w ramach działań profilaktycznych 

w ramach PRPA dla ZSP 
2 000,00 

32 
Wsparcie Małopolskich Dni Dziedzictwa 

Kulturowego 
3 600,00 

33 Wsparcie finansowe OSP (zakup nagłośnienia) 6 150,00 

34 Wsparcie Gminnej Orkiestry Gminnej- wydanie płyty 8 800,00 

35 Program usuwania azbestu (62t z 26 gospodarstw) 18 594,00 

36 Prace geodezyjne 14 168,00 
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37 
Wsparcie  finansowe dla Stowarzyszenia Przyjaciół 

Ryczowa 
3 400,00 

ROK 2012 

38 Remont drogi ul. Długa 377 867,00 

39 Remont drogi ul. Kwiatowa 204 978,00 

40 
Wykonanie chodnika i kanalizacji burzowej przy ul. 

Jana III Sobieskiego 
168 714,00 

41 Modernizacja drogi rolniczej 75 092,00 

42 
Wykonanie kanalizacji burzowej i chodnika przy ul. 

Parkowej 
216 571,00 

43 
Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego -ul. 

Słoneczna i Jutrzenki 
36 600,00 

44 Remont drogi ul. Brzozowa 2 350,00 

45 Remont drogi obok przepustu przy ul. Starowiejskiej 3 345,00 

46 
Wykonanie zjazdu obok placu zabaw przy szkole  w 

Chałupkach 
3 000,00 

47 Dostarczenie frezu na wykonanie remontu dróg 10 000,00 

48 Wymiana pokrywy studzienki przy ul. Parkowej 360,00 

49 Zakup znaków drogowych 2 800,00 

50 Montaż oświetlenia ulicznego ( 4 lampy) 3 600,00 

51 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 49 400,00 

52 Rezerwa sołecka 38 400,00 

53 Remont placu przed garażami OSP 10 000,00 

54 Wymiana okien w budynku przedszkola 7 494,00 

55 
Czyszczenie i konserwacja nawierzchni sportowej  na 

Sali Gimnastycznej w ZSP 
2 276,00 

56 Zakup nagrzewnicy powietrza dla LKS Orzeł 1 167,00 

57 
Montaż piłko-chwytu i elementów ogrodzenia na 

boisko przy ul. Zielonej 
3 900,00 

58 
Wykonanie śmietnika, wraz z dokumentacją przy 

cmentarzu komunalnym 
6 267,00 

59 Dotacja w ramach konkursu dla LKS Orzeł 30 000,00 

60 
Dotacja w ramach konkursu dla Stowarzyszenia 

Przyjaciół 
6 000,00 

61 Dofinansowanie do działalności świetlicy 2 415,00 

62 
Dofinansowanie imprez środowiskowych 

organizowanych przez szkołę 
2 200,00 

63 Dofinansowanie działalności KGW 2 000,00 

64 
Dofinansowanie „Noc Muzeów” - Fundacja Pałac w 

Ryczowie 
3 000,00 

65 
Dofinansowanie wydania książki „Zarys dziejów 

szkolnictwa w Ryczowie” 
4 000,00 

66 Zakup instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej 1 500,00 

67 Program usuwania azbestu 2 890,00 

68 Remont infrastruktury wodociągowej 175 178,00 
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69 Koszty zatrudnienia inspektorów nadzoru 11 788,00 

70 
Prace interwencyjne i roboty publiczne – koszty 

wynagrodzenia 
9 650,00 

ROK 2013 

71 
Wykonanie kolektora odwadniającego przy ul. Jana 

Pawła II (zakup rur fi400mm/80mb + fi300/80mb) 
10 000,00 

72 
Utwardzenie frezem asfaltowym ul. Piwnej i drogi 

łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Parkową  
15 000,00 

73 Zakup słupków ogrodzeniowych dla ZSP  700,00 

74 

Remont dróg gminnych wg wskazań sołtysa ( 

naprawa zjazdu ul. Starowiejska obok posesji p. 

Kowalczyków, naprawa nawierzchni za torami od ul. 

Starowiejskiej) 

5 000,00 

75 

Naprawa drogi rolniczej ( od ul. Dębowej -praca 

koparko-ładowarką, łatanie dziur, odmulanie rowu, 

naprawa nawierzchni drogi za kościołem) 

5 700,00 

76 Promocja sołectwa 2 000,00 

77 
Wymiana pokrywy studni przy drodze rolniczej  

Ryczów – Wróblówki 
229,00 

78 
Wymiana uszkodzonego włazu na studni rewizyjnej – 

ul. Jana III Sobieskiego 
775,00 

79 Remont przepustu przy drodze rolniczej 2 983,00 

80 Remont ul. Brzozowej 20 963,00 

81 Wykaszanie chwastów 471,00 

82 
Wykonanie i montaż kraty odwadniającej; remont 

przepustów  i ułożenie korytek  
8 279,00 

83 
Wykonanie kanalizacji burzowej przy ul. Piwnej i 

Słonecznej 
5 557,00 

84 
Remont drogi dojazdowej od ul. Nadwiślańskiej w 

kierunku posesji P. Samek 
6 318,00 

85 Remont drogi „ do Bełu” 6 169,00 

86 

Dostawa studzienki kanalizacyjnej Fi 400 PCV z 

pokrywą + 2 mb rury Fi 160 PCV – naprawa 

kanalizacji deszczowej przy drodze rolniczej Ryczów 

– Wróblówki 

5 500,00 

87 Remont drogi dojazdowej do stacji PKP 495,00 

88 Usunięcie zniszczeń wokół przedszkola 605,00 

89 Prace kanalizacyjne w budynku WDK 7 362,00 

90 
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. 

Jana Pawła II 
397 262,00 

91 Zakup i montaż wiat przystankowych (2 wiaty) 14 324,00 

92 Przebudowa drogi gminnej ul. Starowiejska 309 999,00 

93 Remont drogi rolniczej (ul. Sadowa) 45 186,00 

94 Remont drogi rolniczej II etap  (Łazy) 81 122,00 
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95 Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Starowiejskiej 518 880,00 

96 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 11 260,00 

97 Koszty nadzoru robót drogowych 19 960,00 

98 
Opracowanie dokumentacji prac rozbiórkowych 

(Centrum Sportu) 
4 200,00 

99 Prace geodezyjne w sołectwie 18 777,00 

100 Program usuwania azbestu ( 11 wniosków - 24,82t) 7 774,00 

101 Modernizacja sieci wodociągowej 22 205,00 

102 Utrzymanie gotowości bojowej OSP 11 120,00 

103 Dotacja na zakup umundurowania 3 600,00 

104 
Dotacja konkursowa dla  LKS Orzeł na tworzenie 

warunków sprzyjających rozwojowi sportu 
33 100,00 

105 
Dotacja konkursowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół 

Ryczowa i Półwsi 
3 700,00 

106 Doposażenie świetlicy + inne materiały 3 640,00 

107 WDK Ryczów – zakup patelni elektrycznej 3 186,00 

108 
Dofinansowanie działalności profilaktyki 

antyalkoholowej dla Szkoły [PRPA ] 
1 000,00 

109 

Dofinansowanie działalności KGW ( Dzień Kobiet, 

Dzień Seniora, Mikołajki, koszt wyjazdu do 

Lichenia, Odbiór nagrody III m-ce w  plebiscycie 

Najlepsze KGW w Małopolsce Zachodniej, Konkurs 

potraw regionalnych 

3 800,00 

110 
Dofinansowanie wyjazdu (Licheń) Gminnej 

Orkiestry Dętej 
4 400,00 

111 
Dofinansowanie Nocy Muzeów ( Fundacja Pałac w 

Ryczowie) 
3 000,00 

112 
Dofinansowanie wyjazdu Stowarzyszenia Przyjaciół 

Ryczowa i Półwsi (Dukla, Dębowiec) 
2 000,00 

113 
Montaż barier zabezpieczających na ul. Jana III 

Sobieskiego 
5 714,00 

114 
Koszty prac interwencyjnych i robót publicznych (10 

osób) wartość szacunkowa 
86 000,00 

ROK 2014 

115 
Budowa chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu 

drogi powiatowej ul. Jana Pawła II  
28 561,00 

116 
Budowa chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu 

drogi gminnej ul. Starowiejska  
240 182,00 
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117 
Wykonanie instalacji CO w budynku komunalnym 

LKS Orzeł w Ryczowie ul. Stadionowa 23 
18 689,00 

118 
Wykonanie modernizacji w budynku komunalnym 

remizy OSP Ryczów 
134 500,00 

119 

Wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy i 

nadbudowy wraz z termomodernizacją budynku ZSP 

w Ryczowie 

45 000,00 

120 

Wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o finansach publicznych – realizacja projektu 

inwestycyjnego „Budowa centrum sportowo – 

rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu”  

955 517,00 

121 

Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wykonanie 

instalacji oświetlenia i nagłośnienia stadionu LKS 

Orzeł Ryczów  

120 000,00 

122 Rezerwa sołecka 46 000,00 

Razem: 6 541 995,69 

 

Sołectwo Bachowice 

 

Lp. Wydatki 
Wartość 

brutto 

 

ROK 2011 

 

1 
Budowa chodnika (235mb )i kanalizacji burzowej(132,5) 

wzdłuż ul. Ks. Gołby 
178 661,83 

2 Remont nawierzchni ul. Kaniów (2010 mb) 532 092,60 

3 
Wykonanie zabezpieczenia drogi  dojazdowej na ul. Na 

Wzgórzach  
7 000,00 

4 Remont drogi dojazdowej ul. Wróblówki  5 000,00 

5 Remont drogi łączącej ul. Rzemieślniczą i ul. Kaniów 21 000,00 

6 Remont drogi dojazdowej z ul. Ks. Gołby  2 500,00 

7 Remont przepustów i pobranie rowów przy ul. Kaniów 2 500,00 

8 
Remont przepustu przy ul. Rzemieślniczej i  inne prace 

wg wskazania sołtysa 
4 000,00 

9 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych po ulewach 

lipcowych 
6 500,00 

10 
Umocnienie płytami „Jumbo” skarpy przy ul. Na 

Wzgórzach   
7 000,00 
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11 
Montaż progu zwalniającego na ul. Górki wraz z 

oznakowaniem 
2 012,00 

12 Montaż znaków drogowych 1 500,00 

13 
Cząstkowe remonty nawierzchni  dróg (wartość 

szacunkowa) 
49 300,00 

14 Koszenie poboczy dróg gminnych 802,00 

15 
Zakup płytek chodnikowych na chodnik obok szkoły 

rolniczej 
2 500,00 

16 
Przeniesienie wiaty przystankowej z ul. Kaniów na ul. 

Ks. Gołby 
1 300,00 

17 Montaż oświetlenia ulicznego 1 497,46 

18 Ogrodzenie placu zabaw przy szkole 48 965,49 

19 Konserwacja nawierzchni Orlika 1 650,00 

20 Wymiana rury kanalizacyjnej w pomieszczeniach OSP 300,00 

21 Zakup bramek dla LKS Borowik 5 061,45 

22 Dotacja dla klubu LKS Borowik 29 000,00 

23 
Cząstkowe remonty nawierzchni  dróg (wartość 

szacunkowa) 
49 300,00 

24 Koszenie poboczy dróg gminnych 802,00 

25 
Zakup płytek chodnikowych na chodnik obok szkoły 

rolniczej 
2 500,00 

26 
Przeniesienie wiaty przystankowej z ul. Kaniów na ul. 

Ks. Gołby 
1 300,00 

27 

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych - działania profilaktyczne 

prowadzone przez szkołę 

1 000,00 

28 
Remont dróg rolniczych, wykonanie przepustów i inne 

prace wskazane przez  sołtysa 
10 250,00 

29 Wymiana okien w szkole 10 000,00 

30 
Dofinansowanie przejazdów uczniów uczestniczących w 

konkursach i projektach unijnych 
1 700,00 

31 

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych- działania profilaktyczne 

prowadzone przez OSP -wycieczka) 

2 100,00 

32 Wsparcie organizacji społecznych 1 800,00 

33 Program usuwania azbestu z terenu sołectwa (ok. 25 ton) 7 408,00 

34 
Prace geodezyjne (regulacja stanu prawnego ul. 

Rzemieślniczej i dojazd do p. Janikowskiego) 
14 858,10 

35 Zakup piekarnika do WDK 9 600,00 

36 Wydatki sołeckie związane z organizacją dożynek 1 500,00 

37 Całoroczne funkcjonowanie świetlicy dla dzieci 9 000,00 

38 Odwodnienie „orlika” 10 000,00 

 

ROK 2012 
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39 Remont drogi ul. Dębowa 110 985,00 

40 Remont drogi ul. Na Wzgórzach 392 021,00 

41 Remont drogi ul. Pod Borem 256 183,00 

42 
Budowa chodnika i kanalizacji burzowej wzdłuż ul. 

Stefczyka 
156 383,00 

43 
Projekt i przygotowanie części merytorycznej do 

wniosku – remont ul. Górki 
13 500,00 

44 Montaż kraty odwadniającej przy ul. Na Wzgórzach 4 500,00 

45 Wykonanie nawierzchni drogi do cmentarza 98 237,00 

46 
Wykonanie odwodnienia ul. Na Wzgórzach obok posesji 

p. Gniadek 
8 750,00 

47 Remont przepustu przy ul. Na Wzgórzach 3 100,00 

48 Remont przepustu przy ul. Górki 2 700,00 

49 Remont przepustu przy ul. Pod Borem 19 000,00 

50 
Remont przepustu przy ul Górki i wykonanie mijanki na 

ul. Pod Borem 
6 000,00 

51 
Montaż krat odwadniających (2 szt.) przy ul. 

Rzemieślniczej 
3 800,00 

52 
Zakup i dostawa destruktu asfaltowego (wykorzystano 

m.in. - na remont dróg wg wskazań sołtys) 
43 000,00 

53 
Remont drogi gminnej w kierunku p. Balonka oraz w 

kierunku p. Gniadek (Wróblówki) 
13 550,00 

54 
Zakup i montaż korytek ściekowych przy ul. Na 

Wzgórzach 
3 653,00 

55 
Zakup rur i wykonanie odwodnienia przy ul. Dębowa 

Boczna 
2 300,00 

56 Likwidacja oblodzenia na ul. Na Wzgórzach 1 500,00 

57 
Zabezpieczenie studzienki, na chodniku przy ul. Ks. 

Gołby 
600,00 

58 Remonty przyczółków 22 846,00 

59 Kamień na drogi rolnicze- strona zachodnia 6 000,00 

60 Poszerzenie przepustu i zjazdu na boisko LKS Borowik 3 600,00 

61 Zakup znaków drogowych 2 500,00 

62 Montaż oświetlenia drogowego 3 600,00 

63 
Wykonanie utwardzenia placu przed remizą OSP 

Bachowice 
33 680,00 

64 Utwardzenia plau zabaw obok szkoły 50 060,00 

65 Zakup płyt „ jumbo” i prace na ul. Cichej 1 844,00 

66 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 40 000,00 

67 Prace koparką na ul. Kaniów 2 661,00 

68 Remont części bojowej OSP 64 648,00 

69 Ochrona środowiska-usuwanie azbestu 3 750,00 

70 Modernizacja sieci wodociągowej 9 667,00 

71 Dotacja dla LKS Borowik 29 000,00 

72 
Dofinansowanie wycieczki dla dzieci, zorganizowanej 

przez OSP 
2 000,00 

72 Zakup słupków ogrodzeniowych dla 3 600,00 
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73 Dofinansowanie działalności świetlicy 707,00 

74 
Dofinansowanie uroczystości środowiskowych, 

organizowanych przez szkołę 
1 000,00 

75 Dofinansowanie organizacji społecznych 2 200,00 

76 Wydatki sołeckie związane z organizacją dożynek 1 500,00 

77 Zakup kosiarki spalinowej 2 500,00 

78 Nadzór inwestycyjny 14 985,00 

79 
Zatrudnienie osób roboty publiczne i  prace 

interwencyjne 
8 120,00 

ROK 2013 

 

80 
Zakup stołu, krzeseł i szafek do pomieszczenia Rady 

Sołeckiej 
2 566,00 

81 
 Zakup korytek i rur na drogi gminne ( Pod Borem, 

Rzemieślnicza, Ks. Gołby, Stefczyka) 
4 000,00 

82 
Praca koparką na drogach rolniczych i mostkach – strona 

wschodnia 
6 000,00 

83 Zakup i rozłożenie frezu na drogi gminne i rolnicze          10 000,00 

84 Dofinansowanie zakupu monitoringu dla OSP 3 700,00 

85 Dofinansowanie Dożynek Parafialnych 2 200,00 

86 Remont stołów  dla KGW 500,00 

87 
Pobieranie rowów koparką ul. Pod Borem, 

Rzemieślnicza, Kaniów  oraz mostków dojazdowych 
3 434,00 

88 Dofinansowanie dla LKS „Borowik” 1 500,00 

89 Wykonanie przepustu mostku  2 900,00 

90 
Wykonanie zabezpieczenia (przyczółków) mostu na potoku 

Bachówka 
17 940,00 

91 Wykonanie remontu drogi gminnej ul. Stefczyka przy 20 000,00 

92 Likwidacja skutków nawałnic deszczowych 40 920,00 

93 Montaż wiat przystankowych ( 2 szt.) 16 070,00 

94 Prace interwencyjne i roboty publiczne (9 osób) 72 000,00 

95 Remont Domu Strażaka 324 654,77 

96 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ul. Rzemieślnicza 287 596,00 

97 Remont cząstkowy nawierzchni dróg za pomocą „remontera” 14 445,00 

98 Program usuwania azbestu ( 12 wniosków – 23,5 T) 7 307,00 

99 Prace geodezyjne 10 799,00 

100 
Dofinansowanie działań społeczno-kulturalnych organizowanych 

przez ZSP: konkursy, turnieje, program „Młodzi Aktywiści”  
2 300,00 

101 Dofinansowanie Dnia Seniora 1 000,00 

102 Zakup materiałów i wyposażenia na świetlicę ze środków PRPA 3 640,00 

103 
Dofinansowanie dla OSP ze środków PRPA – letni wypoczynek 

dla dzieci „ Strażackie Wakacje” 
1 800,00 
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104 Dotacja dla OSP na zakup wyposażenia i umundurowania 4 500,00 

105 Dotacja na zakup monitoringu Domu Strażaka 5 700,00 

106 Dotacja na zakup Mobilnego Zestawu Pompowego 153 360,00 

107 Utrzymanie gotowości bojowej OSP 18 655,00 

108 Dotacja dla LKS BOROWIK na działalność sportową 32 100,00 

109 
Dotacja konkursowa dla Stowarzyszenia  Rodzina Kolpinga – 

Aktywne życie po 50-ce , Klub Seniora 50+ 
4 400,00 

110 Modernizacja sieci wodociągowej 10 339,00 

ROK 2014 

 

111 
Przebudowa drogi gminnej ul. Górki w miejscowości Bachowice i 

Spytkowice 
1 296 189,00 

112 
Wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy wraz z 

termomodernizacją budynku ZSP w Bachowicach 
43 911,00 

113 
Zakup komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem do sali 

informatycznej ZSP w Bachowicach 
12 000,00 

114 
Budowa Muzeum Spółdzielczości oraz Izby Pamięci O. Rudolfa 

Warzechy, Ks. Franciszka Gołby w Bachowicach 
890 000,00 

115 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji 

w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacji 

Ludowy Klub Sportowy „Borowik” Bachowice na wyposażenie 

stadionu sportowego LKS Borowik Bachowice w krzesełka 

(siedziska) stadionowe, przekazywane w trybie ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

16 000,00 

116 
Urządzenie placu zabaw przy ZSP w Bachowicach wraz z 

wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej – etap III 
150 000,00 

Razem: 5 989 414,16 

 

Sołectwo Miejsce 

 

Lp. Wydatki 
Wartość 

brutto 

ROK 2011 

1 Remont dróg dojazdowych 6 600,00 

2 Usuwanie skutków lipcowych nawałnic w/g wskazań sołtysa 4 000,00 

3 Remont drogi gminnej – ul. Sadowa 30 000,00 

4 Zakup samochodu dla OSP Miejsce 143 000,00 

5 Wymiana okien w Szkole i  Domu Wiejskim 15 998,00 

6 Promocja sołectwa – Turniej  sołectw 1 200,00 

7 Promocja sołectwa – nagrody na Dzień Dziecka dla wędkarzy, Piknik (Szkoła) 1 000,00 

8 Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek 200,00 
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9 Funkcjonowanie świetlicy 7 000,00 

10 Cząstkowe naprawy nawierzchni dróg  12 800,00 

11 Zamontowanie oświetlenia ulicznego 1 673,48 

12 Ochronna środowiska (program usuwania azbestu - 8 nieruchomości) 5875,00 

ROK 2012 

13 Wykonanie remontu drogi ul. Ogrodowej 89 880,00 

14 Budowa chodnika przy ul. Floriana 83 445,00 

15 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sadowej 10 500,00 

16 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach dojazdowych 17 500,00 

17 Wykonanie remontu nawierzchni dróg dojazdowych 19 000,00 

18 Naprawa drogi rolniczej 566,00 

19 Remont dróg frezem asfaltowym 5 000,00 

20 Wykonanie i montaż kraty odwadniającej 1 100,00 

21 Promocja sołectwa – uroczystości środowiskowe 2 900,00 

22 Zakup paliwa – wykaszanie rowów 400,00 

23 
Uroczystości środowiskowe organizowane przez Radę Rodziców, Szkołę i 

Świetlicę 
1 400,00 

24 Program usuwania azbestu 3 367,00 

25 Modernizacja sieci wodociągowej 2 100,00 

26 
Koszty zatrudnienia 3 pracowników w ramach robót publicznych i 

interwencyjnych 
1 920,00 

27 Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg 5 600,00 

28 Wynagrodzenie inspektorów nadzoru 2 665,00 

ROK 2013 

29 Zakup wyrobów betonowych (m.in. płyty Jumbo) 4 500,00 

30 Zakup piasku do ułożenia płyt 500,00 

31 
Promocja sołectwa na terenie gminy i poza jej obszarem (pomoc dla KGW, 

nagrody dla dzieci, zakup aparatu foto, lodówki itp.) 
2 850,00 

32 Zakup paliwa 150,00 

33 
Udrożnienie rowu i wykonanie przepustu oraz likwidacja ubytków w nawierzchni 

drogi  ul. Stawowa 
8 300,00 

34 Remont rowu melioracyjnego i przepustu przy ul. Posażnikowej 4 500,00 

35 Zakup i montaż wiat przystankowych 2 szt. 16 478,00 

36 Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu remontera 3 405,00 

37 Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Floriana 205 000,00 

38 Modernizacja sieci wodociągowej 1 728,00 

39 Program usuwania azbestu ( 3 wnioski 4,95 t) 1 550,00 

40 Roboty geodezyjne na terenie sołectwa 5 999,00 
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41 Wsparcie działań z PRPA -profilaktyka antyalkoholowa w tym dla szkoły 2 640,00 

42 Dofinansowanie KGW 2 500,00 

43 Utrzymanie gotowości bojowej OSP 6 566,00 

44 Dotacja na zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia OSP 7 600,00 

45 Szacunkowa wartość prac interwencyjnych i robót publicznych (5 osób) 29 900,00 

ROK 2014 

46 
Budowa chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej ul. Floriana w 

Miejscu 
119 466,71 

47 
Wykup gruntu i wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu 
21 925,00 

48 Remont dróg gminnych 192 294,70 

49 Remont pieca szkole podstawowej 24 000,00 

50 Rezerwa Sołecka 15 000,00 

Razem: 1 153 541,89 

 

Sołectwo Półwieś 

 
Lp. Wydatki Wartość 

brutto 

 

ROK 2011 

 

1 Przebudowa drogi ul.Widokowa-130 mb 97 252,52 

2 Remont ul. Rzecznej wraz z odwodnieniem 12 500,00 

3 Usuwanie klęsk żywiołowych wg wskazań sołtysa 4 500,00 

4 Wykonanie innych robót drogowych i towarzyszących wg wskazań sołtysa 

(przepusty, korytka, rury, płyty ażurowe itp.: ul. Brzezie, Wąwozowa i wiata 

przystankowa) 

6 385,00 

5 Remont ul. Kolejowej 31 919,00 

6 Funkcjonowanie świetlicy 7 000,00 

7 Wykaszanie poboczy dróg gminnych 345,00 

8 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 12 800,00 

9 Montaż lamp oświetlenia ulicznego 3 382,26 

10 Oznakowanie dróg 1 412,00 

11 Program usuwania azbestu 1 536,19 

12 Wymiana azbestowej sieci wodociągowej 21 064,00 

13 Zakup bramek dla klubu sportowego 6 715,00 

14 Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej 1 000,00 

15 Dofinansowanie ułożenia kostki brukowej przy kaplicy cmentarnej na cmentarzu 

komunalnym w Ryczowie 

1 115,00 

16 Promocja sołectwa 700,00 

ROK 2012 

17 Remont drogi ul. Górna 101 160,00 

18 Przebudowa drogi ul. Widokowa 61 515,00 

19 Wykonanie dwóch zjazdów i krat na ul. Widokowej 3 100,00 

20 Remont drogi ul. Polna 7 980,00 

21 Zakup znaków drogowych 300,00 
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22 Naprawy cząstkowe dróg 11 000,00 

23 Zakup korytek odwadniających na ul. Górną 1 200,00 

24 Zakup mundurów dla straży 1 500,00 

25 Dofinansowanie działalności KGW 2 500,00 

26 Dotacja konkursowa dla LKS Wiktoria 14 000,00 

27 Dofinansowanie działalności świetlicy 2 019,00 

28 Koszty zatrudnienia inspektorów nadzoru 3 214,00 

29 Wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych 4 420,00 

30 Modernizacja sieci wodociągowej 2 962,00 

31 Program usuwania azbestu 1 364,00 

 

ROK 2013 

 

32 Zakup rur betonowych 300,00 

33 Zakup materiałów – odwodnienie ul. Leśnej 4 000,00 

34 Zakup drzewca do sztandaru i dofinansowanie uroczystości wręczenia sztandaru 

OSP 

1 300,00 

35 Zakup kamienia i wykonanie zjazdu z ul. Floriana 1 400,00 

36 Promocja sołectwa (Mikołajki, Dzień Seniora, Dożynki) 1 000,00 

37 Dostarczenie kruszywa – odwodnienie placu przy OSP 1 200,00 

38 Remont placu frezem asfaltowym obok remizy OSP 3 750,00 

39 Remont drogi gminnej ul. Widokowa 8 000,00 

40 Remont dróg gminnych wg wskazań sołtysa 1 500,00 

41 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera 5 170,00 

42 Zakup wiat przystankowych – 1 wiata 8 000,00 

43 Remonta nawierzchni asfaltowej ul. Floriana i ul. Wąwozowej 200 530,00 

44 Nadzór inwestycji drogowych 3 587,00 

45 Roboty geodezyjne w sołectwie 6 668,00 

46 Program usuwania azbestu – 1 wniosek 1,1T 345,00 

47 Świetlica, dofinansowanie zakupu wyposażenia i materiałów- zakup ze środków 

PRPA 

3 640,00 

48 Dotacja konkursowa dla WKS Viktoria 14 700,00 

49 Utrzymanie gotowości bojowej OSP 3 276,00 

50 Dotacja na zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia OSP 3 800,00 

51 Dofinansowanie KGW – Dzień Seniora 1 200,00 

52 Dofinansowanie uroczystości wręczenia sztandaru 3 000,00 

53 Koszty prac interwencyjnych i robót publicznych 52 000,00 

 

ROK 2014 

54 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 

art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 

organizacji Wiejski Klub Sportowy „Victoria Półwieś” na zakup kosiarki 

ciągnikowej wykorzystywanej do wykaszania płyty stadionu sportowego WKS 

Victoria Półwieś, przekazywane w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

8 000,00 

55 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu: przebudowa, 

rozbudowa i nadbudowa Domu Strażaka w Półwsi w celu utworzenia centrum 

dziedzictwa kulurowo-przyrodniczego 

438 874,80 
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56 Budowa zaplecza sportowego dla WKS Victoria Półwieś 8 000,00 

57 Rezerwa Sołecka 15 000,00 

Razem: 1 226 100,77 

 

Sołectwo Lipowa 
 
 

Lp. Nazwa i opis zdarzenia 
Wartość 

brutto 

 

Rok 2011 
 1 Zakup płyt chodnikowych 1 600,00 

2 Wydatki geodezyjne (wznowienie punktów granicznych i podział działki ) 6 703,00 

3 Zakup krzeseł i stolików (PRPA) 1 925,00 

4 Remont drogi gminnej, dojazdowej 6 000,00 

5 Wykonanie oświetlenia ulicznego  ( 1szt) 638,00 

6 Dostawa i montaż wiaty przystankowej 7 888,00 

7 
Wykonanie kanalizacji burzowej przy ul. Nadwiślańskiej 4 307,00 

8 
Remont cząstkowy nawierzchni dróg 5 000,00 

 

Rok 2012 
 9 Zakup destruktu naprawa dróg 1 600,00 

10 Naprawa dróg gminnych 20 000,00 

11 Wymiana okien w Domu Kultury 17 010,00 

13 Koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych 2 420,00 

 

Rok 2013 
 14 Remont drogi rolniczej 1 600,00 

15 Wykonanie remontu dróg gminnych wg wskazań sołtysa 30 000,00 

16 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu 

remontera 1 799,00 

17 

Szacunkowa wartość wykonanych prac interwencyjnych i robót 

publicznych 21 800,00 

 

Rok 2014 
 18 Rezerwa Sołecka 7 000,00 

19 Remont dróg gminnych 30 000 

   Razem:        167 290,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


