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WSTĘP  

 

 

Szanowna Rado Miejska,  

Mieszkańcy Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, 

 

 Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) przedstawiam „Raport o stanie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za 

rok 2021”. Zgodnie z zapisami cytowanego przepisu, raport obejmuje podsumowanie działal-

ności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

rady oraz budżetu obywatelskiego.  

 Przedstawiony dokument zawiera dane dotyczące działalności organu wykonawczego 

w zakresie realizacji jego zadań i kompetencji. Jest on obrazem aktualnej sytuacji Miasta  

i Gminy Piwniczna-Zdrój, jak również źródłem wiedzy o podejmowanych działaniach i realizo-

wanych przez samorząd zadaniach w roku 2021.  

 Zawarte w dokumencie informacje, zostały przygotowane przez pracowników Urzędu 

Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju oraz pracowników jednostek organizacyjnych.  

 Przedstawione w niniejszym opracowaniu dane, mogą być dla mieszkańców źródłem 

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu lokalnego, ale również stanowić podłoże do pro-

wadzenia dyskusji na temat rozwoju i przyszłości Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.  

 

Z poważaniem, 

 

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju 

Dariusz Chorużyk 
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ROZDZIAŁ I.  
 
1. Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.  
 
 Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój pod względem administracyjnym jest gminą miejsko-
wiejską, położoną w Województwie Małopolskim, na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Mia-
sto i Gmina Piwniczna-Zdrój obejmuje obszar o powierzchni 12.670 ha (127 km2), z czego ob-
szar miasta to 3,830 ha, natomiast obszar gminy 8,840 ha. W skład gminy wchodzi 14 jedno-
stek pomocniczych, osiedla: Miasto, Hanuszów, Kosarzyska, Czercz, Majerz, Zawodzie, Zdro-
jowe, Borownice oraz sołectwa: Młodów, Głębokie, Wierchomla Wielka, Łomnica-Zdrój, Ko-
kuszka, Zubrzyk.  

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój jest gminą o charakterze uzdrowiskowym, która po-
siada bogate złoża wód mineralnych o walorach profilaktycznych, leczniczych jak również sma-
kowych. Piwniczna-Zdrój ze względu na niepowtarzalne walory przyrodnicze i krajobrazowe, 
liczne trasy pieszo - rowerowe, ale również rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, przyciąga  
z roku na rok coraz większe rzesze turystów i kuracjuszy.    
 

 
 

 

Rysunek 1. Podział administracyjny Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 
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1.1.  Sytuacja demograficzna.  
 
 Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ogólna liczba ludności na terenie Miasta  
i Gminy Piwniczna-Zdrój wynosiła 10505 osób, z czego 5300 stanowią kobiety, a 5205 męż-
czyźni.  
 
Tabela 1. Liczba ludności 

 2021 2020 zmiana zmiana w % 

ogólna liczba ludności 10505 10551 - 46 spadek o 0,43% 

kobiety 5300 5321 - 21 spadek o 0,39% 

mężczyźni 5205 5230 - 25 spadek o 0,47% 

Źródło danych: USC i Ewidencja ludności 

 
 

Wykres 1. Liczba ludności według płci. 

 
Źródło danych: USC i Ewidencja ludności 

 
 

Porównując ogólną liczbę ludności do roku 2020 stwierdzić należy, iż zachodzące 
zmiany w odniesieniu do płci kształtują się na zbliżonym do siebie poziomie. Ogólna liczba 
ludności zmniejszyła się o 0,43% tj. 46 osób. Liczba kobiet zmniejszyła się o 21 (0,39%), nato-
miast liczba mężczyzn o 25 (0,47%).  
 
 

5300

5321

5205

5230

2021 2020

kobiety mężczyźni



   

 
Raport o stanie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2021 

5 

 
Wykres 2. Liczba ludności według ekonomicznych grup wieku. 

Źródło danych: USC i Ewidencja ludności 
 

Jak wynika z powyższego wykresu największy odsetek ludności Miasta i Gminy Piw-
niczna-Zdrój stanowią osoby w wieku produkcyjnym, jednak ich liczba w 2021 uległa zmniej-
szeniu o 95 w stosunku do roku 2020, co można uznać za zjawisko o charakterze negatywnym. 
Kolejna grupa, co do wielkości to osoby w wieku przedprodukcyjnym, których liczba w roku 
2021 zwiększyła się o 3 osoby w stosunku do roku poprzedniego. Najmniejszy odsetek stano-
wią osoby w wieku poprodukcyjnym, których w 2021 roku przybyło 46.   
 
Tabela 2. Zmiany w liczbie ludności. 

 2021 2020 zmiana 

urodzenia 126 104 + 22 

zgony 93 114 - 21 

zameldowania 192 67 + 125 

wymeldowania 233 86 + 147 

emigracja za granicę 5 0 + 5 
Źródło danych: USC i Ewidencja ludności 

 

Wykres 3. Przyrost naturalny. 

 
Źródło danych: USC i Ewidencja ludności 

 
Z przestawionych powyżej danych wynika, że w 2021 roku zanotowano dodatni przy-

rost naturalny, co jest zjawiskiem pozytywnym, ponieważ w roku 2020 stanowił on wartość 
ujemną. W 2021 roku w odniesieniu do roku 2020 liczba urodzeń wzrosła o 22, natomiast 
liczba zgonów spadła o 21.   
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Wykres 4. Migracje ludności. 

 
Źródło danych: USC i Ewidencja ludności 

 
Analizując zmiany w liczbie ludności zauważyć można, iż jeśli chodzi o migracje w ra-

mach gminy ich wartość w 2021 roku spadła o 36 zdarzeń w stosunku do roku poprzedniego. 
Jeśli chodzi o migracje poza gminę w 2020 roku nie zanotowano emigracji za granicę, nato-
miast w roku 2021 wartość ta wzrosła do 5. Liczba zameldowań w 2021 roku wynosiła 192, co 
w stosunku do roku 2020 stanowiło wzrost o 125. W porównaniu do roku 2020 o 147 zwięk-
szyła się także liczba wymeldowań, która w 2021 roku wynosiła 233.  
 
1.2.  Bezrobocie.  
 
Tabela 3. Bezrobotni według płci. 

 2021 2020 spadek/wzrost 

bezrobotni ogółem 316 404 -21,78% 

kobiety 112 126 -11,11% 

mężczyźni 204 278 -26,61% 
Źródło: GUS 

 
Wykres 5. Bezrobotni w roku 2021 roku według płci. 

 
Źródło: GUS 
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Przedstawione powyżej dane wskazują, iż w 2021 roku na terenie Miasta i Gminy Piw-

niczna-Zdrój było 316 osób bezrobotnych zarejestrowanych. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, 
iż liczba ta zmalała w stosunku do roku 2020 o 21,78% tj. o 88 osób. Analizując wartości bez-
robocia ze względu na płeć należy stwierdzić, iż zarówno w przypadku 2021 jak i 2020 roku 
większą wartość bezrobocia zanotowano w przypadku kobiet.  
 
1.3.  Działalność gospodarcza.  
 

Wykres 6. Zmiany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

 

 

 Według danych zawartych w raporcie Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 
w 2021 roku na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój zarejestrowano 75 nowych podmio-
tów gospodarczych, podczas gdy w 2020 roku było ich o 7 mniej. Jeśli chodzi o liczbę podmio-
tów wykreślonych z ewidencji w analizowanym okresie wynosiła ona 5 i spadła w stosunku do 
roku 2020 o 5 firm. 9 podmiotów w 2021 roku zawiesiło swoją działalność, podczas gdy w roku 
poprzednim była to liczba 17.   
 
Tabela 4. Działalność gospodarcza w 2021 roku według sekcji PKD. 

Sekcja Nazwa sekcji 2021 2020 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 15 10 

C Przetwórstwo przemysłowe 36 28 

E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami  

oraz działalność związana z rekultywacją 
2 2 

F Budownictwo 444 336 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów  149 88 
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samochodowych, włączając motocykle 

H Transport i gospodarka magazynowa 64 34 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem  

i usługami gastronomicznymi 
58 35 

J Informacja i komunikacja 20 17 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 12 5 

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1 1 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 49 44 

N 
Działalność w zakresie usług administrowania  

i działalność wspierająca 
16 14 

P Edukacja 24 15 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 28 19 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 6 4 

S,T,U 

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa do-
mowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa do-

mowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby, Organizacje i zespoły eksterytorialne 

33 22 

Źródło: GUS 

 
 Analizując działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w 2021 
roku według Polskiej Klasyfikacji Działalności największy odsetek stanowiły firmy w Sekcji F  
– Budownictwo, których w 2021 roku było zarejestrowanych 444. Kolejną pod względem li-
czebności sekcją działalności jest sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych. Najmniejsze pod względem liczebności (poniżej 10) są sekcje L – 1, E – 2,  
R – 6. Odnosząc wskazane dane do roku 2020 najliczniejszą sekcją również była sekcja F,  
a kolejną również sekcja G, taka sama sytuacja występowała w przypadku najmniej liczebnych 
sekcji, którymi były sekcje L, E i R.  
 

Wykres 7. Działalność gospodarcza według sekcji PKD. 

 
Źródło: GUS 
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1.4.  Urząd Miejski – charakterystyka  
 

Burmistrz w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz zadań gminy określonych  
w przepisach prawa, wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. W skład Urzędu 
wchodzą samodzielne stanowiska, które łączą się w zespoły tematyczne, podlegające bezpo-
średnio Burmistrzowi.  Sprawy finansowe i majątkowe realizuje i nadzoruje Skarbnik. 

Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organiza-
cyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia. W skład struktury Urzędu wchodzą na-
stępujące oddziały: 

1) Oddział Ogólno-Administracyjny oznaczony symbolem OA, 
2) Oddział Gospodarki Lokalnej – GL, 
3) Oddział Finansowo-Księgowy – FK,  
4) Urząd Stanu Cywilnego – USC  

Strukturę stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim przedstawia poniższa tabela.  
 
Tabela 5. Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim. 

Źródło: stanowisko ds. administracji i organizacji 

Zarządzanie Burmistrz, - 1  

Finanse Skarbnik – 1 

Zespół obywatelski 
Zastępca kierownika USC – 1, 
Ewidencja ludności, dowody osobiste - 1 

Zespół organizacyjny 

Sekretariat, dziennik podawczy -1 
Biuro Rady – 1 
Administracja i organizacja  - 1 
Archiwum – 1 
OC, zarządzanie kryzysowe, dział. gosp., koncesje – 1  
Komendant MG OSP  – 1 (3/8 etatu) 

Zespół  gospodarki lokalnej 

Gospodarka nieruchomościami, mienie gminne – 1 
Planowanie  przestrzenne i uzgodnienia budowlane - 1 
Geodezja, podziały nieruchomości  - 1 (1/2 etatu) 
Ochrona środowiska, przyrody – 1 
Gospodarka odpadami komunalnymi - 1 
EKO doradztwo  -  1   

Zespół rozwoju i inwestycji 
Projekty, inwestycje, zamówienia publiczne - 1 
Zarządzanie drogami, inwestycje - 1  

Zespół księgowy 
Księgowość budżetowa – 1 
Księgowość podatkowa – 1 
Kasa  -1 

Zespół podatkowy 

Ewidencja podatków, wymiar – 1 
Należności cywilno-prawne, faktury,  – 1 
Rachunki i rozliczenia,  – 1 
Płace i świadczenia, księgowość, konta majątkowe  – 1 

Obsługa 
Sprzątanie – 1 
Pracownik gospodarczy UM, Rynek i ulice przyległe - 1 
Pracownik gospodarczy dozorca boisk na Radwanowie - 1 
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Wykres 8. Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim – podział na etaty. 

 
Źródło: stanowisko ds. administracji i organizacji 

 
Jak wynika z powyższego wykresu w Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest 28 osób,  

z czego 26 pracowników zatrudnionych jest w wymiarze pełnego etatu, jedna osoba w wymia-
rze ½ etatu, natomiast jedna osoba w wymiarze 3/8 etatu. W 2021 roku dwie osoby zakończyły 
stosunek pracy w Urzędzie Miejskim, a w ich miejsce zatrudniono nowych pracowników. Pod-
sumowując stwierdzić należy, iż liczba stanowisk w stosunku do roku 2020 nie uległa zmianie.  
  
1.5.  Jednostki organizacyjne.  
 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym gmina w celu wykonywania swoich 
zadań może tworzyć jednostki organizacyjne. Według staniu na dzień 31 grudnia 2021 r. na 
terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój funkcjonowało 12 jednostek, które działają w nastę-
pujących formach:  

1. Samorządowy zakład budżetowy:  
1) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Piwnicznej-Zdroju, 

2. Jednostki budżetowe: 
1) Zakład Leśno-Drzewny w Piwnicznej-Zdroju,  
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju,  
3) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  w Piwnicznej-Zdroju,  
4) Zespół Szkolno-Przedszkolny  Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju,  
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej -Zdroju,  
6) Szkoła Podstawowa w Głębokiem,  
7) Szkoła Podstawowa w Łomnicy-Zdroju,  
8) Przedszkole Nr 3 w Piwnicznej-Zdroju,  
9) Przedszkole Nr  4 w Młodowie 

3. Samorządowe instytucje kultury: 
1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju 
2) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piwnicznej-Zdroju  

26
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2. Sytuacja finansowa.  
 

Niniejszy punkt przedstawia sytuację finansową Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój  
w 2021 roku m.in. strukturę dochodów i wydatków budżetu, realizację budżetu w roku 2021, 
ale również dane dotyczące zadłużenia, harmonogramu spłaty kredytów i pożyczek oraz 
kształtowanie się wskaźnika spłaty zobowiązań.  Dodatkowo zawarto poniżej informacje o sta-
nie mienia gminnego, a także dane na temat realizacji Funduszu Sołeckiego.  

 
2.1.  Dochody i wydatki.  
 

Wykres 9. Udział głównych grup dochodów w dochodach ogółem. 

 
Źródło: Skarbnik Piwnicznej-Zdroju. 

 
Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w dochodach Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój w roku 2021 miały następujące grupy dochodów: dochody własne (39,9%), 
subwencje ogólne (29,5%), dotacje i środki na cele bieżące (26,4%), dochody majątkowe 
(20,6%). Odnosząc wskazane wielkości do wielkości z roku 2020 największy udział miały rów-
nież dochody własne (32%), kolejno były to dotacje i środki na cele bieżące (30,8%), następnie 
subwencje ogólne (29,4%). Pozostałe z głównych grup dochodów stanowiły poniżej 20% 
udziału w dochodach ogółem.   
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Tabela 6. Dochody według działów. 

Dział Wyszczególnienie 2021 
%  

dochodów 
ogółem 

2020 

010 Rolnictwo i łowiectwo 131 314,14 0,20 61 112,49 

020 Leśnictwo 2 135 769,96 3,24 1 280 882,16 

600 Transport i łączność 1 238 829,52 1,88 417 881,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 482 450,92 2,25 5 052 497,13 

710 Działalność usługowa 27 222,24 0,04 61 583,34 

750 Administracja publiczna 173 129,76 0,26 181 356,20 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

11 721,65 0,02 82 257,00 

752 Obrona narodowa 600,00 0,00 0,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
500,00 0,00 55 000,00 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie-
posiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

11 564 397,96 17,55 10 455 313,88 

758 Różne rozliczenia 28 649 101,19 43,48 22 367 166,88 

801 Oświata i wychowanie 1 238 582,76 1,88 1 172 828,97 

851 Ochrona zdrowia 41 669,00 0,06 610,50 

852 Pomoc społeczna 1 028 174,93 1,56 1 204 472,83 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
 0,00 0,00  9 000,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 127 146,38 0,19 189 246,49 

855 Rodzina 15 851 907,90 24,06 16 162 160,60 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
2 139 965,45 3,25 2 003 536,04 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa naro-

dowego 
13 000,00 0,02 0,00 

926 Kultura fizyczna 39 040,00 0,06 16 442,24 
Źródło: Skarbnik Piwnicznej-Zdroju. 

 
 Powyższa tabela przedstawia dochody Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój według działów 
klasyfikacji budżetowej. Jak wynika z przedstawionych danych największy odsetek dochodów 
ogółem w 2021 roku stanowią dochody w działach: Różne rozliczenia – 43,48%, Rodzina  
– 24,06%, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiada-
jących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 17,55%. Udział dochodów  
w ramach pozostałych działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się poniżej 5% dochodów 
ogółem w roku 2021. Tabela zawiera również wielkości dochodów w poszczególnych działach 
w roku 2020.  
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Wykres 10. Struktura wydatków ogółem. 

 
Źródło: Skarbnik Piwnicznej-Zdroju. 

 
 Powyższy wykres obrazuje strukturę wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-
Zdrój w rozbiciu na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Na pierwszy rzut oka zauważyć 
można, iż wydatki bieżące zarówno w roku 2021 jak i w odniesieniu do roku 2020 znacznie 
przewyższają wydatki majątkowe. W 2021 roku wydatki bieżące stanowią ponad 89% wydat-
ków ogółem, natomiast w roku 2020 jest to ponad 78%.  Ponadto w roku 2021 w odniesieniu 
do roku 2020 zanotowano wzrost wydatków bieżących o ponad 1,8 mln zł. Wydatki majątkowe 
w 2021 roku stanowiły ok. 11% wydatków ogółem, podczas gdy w 2020 roku wartość ta wy-
niosła ok. 22%, w 2021 roku obserwujemy więc spadek wydatków majątkowych o około po-
łowę w stosunku do roku poprzedniego. Sytuacja ta spowodowana jest faktem, iż wydatki do-
tyczące części inwestycji zaplanowanych na rok 2021 zostaną poniesione dopiero w roku 2022.  
 
Tabela 7. Wydatki według działów. 

Dział Opis 
%  

wydatków 
ogółem 

2021 2020 

010 Rolnictwo i łowiectwo 6,30 3 414 435,70 103 048,34 

020 Leśnictwo 2,80 1 519 795,74 1 356 205,55 

600 Transport i łączność 5,13 2 779 552,96 4 315 045,77 

630 Turystyka 0,46 248 091,10 48 698,32 

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,38 206 663,37 8 461 939,84 

710 Działalność usługowa 0,24 129 685,45 157 175,20 

750 Administracja publiczna 6,97 3 779 430,61 3 525 846,23 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

0,02 11 721,65 82 257,00 

48 245 882,35 46 443 617,62

5 943 289,35

12 972 862,03

2021 2020

wydatki bieżące wydatki majątkowe
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752 Obrona narodowa 0,00 600,00 0,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

0,56 305 742,20 550 815,53 

757 Obsługa długu publicznego 0,67 365 434,35 554 983,29 

801 Oświata i wychowanie 30,45 16 501 225,73 15 634 791,05 

851 Ochrona zdrowia 0,44 239 161,38 251 106,63 

852 Pomoc społeczna 4,35 2 354 891,60 2 333 018,69 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej  

0,00 0,00 9 000,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1,23 668 811,02 723 294,16 

855 Rodzina 29,41 15 934 442,98 16 245 917,17 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

7,53 4 083 028,19 3 623 769,39 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego 

2,52 1 367 725,00 1 307 802,93 

926 Kultura fizyczna 0,51 278 732,67 131 761,56 
Źródło: Skarbnik Piwnicznej-Zdroju. 

 
 Powyższa tabela prezentuje wydatki budżetu według poszczególnych działów klasyfi-
kacji budżetowej. Jak wynika z przedstawionych danych największy udział w wydatkach Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój mają wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie – 30,45% oraz  
w dziale 855 – Rodzina (29,41%). Wydatki w pozostałych działach oscylują w wartościach po-
niżej 10% wydatków ogółem. Wydatki według działów w roku 2020 obrazuje ostatnia kolumna 
tabeli.  
 
2.2.  Wykonanie budżetu.  
 

Wykres 11. Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 

 
Źródło: Skarbnik Piwnicznej-Zdroju. 
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2.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa.  
 
Tabela 8. Zadłużenie. 

 2021 2020 

Kwota zadłużenia 22 574 639,99 zł 24 464 273,00 zł 

Różnica 1 889 633,01 zł 
Źródło: Skarbnik Piwnicznej-Zdroju. 

 
Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31 

grudnia 2021 r. to kwota 22 574 639,99 zł. Na koniec roku 2020 roku zadłużenie gminy wyno-
siło 24 464 273,00 zł, więc stwierdzić należy, iż mamy do czynienia ze zjawiskiem pozytywnym, 
ponieważ zadłużenie uległo zmniejszeniu o kwotę 1 889 633,01 zł.  
 

Wykres 12. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek. 

 
Źródło: Skarbnik Piwnicznej-Zdroju. 

 
W latach 2020 i 2021 kwota spłaty kredytów i pożyczek wynosiła odpowiednio  

ok. 2,5 mln zł oraz 2,9 mln zł. Powyższy wykres obrazuje harmonogram spłat kredytów i poży-
czek w latach 2020 – 2036. Zarówno w okresie analizowanym jak i w roku 2020 spłata zadłu-
żenia następowała zgodnie z harmonogramem, podkreślić należy, iż nie miało miejsca rolowa-
nie kredytów.  
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Wykres 13. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

 
Źródło: Skarbnik Piwnicznej-Zdroju. 

 
 Analizując wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 
243 ustawy o finansach publicznych od roku 2016 stwierdzić można, iż do roku 2021 wykazy-
wał on tendencję wzrostową, aby w 2018 roku osiągnąć najwyższą w przedstawionym okresie 
wartość tj. 21,57%. W latach 2019 – 2020 omawiany wskaźnik ponownie wykazywał niewielką 
tendencję spadkową, aby w 2021 osiągnąć wartość 20,11%. W roku bieżącym wskaźnik osią-
gnął wartość 7,76% co jest zjawiskiem bardzo pozytywnym.  
 
2.4.  Fundusz Sołecki.  
 
 Fundusz Sołecki to forma budżetu partycypacyjnego, wydzielonego z przeznaczeniem 
dla jednostek pomocniczych – sołectw na zadania związane z poprawą warunków życia miesz-
kańców. Sposób przydzielania i dysponowania środkami wydzielonymi w ramach Funduszu re-
gulują przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.  
  
Tabela 9. Fundusz Sołecki w roku 2021 

Sołectwo 
Wysokość środków  

przypadających na dane  
Sołectwo w 2021 roku                           

Wysokość środków  
wydatkowanych w 2021 r.            

Głębokie 28 692,14 zł 28 692,14 zł 

Zubrzyk 26 443,54 zł 26 443,54 zł 

Łomnica-Zdrój 44 972,00 zł 44 972,00 zł 

Młodów 33 054,42 zł 33 054,23 zł 

Wierchomla 44 972,00 zł 44 963,50 zł 

Kokuszka 38 585,98 zł 38 495,08 zł 

16,11%
17,44%
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21,57%
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Jak wynika z danych przestawionych w tabeli wykorzystanie środków w ramach Fun-

duszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach Miasta i Gminy kształtuje się na takim samym 
lub bardzo zbliżonym poziomie do wartości zaplanowanych. Szczegółowy wykaz zadań zreali-
zowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególnych wsiach przedstawia poniższa ta-
bela. 
 
Tabela 10. Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku. 

Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia 

Wysokość wy-

datków  

(w zł) 

GŁĘBOKIE 

Remont drogi do Klińca – ciąg dalszy  3 000,00 

Remont drogi "Za Górę” 6 500,00 

Remont - wymiana korytek na górnej drodze  5 000,00 

Remont drogi do Kuliga 7 000,00 

Porządki  na drogach gminnych 2 692,14 

Remont i porządki przy źródełkach 1 000,00 

Udrożnienie koryta potoku koło Lichonia 1 000,00 

Udrożnienie koryta potoku koło Wosia 2 500,00 

Remont  boiska sportowego 10 000,00 

ZUBRZYK 

Remonty dróg 11 443,54 

Zakup kosiarki, prace porządkowe 5 000,00 

Remonty dróg gminnych  44 972,00 

ŁOMNICA-ZDRÓJ Remont dróg gminnych 30 054,23 

MŁODÓW 

Utrzymanie czystości i porządku (wykaszanie 

trawy na boisku sportowym, wykoszenie traw  

i wykrzaczanie przy drogach gminnych we wsi 

Młodów, utrzymanie czystości i porządku wokół 

świetlicy" Młodowianka" 

3 000,00 

Remonty dróg gminnych  23 563,50 

WIERCHOMLA WIELKA  

Utrzymanie porządku na wsi 8 400,00 

Remont odwodnienia terenu gminnego obok P. 

Turka-Jabrocki 
6 000,00 

Dofinansowanie imprez kulturalnych 7 000,00 

Remont i modernizacja drogi na Fiedorek 18 020,00 

KOKUSZKA 

Wykonanie barierek drogowych nad potokiem 

przy drodze gminnej 
19 889,10 

Prace porządkowe 585,98 

RAZEM 216 620,49 
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2.5. Informacja o stanie mienia komunalnego.  
 

Jak wskazują przepisy o samorządzie gminnym mienie komunalne to „własność i inne 
prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gmin-
nych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”. Zasób nieruchomości Miasta i Gminy Piw-
niczna-Zdrój stanowi łączną powierzchnię 2454,3962 ha, z czego 2449,6633 ha stanowi wła-
sność Gminy natomiast 4,7329 ha jest w użytkowaniu wieczystym Gminy. Poniższa tabela 
przedstawia nieruchomości wchodzące w skład zasobu gminnego według ich przeznaczenia.  
 
Tabela 11. Podział nieruchomości wg przeznaczenia w zasobie. 

Symbol Znaczenie symbolu powierzchnia % 

B tereny mieszkaniowe 18,2121 0,74% 

Dr drogi 43,5599 1,78% 

K użytki kopalne 2,9100, 0,12% 

Ls lasy 2189,2717 89,37% 

Lz grunty zadrzewione i zakrzewione 36,3860 1,49% 

Ł łąki 2,9367 0,12% 

N nieużytki 1,9543 0,08% 

Ps pastwiska 120,7188 4,93% 

R grunty orne 30,1985 1,23% 

S sady 0,1590 0,01% 

T tereny komunikacyjne 0,4703 0,02% 

W grunty pod rowami 2,8860, 0,12% 

 
Jak wynika z danych przedstawionych powyżej przeważający odsetek zasobu tj. ponad 

89% stanowią lasy, kolejną co do wielkości grupą są pastwiska - 4,93%, drogi - 1,78%, grunty 
zadrzewione i zakrzewione - 1,49% oraz grunty orne - 1,23%. Pozostałe grupy znajdują się  
w zakresie wartości oscylujących poniżej 1% w ogólnym zasobie nieruchomości.   
 

Wykres 14. Zmiany powierzchni w związku z obrotem nieruchomościami gminnymi. 

Źródło: stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.  
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 W 2021 roku zasób gminny został zwiększony o 0,1508 ha w tym w drodze zasiedzenia 
o 0,1115 ha i w drodze odszkodowania za drogę publiczną o 0,0393 ha. Ponadto w wyniku 
sprzedaży (0,6003 ha) oraz zasiedzenia (0,2230 ha) gminny zasób nieruchomości uległ zmniej-
szeniu o 0,8233 ha. W porównaniu do roku 2020 zarówno wartość zbycia nieruchomości jak  
i ich nabycia uległa zwiększeniu.  
 

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój posiada 24 lokale mieszkalne, z których cztery są loka-
lami niezamieszkałymi ze względu na zły stan techniczny. Zestawienie powierzchni użytkowej 
lokali obrazuje poniższa tabela.  
  
Tabela 12. Zestawienie powierzchni użytkowej lokali  mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu 
Gminy Piwniczna-Zdrój w 2021 roku. 

Lp. Adres lokalu 
Powierzchnia  
lokalu w m2 

1 2 3 

1. Piwniczna-Zdrój  ul. Partyzantów 1 66,65 

2. Piwniczna-Zdrój Rynek 11 Dom Kultury 41,00 

3. Piwniczna-Zdrój ul.Ogrodowa 2/1 Ośrodek Zdrowia 42,52 

4. Piwniczna-Zdrój ul.Ogrodowa 2/2 Ośrodek Zdrowia 47,40 

5. Piwniczna-Zdrój ul.Sobieskiego 21/20  42,13 

6. Piwniczna-Zdrój, ul. Węgierska 1/1 57,80 

7. Piwniczna-Zdrój, ul. Węgierska 1/2 56,37 

8. Młodów 73 budynek mieszkalny i gospodarczy m: 112,00, g: 30,00 

9. Kokuszka 95 68,00 

10. Piwniczna-Zdrój -Kosarzyska Szkoła Podstawowa nr 2 60,30 

11. Piwniczna-Zdrój ul.Węgierska 118 Przedszkole nr 3 36,30 

12. Młodów 83  Przedszkole nr 4/1 58,74 

13. Młodów  83 Przedszkole nr 4/2 26,20 

14. Łomnica-Zdrój 336/1 Szkoła Podstawowa 71,12 

15. Łomnica-Zdrój 336/2 Szkoła Podstawowa 40,98 

16. Łomnica-Zdrój 336/3 Szkoła Podstawowa 42,17 

17. Łomnica-Zdrój 336/4 Szkoła Podstawowa 79,10 

18. Łomnica-Zdrój 336/5 Szkoła Podstawowa 63,31 

19. Piwniczna-Zdrój Kosarzyska 19 a Zakład Leśno-Drzewny 51,62 

20. Piwniczna-Zdrój Kosarzyska wysypisko 51,25 

21. 
Piwniczna-Zdrój, ul. Węgierska 12  

zły stan techniczny - niezamieszkały 
31,68 

22.  
Piwniczna-Zdrój, ul. Węgierska 12  

zły stan techniczny - niezamieszkały 
19,00 

23. 
Piwniczna-Zdrój, ul. Zdrojowa 11  

zły stan techniczny - niezamieszkały 
47,25 

24. Piwniczna Zdrój ul. Krynicka  udział 1/3: 39,79 
Źródło: stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami. 
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3. Ład przestrzenny.  
 
3.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój zostało przyjęte Uchwałą Nr XXIII/208/2000 Rady Miasta  
i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 7 listopada 2000 r. 

Ostatnia ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój miała miejsce w marcu 2016 r. – Uchwała  
Nr XXI/135/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie aktu-
alności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój (dalej Studium) i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Piwniczna-Zdrój. W następstwie przeprowadzonej analizy zmian w zagospoda-
rowaniu przestrzennym stwierdzono konieczność zmiany w/w Studium (opracowanie nowego 
dokumentu) ze względu na niezgodność obecnie obowiązującego Studium z przepisami 
prawa. Obecnie trwa procedura opracowania nowej edycji Studium, która jest na etapie 
uzgodnień i opinii z właściwymi w tym zakresie instytucjami i organami. 
 
3.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 
 

Na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój obowiązuje 11 miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, dla których dotychczas przeprowadzono łącznie 41 zmian,  
w tym 2 w 2021 roku w ramach Jednostki strukturalnej „A.IV” – KOSARZYSKA. Aktualnie po-
krycie gminy miejscowymi planami wynosi ok. 51,72 km2, co stanowi ok. 41% jej powierzchni. 

Ostatnia ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
miała miejsce w marcu 2016 r. – Uchwała NR XXI/135/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój (dalej Studium) i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. W następstwie przepro-
wadzonej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzono potrzebę zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (po wcześniejszym przyjęciu nowej 
edycji Studium) ze względu na potrzebę dostosowania ich do uwarunkowań przestrzennych  
i prawnych. 

W ramach w/w analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy za-
proponowany został również wieloletni program sporządzania planów miejscowych w latach 
2016-2025. Przedziały czasowe obejmują średni okres sporządzania miejscowego planu. Ko-
lejność ich sporządzania i ramy czasowe mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania, 
uwarunkowań i wniosków mieszkańców. 
 
4. Oświata i wychowanie.  
 

W roku 2021 działało 9 publicznych jednostek oświatowych, w tym 7 jednostek dla któ-
rych organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój i 2 jednostki prowadzone 
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Wierchomla Wielka. Jednostki 
oświatowe prowadzone przez MiG Piwniczna-Zdrój to: 
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• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1  
w Piwnicznej-Zdroju,  

• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju,  

• Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju, 

• Szkoła Podstawowa w Głębokiem, 

• Przedszkole Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piw-
nicznej-Zdroju,  

• Przedszkole Nr 3 w Piwnicznej-Zdroju,  

• Przedszkole Nr 4 w Młodowie. 
 

Jednostki oświatowe prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
Wierchomla Wielka to: 

• Szkoła Podstawowa w Wierchomli Wielkiej, 

• Szkoła Podstawowa w Kokuszce. 
 

Dodatkowo w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju, Szkole Podstawowej w Łom-
nicy Zdroju, Szkole Podstawowej w Wierchomli Wielkiej i Szkole Podstawowej w Kokuszce funk-
cjonują tzw. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania 
przedszkolnego. 

Zadania w zakresie obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej placówek 
oświatowych realizuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który jest jednostką budże-
tową powołaną Uchwałą Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.  
 

4.1. Stan organizacji placówek oświatowych.  

 
Tabela 13.Organizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju. 

 2020 2021 

Oddziały i uczniowie: 

Liczba oddziałów ogółem szkoła: 18 18 

Liczba uczniów ogółem szkoła: 382 375 

Liczba oddziałów ogółem przedszkole/oddz. przedszkolny: 4 5 

Liczba uczniów ogółem przedszkole/oddz. przedszkolny: 95 101 

Pracownicy i etaty: 

Liczba etatów przeliczeniowych łącznie dla całej jednostki: 72,658 72,926 

Z wyłączeniem przedszkola/oddz. przedszkolnego 61,281 60,383 

Tylko dla przedszkola /oddz. przedszkolnego 11,377 12,543 
Źródło: ZEAS 

 

 W 2021 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piwnicznej-Zdroju liczba oddziałów 
wynosiła 23, z czego ok. 78% stanowiły oddziały szkolne, a 22% oddziały przedszkolne. W sto-
sunku do roku 2020 liczba oddziałów przedszkolnych zwiększyła się o jeden. Analizując liczbę 
uczniów w placówce, zarówno w przypadku przedszkola jak i szkoły podstawowej ulegał ona 
zwiększeniu w stosunku do roku 2020. Z niewielką tendencją wzrostową w 2021 roku mamy 
również do czynienia w przypadku liczby etatów przeliczeniowych.   
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Tabela 14. Organizacja Szkoły Podstawowej w Łomnicy-Zdroju. 

 2020 2021 

Oddziały i uczniowie: 

Liczba oddziałów ogółem szkoła: 12 12 

Liczba uczniów ogółem szkoła: 224 224 

Liczba oddziałów ogółem przedszkole/oddz. przedszkolny: 3 3 

Liczba uczniów ogółem przedszkole/oddz. przedszkolny: 73 75 

Pracownicy i etaty: 

Liczba etatów przeliczeniowych łącznie dla całej jednostki: 40,762 40,817 

Z wyłączeniem przedszkola/oddz. przedszkolnego 35,636 35,638 

Tylko dla przedszkola / oddz. przedszkolnego 5,127 5,180 
Źródło: ZEAS 

 
W 2021 roku w Szkole Podstawowej w Łomnicy-Zdroju liczba oddziałów wynosiła 15,  

z czego ok. 80% stanowiły oddziały szkolne, a 20% oddziały przedszkolne. W stosunku do roku 
2020 liczba oddziałów zarówno szkolnych jak i przedszkolnych nie uległa zmianie. Analizując 
liczbę uczniów w placówce w stosunku do roku 2020 ich stan nie uległ zmianie w przypadku 
szkoły, natomiast w przypadku przedszkola zmienił się nieznacznie (o dwóch uczniów). Jeśli 
chodzi o liczbę etatów przeliczeniowych w 2021 roku mamy do czynienia z niewielką tendencją 
wzrostową.   
 

Tabela 15. Organizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju. 

 2020 2021 

Oddziały i uczniowie: 

Liczba oddziałów ogółem szkoła: 8 8 

Liczba uczniów ogółem szkoła: 82 79 

Liczba oddziałów ogółem przedszkole/oddz. przedszkolny: 2 2 

Liczba uczniów ogółem przedszkole/oddz. przedszkolny: 39 44 

Pracownicy i etaty: 

Liczba etatów przeliczeniowych łącznie dla całej jednostki: 22,989 24,013 

Z wyłączeniem przedszkola/oddz. przedszkolnego 18,010 19,059 

Tylko dla przedszkola / oddz. przedszkolnego 4,979 4,954 
Źródło: ZEAS 

 

W 2021 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju (Kosarzyskach) liczba 
oddziałów wynosiła 10, z czego ok. 80% stanowiły oddziały szkolne, a 20% oddziały przed-
szkolne. W stosunku do roku 2020 liczba oddziałów zarówno szkolnych jak i przedszkolnych 
nie uległa zmianie. Analizując liczbę uczniów w placówce w stosunku do roku 2020 w przy-
padku szkoły wielkość ta uległa zmniejszeniu, natomiast w przypadku przedszkola zwiększyła 
się o pięciu uczniów. W przypadku liczby etatów przeliczeniowych w 2021 roku mamy do czy-
nienia z niewielką tendencją spadkową w odniesieniu do roku 2020.   
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Tabela 16. Organizacja Szkoły Podstawowej w Głębokiem. 

 2020 2021 

Oddziały i uczniowie: 

Liczba oddziałów ogółem szkoła: 7 7 

Liczba uczniów ogółem szkoła: 84 82 

Pracownicy i etaty: 

Liczba etatów przeliczeniowych łącznie dla całej jednostki: 14,217 16,041 
Źródło: ZEAS 

 

W 2021 roku w Szkole Podstawowej w Głębokiem funkcjonowały jedynie oddziały 
szkolne, których liczba wynosiła 7 i nie uległa zmianie w odniesieniu do roku 2020. Analizując 
liczbę uczniów w placówce w 2021 roku wynosiła ona 84 i w stosunku do roku 2020 uległa 
zmniejszeniu o dwóch uczniów. Z kolei liczba etatów przeliczeniowych wykazuje tendencje 
wzrostową w odniesieniu do roku 2020.    
 

Tabela 17. Organizacja Przedszkola Nr 3 w Piwnicznej-Zdroju. 

 2020 2021 

Oddziały i uczniowie: 

Liczba oddziałów ogółem przedszkole/oddz. przedszkolny: 2 2 

Liczba uczniów ogółem przedszkole/oddz. przedszkolny: 50 50 

Pracownicy i etaty: 

Liczba etatów przeliczeniowych łącznie dla całej jednostki: 9,510 7,804 
Źródło: ZEAS 

 

W Przedszkolu Nr 3 liczba oddziałów przedszkolnych w 2021 roku wyniosła 2 i nie ule-
gała zmianie w stosunku do roku 2020. Na tym samym poziomie w analizowanych okresach 
utrzymywała się również liczba uczniów. Z kolei liczba etatów przeliczeniowych w 2021 roku 
uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2020.  
   

Tabela 18. Organizacja Przedszkola Nr 4 w Piwnicznej-Zdroju. 

 2020 2021 

Oddziały i uczniowie: 

Liczba oddziałów ogółem przedszkole/oddz. przedszkolny: 2 2 

Liczba uczniów ogółem przedszkole/oddz. przedszkolny: 34 41 

Pracownicy i etaty: 

Liczba etatów przeliczeniowych łącznie dla całej jednostki: 6,126 4,956 
Źródło: ZEAS 

 
 W przypadku Przedszkola Nr 4 liczba oddziałów przedszkolnych w 2021 roku wyniosła 
2 i nie ulegała zmianie w stosunku do roku 2020, natomiast liczba uczniów zwiększyła się o 7. 
Jeżeli chodzi o liczbę etatów przeliczeniowych w 2021 roku uległa ona zmniejszeniu w sto-
sunku do roku 2020. 
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4.2. Zatrudnienie w jednostkach oświatowych.  
 

Wykres 15. Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2021 roku. 

 
Źródło: ZEAS 

 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piwnicznej-Zdroju, w sierpniu 2020 roku na 
emeryturę odeszło 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi (nie zatrudniono nowych pracowni-
ków na stanowiska osób przechodzących na emeryturę).  Część etatów przeznaczona została 
na godziny ponadwymiarowe a część na dopełnienie do pełnych etatów.  Od 1 września 2020 
roku z 3,75 etatu (palacz/konserwator) utworzono 1 etat z głównym miejscem  pracy przy ZSP 
Nr 1 (osoba zatrudniona na w/w stanowisku w swoim zakresie czynności ma 3 przedszkola  
z terenu gminy). W okresie styczeń - sierpień  2021 r. na emeryturę odeszło 3 nauczycieli.   
W związku z zwiększeniem oddziałów przedszkolnych za 1 nauczyciela odchodzącego na eme-
ryturę  zatrudniono 1 osobę. Ponadto w okresie od stycznia 2020 do grudnia 2021: 

✓ z urlopu macierzyńskiego korzystały 2 osoby (w wymiarze 121 i 56 dni kalendarzo-
wych), 

✓ z urlopu wychowawczego korzystała 1 osoba (w wymiarze 702 dni kalendarzowych), 
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✓ z urlopu bezpłatnego korzystała 1 osoba (w wymiarze 122 dni kalendarzowych),  
✓ z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia korzystały 2 osoby (w wymiarze 348 i 15 

dni kalendarzowych). 
 
W Szkole Podstawowej w Łomnicy-Zdroju w sierpniu 2020 roku na emeryturę odszedł 

1 nauczyciel,  1 pracownik obsługi, z 1 osobą rozwiązano stosunek pracy (nie zatrudniono no-
wych pracowników na stanowiska osób przechodzących na emeryturę oraz z osobami z któ-
rymi rozwiązano stosunek pracy). W okresie styczeń - sierpień  2021 r. na emeryturę odeszło 
3 nauczycieli, z 1 osobą rozwiązano stosunek pracy (nie zatrudniono nowych pracowników na 
stanowiska osób przechodzących na emeryturę oraz z osobami z którymi rozwiązano stosunek 
pracy). Część etatów przeznaczona została na godziny ponadwymiarowe a część na dopełnie-
nie do pełnych etatów. Ponadto w okresie styczeń 2020 do grudzień 2021: 

✓ z urlopu macierzyńskiego korzystała 1 osoba (w wymiarze 85 dni kalendarzowych), 
✓ z urlopu rodzicielskiego korzystała 1 osoba ( w wymiarze 224 dni kalendarzowych), 
✓ z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia korzystały 2 osoby (w wymiarze 122 i 11 

dni kalendarzowych). 
 
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju maju 2021 roku na emeryturę odszedł 

1 nauczyciel - nie zatrudniono nowego pracownika na stanowiska osoby przechodzącej na 
emeryturę (część etatu przeznaczona została na godziny ponadwymiarowe a część na dopeł-
nienie do pełnego etatu). Ponadto w okresie styczeń 2020 do grudzień 2021: 

✓ z urlopu macierzyńskiego korzystały 2 osoby (w wymiarze po 140 dni kalendarzowych), 
✓ z urlopu rodzicielskiego korzystały 2 osoby ( w wymiarze 224 i 50 dni kalendarzowych), 
✓ z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia korzystała 1 osoba (w wymiarze 292 dni 

kalendarzowych), 
✓ z urlopu bezpłatnego korzystały 2 osoby (w wymiarze 487 i 31 dni kalendarzowych). 
 
W Szkole Podstawowej w Głębokiem w okresie styczeń 2020 do grudzień 2021: 
✓ z urlopu macierzyńskiego korzystała 1 osoba (w wymiarze po 140 dni kalendarzowych), 
✓ z urlopu rodzicielskiego korzystały 2 osoby (w wymiarze 223 i 57 dni kalendarzowych). 
 
W Przedszkolu Nr 3 w związku z reorganizacją zmniejszeniu uległa ilość zatrudnionych pra-

cowników obsługi o 1,70 etatu przeliczeniowego. W okresie styczeń 2020 do grudzień 2021 z 
długotrwałej absencji chorobowej  korzystały 3 osoby (w wymiarze 210, 147 i 122 dni kalen-
darzowych).  

 
W Przedszkolu Nr 4 w okresie styczeń 2020 do grudzień 2021: 
✓ z urlopu macierzyńskiego korzystała 1 osoba (w wymiarze po 140 dni kalendarzowych), 
✓ z urlopu rodzicielskiego korzystała 1 osoba ( w wymiarze 166 dni kalendarzowych). 

Za w/w osoby podczas absencji zostały przydzielone godziny doraźnych zastępstw lub zawarto 
umowy na zastępstwo. 
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Wykres 16. Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w przeliczeniu na etaty - ogółem. 

 
 

Źródło: ZEAS 

 
Jak wynika z przedstawionych powyżej danych porównawczych liczba etatów przeli-

czeniowych kształtuje się proporcjonalnie do wielkości poszczególnych placówek.  
 

4.3. Finansowanie systemu oświaty.  

 
Wykres 17. Wydatki poniesione w ramach systemu oświaty. 

 
Źródło: ZEAS 

 

Jak wynika z powyższych danych w zakresie finansowania systemu oświaty, corocznie 
wydatki bieżące znacząco przewyższają wydatki inwestycyjne. Ponadto z roku na rok w przy-
padku wydatków bieżących mamy do czynienia z tendencją wzrostową, w 2021 roku w sto-
sunku do roku 2020 poziom wydatków bieżących zwiększył się o 5,35%, natomiast w stosunku 
do roku 2019 o ponad 11%. W przypadku wydatków inwestycyjnych wzrost ich poziomu na-
stąpił w 2020 roku o niewiele ponad 300 tys. zł z uwagi na prace prowadzone w związku  
z przeniesieniem przedszkola do SP Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju.  
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Wykres 18. Dotacje, subwencje i dochody – ogółem. 

 
Źródło: ZEAS 

 

Analizując powyższy wykres przedstawiający porównanie wielkości ogólnej dotacji, 
subwencji i innych dochodów zauważyć można, iż kwoty w poszczególnych latach ulegają 
zwiększeniu. W roku 2020 nastąpił wzrost o ponad 678 tys. zł w stosunku do roku 2019, jednak 
w roku 2021 zanotowano wzrost kwoty analizowanych dochodów jedynie o  65 680,99 zł. Jest 
to zjawisko negatywne z uwagi na fakt, iż wzrost ten jest niewspółmierny do wzrostu kosztów 
ponoszonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój z tytuły systemu oświaty.  

 
Wykres 19. Subwencja wraz z rezerwą 0,4%. 

 
Źródło: ZEAS 
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Kwota subwencji w roku 2021 to 9 174 379,14 zł i w stosunku do lat wcześniejszych 

utrzymuje się ona na poziomie wzrostowym. W 2020 roku w stosunku do roku 2019 uległa 
ona zwiększeniu o kwotę niewiele ponad 214 tys. zł, z kolei wzrost kwoty subwencji w 2021 
roku w odniesieniu do roku 2020 to niewiele ponad 148 tys. zł.  

 
 

Wykres 20. Dotacja przedszkolna. 

 
 

Źródło: ZEAS 

 

 
Dotacja przedszkolna w roku 2021 to kwota 335 388,00 zł. Analizując powyższy wykres 

stwierdzić należy, iż w 2021 roku kwota dotacji była niższa o 4134,00 zł niż w roku 2020. Z kolei 
w roku 2020 kwota dotacji była wyższa niż w roku 2019 o kwotę ponad 28 tys. zł. W kontekście 
zwiększających się wydatków, spadek kwoty dotacji w roku 2021 można uznać za zjawisko ne-
gatywne. 
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Wykres 21. Udział wydatków na poszczególne placówki w wydatkach ogółem. 

 
Źródło: ZEAS 

 

Wydatki poniesione w 2021 roku na poszczególne placówki oświatowe wielkościowo 
kształtowały się proporcjonalnie do wielkości poszczególnych placówek.  
 
Tabela 19. Kwoty wydatków oświatowych z podziałem na poszczególne placówki. 

Jednostka 
2021 2020 

Wydatki  
bieżące 

Wydatki  
inwestycyjne 

Wydatki  
bieżące 

Wydatki  
inwestycyjne 

Przedszkole Nr 1 - - 535 188,13 zł - 

Przedszkole Nr 3 622 657,18 zł - 593 646,90 zł - 

Przedszkole Nr 4 431 188,72 zł - 419 595,73 zł 19 970,00 zł 

SP Nr 1 6 137 643,53 zł 112 500,00 zł 5 465 560,64 zł 387 168,59 zł 

SP Nr 2 1 861 817,32 zł 30 000,00 zł 1 666 013,44 zł - 

SP w Łomnicy-Zdroju 3 777 828,48 zł 70 000,00 zł 3 593 614,55 zł - 

SP w Głębokiem 1 265 572,18 zł 30 000,00 zł 1 229 658,79 zł 22 980,00 zł 

SP w Wierchomli 1 572 341,38 zł - 1 398 673,24 zł - 

SP w Kokuszce 309 229,56 zł - 264 724,68 zł - 

 15 978 278,35 zł 242 500,00 zł 15 166 676,10 zł 430 118,59 zł 

 

 Wydatki bieżące ogółem Wydatki inwestycyjne ogółem 

2019 14 337 979,04 zł 128 991,65 
Źródło: ZEAS 
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Jak wynika z danych zawartych w tabeli wyraźnie widać wspomnianą już wcześniej ten-
dencję wzrostową ogólnej sumy wydatków, która utrzymuje się od roku 2019. Wzrost ten w 
odniesieniu do roku 2020 kształtuje się na poziomie kwoty ponad 811 tys. zł w przypadku wy-
datków bieżących. W przypadku wydatków inwestycyjnych mamy do czynienia z ich wzrostem 
w roku 2020 w porównaniu do roku 2019, a następnie ze spadkiem w roku 2021.  
 

Wykres 22. Udział wkładu własnego gminy w finansowaniu zadań oświatowych. 

 
Źródło: ZEAS 

 
W 2021 roku udział gminy w finansowaniu zadań oświatowych wynosił 36,82%. Jak 

wynika z przedstawionego wykresu od roku 2019 mamy do czynienia z wzrostem udziału 
gminy w finansowaniu zadań oświatowych. Przyczyną tego wzrostu jest ciągły wzrost kosztów 
utrzymania placówek oświatowych przy niewspółmiernym wzroście subwencji i dotacji prze-
kazywanych na jednostki oświatowe z budżetu państwa.  
 
 

4.4. Wyniki egzaminów ósmoklasistów.  

 
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obejmującym wiadomości i umiejętności wska-

zanych w podstawie programowej dla wybranych przedmiotów. Jest to egzamin obowiąz-
kowy, przeprowadzany w formie pisemnej, który jest wymagany do ukończenia szkoły. W roku 
2021 uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz 
języka angielskiego. Poniższy wykres obrazuje wyniki egzaminów ze wskazanych przedmiotów 
z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdój.   
 
 
 
 
 

33,09%

33,96%

36,82%

31,00% 32,00% 33,00% 34,00% 35,00% 36,00% 37,00% 38,00%

2021 2020 2019



   

 
Raport o stanie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2021 

31 

 
Wykres 23. Wyniki egzaminów ósmoklasistów – rok 2021. 

 
Źródło: ZEAS 

 

Analizując średni wynik egzaminów ze wskazanych przedmiotów najwyżej uplasowała 
się SP w Głębokiem, kolejno ZSP w Piwnicznej-Zdroju, SP nr 2 w Piwnicznej-Zdroju, natomiast 
najniższy średni wynik zanotowała SP w Łomnicy-Zdroju. W przypadku poszczególnych przed-
miotów najwyższy wynik z wszystkich przedmiotów uzyskała SP w Głębokiem. Na drugim miej-
scu w przypadku egzaminu z matematyki uplasował się ZSP w Piwnicznej-Zdroju, z języka an-
gielskiego SP nr 2 w Piwnicznej-Zdroju.   
 

Tabela 20. Wyniki egzaminów ósmoklasistów – rok 2020. 

 Język polski Matematyka Język angielski 

ZSP nr 1 w Piwnicznej-Zdroju 62% 51% 48% 

SP w Łomnicy-Zdroju 55% 51% 56% 

SP nr 2 w Piwnicznej-Zdroju 43% 43% 41% 

SP w Głębokiem 63% 35% 47% 
Źródło: ZEAS 

 

Powyższa tabela obrazuje wyniki uzyskane przez ośmioklasistów w  roku 2020 i na pod-
stawie tych informacji należy stwierdzić, iż jedynie w przypadku SP w Łomnicy-Zdroju średni 
wynik egzaminów z trzech przedmiotów uległ zmniejszeniu, natomiast w przypadku pozosta-
łych placówek na terenie Miasta i Gminy wyniki uległy znacznej poprawie.  

 
W 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasto  

i Gmina Piwniczna-Zdrój uzyskała dofinansowanie w kwocie 242 500,00 zł (na realizację pro-
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jektu Laboratoria Przyszłości – rozwinięcie infrastruktury szkolnej. W ramach projektu zaku-
piono wyposażenie dla klas technicznych w ZSP w Piwnicznej-Zdroju oraz szkołach podstawo-
wych w Łomnicy-Zdroju, Głębokiem i Kosarzyskach.  
 
5. Polityka i pomoc społeczna. 
 

W Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój zadania z zakresu polityki społecznej realizuje jed-
nostka organizacyjna – Ośrodek Pomocy Społecznej. Wskazane zadania realizowane są  
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz innymi usta-
wami i rozporządzeniami związanymi z polityką społeczną państwa. 

Pomoc społeczna ma na celu przede wszystkim wsparcie osób i rodzin w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach od-
powiadających godności człowieka. Realizowane jest to przy pomocy świadczenia usług prze-
znaczonych bezpośrednio dla konkretnych osób i rodzin. Poniższa tabela przedstawia kwoty 
zasiłków z pomocy społecznej przyznane w latach 2020-2021. .  
 

5.1. Świadczenia z pomocy społecznej.  

 
Tabela 21. Świadczenia z tytułu zasiłków – kwoty ogólne. 

 2021 2020 

Zasiłek stały 326 324,70 zł 310 641,91zł 

Zasiłek celowy 40 869,74 zł 27 056,17 zł 

Zasiłek okresowy 78 508,99 83 858,41 zł 
Źródło: OPS 

 
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli kwoty środków w ramach zasiłku stałego 

oraz celowego, uległy zwiększeniu w badanym okresie w porównaniu do okresu poprzedniego, 
natomiast kwota świadczeń z tytułu zasiłku okresowego uległa zmniejszeniu.  
 

Wykres 24. Świadczenia z tytułu zasiłków. 

 
Źródło: OPS 
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W 2021 roku przyznano dla 56 rodzin 594 świadczenia z tytułu zasiłków stałych, ich 

ilość w stosunku do roku 2020 zwiększyła się o 23 świadczenia. Analizując ilość świadczeń  
w ramach zasiłków okresowych w 2021 roku przyznano ich 237 dla 55 rodzin, w stosunku do 
roku 2020 zanotowano spadek o 9 świadczeń. W przypadku zasiłków celowych ich liczba  
w 2021 roku wyniosła 87 i przyznane one były dla 71 rodzin. W stosunku do roku 2020 liczba 
przyznanych świadczeń zwiększyła się o 5.    
 

Jeśli chodzi o inne świadczenia z pomocy społecznej na poniższym wykresie zostały 
wskazane ilości świadczeń w zakresie dodatków energetycznych, świadczeń na zakup żywności 
oraz wynagrodzeń za sprawowanie opieki.  
 

Wykres 25. Inne świadczenia - liczba. 

 
Źródło: OPS 

 
W zakresie świadczeń z tytułu dodatku energetycznego w 2021 roku przyznano ich 62, 

co stanowi o dwa świadczenia więcej niż w roku 2020. W przypadku świadczeń na zakup żyw-
ności w 2021 roku przyznano ich  606, co w stosunku do roku 2020 stanowi spadek o 325 
świadczeń. Analizując świadczenia z tytułu wynagrodzenia za sprawowanie opieki, ich ilość  
w 2021 roku w odniesieniu do roku 2020 zwiększyła się 4 świadczenia.   
 
Tabela 22. Inne świadczenia – kwoty. 

 2021 2020 

dodatki energetyczne 900,79 zł 925,77 zł 

świadczenie na zakup 
żywności 

110 873,00 zł 153 609,00 zł 

wynagrodzenie  
za sprawowanie opieki 

118 493,74 zł 115 724,08 zł 

Źródło: OPS 
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Analizując powyższe świadczenia pod kątem wydatkowanych środków to w przypadku 

dodatku energetycznego kwota w 2021 roku uległa nieznacznemu zmniejszeniu w stosunku 
do roku 2020. W zakresie świadczeń na zakup żywności kwota w roku 2021 roku uległa zmniej-
szeniu o ponad 42 tys. zł, natomiast w przypadku wynagrodzenia za sprawowanie opieki zwięk-
szeniu o kwotę ponad 27 tys. zł.   
 

5.2. Dożywianie dzieci w szkole.  

 
Wykres 26. Dożywianie – liczba dzieci i posiłków. 

 
 

Źródło: OPS 

 
W 2021 roku dla 199 dzieci przyznano świadczenie w zakresie dożywiana, jest to liczba 

mniejsza w stosunku do roku 2020. Jeśli chodzi natomiast o posiłki, to w 2021 roku wydano 
ich 20415, natomiast w odniesieniu do roku 2020 liczba ta była większa o ponad 4400 posił-
ków.  
 
Tabela 23. Kwoty świadczeń z tytułu dożywiania dzieci. 

 2021 2020 

kwota świadczenia 174 448,10 zł 123 352,50 zł 
Źródło: OPS 

5.3. Finansowanie pobytu w Domach Pomocy Społecznej.  

 
Tabela 24. Dane dotyczące finansowania pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. 

 Liczba osób Koszty pobytu 

2021 13 338 605,61 zł 

2020 9 257 406,68 zł 
Źródło: OPS 
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W 2021 roku w DPS przebywało 13 osób z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. W sto-

sunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 4 osoby, czego powodem jest również wzrost 
kosztów jakie ponosi samorząd gminy z tytułu pobytu tych osób w DPS.  
 

5.4. Karta Dużej Rodziny.  

 
Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadają-

cych więcej niż troje dzieci, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.  
 

Wykres 27. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny. 

 
Źródło: OPS 

 
W 2021 roku różnica miedzy wydanymi kartami tradycyjnymi i elektronicznymi wyno-

siła 1, podczas gdy w 2020 roku wydano o 57 więcej kart tradycyjnych niż elektronicznych. 
Ogólna suma wydanych Kart Dużej Rodziny była większa w roku 2020 o 26 kart.  
  

5.5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicz-

nymi.  

 
Tabela 25. Liczba osób objętych usługami. 

 2021 2020 

usługi 
opiekuńcze 

liczba godzin 4702 liczba godzin 5375 

liczba osób 29 liczba osób 30 

specjalistyczne  
usługi opiekuńcze 

liczba godzin 1104 liczba godzin 1118,5 

liczba osób 3 liczba osób 3 
Źródło: OPS 
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W 2021 roku z usług opiekuńczych korzystało 29 osób, to zaledwie o jedną osobę mniej 
niż w roku 2020, co spowodowało również zmniejszenie ilości godzin. W przypadku specjali-
stycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, liczba osób z nich korzy-
stających pozostała niezmienna i wynosiła 3, natomiast ilość godzin uległa zmniejszeniu  
o 14,5h. 
 

Wykres 28. Koszty usług opiekuńczych. 

 
Źródło: OPS 

 
W 2021 roku na świadczenia z tytułu usług opiekuńczych wydatkowana była kwota 47 

tys. zł i jest ona niższa w stosunku do roku 2020. W przypadku specjalistycznych usług opie-
kuńczych, kwota w analizowanym okresie ulegała nieznacznemu zwiększeniu w stosunku do 
okresu poprzedniego.   
 

5.6. Zadania realizowane przez OPS nie należące do pomocy społecznej.  

 
Tabela 26. Liczba świadczeń nie należących do pomocy społecznej. 

 
Liczba świadczeń   

2021 2020  

Zasiłek pielęgnacyjny 2405 2471 - 

Świadczenie pielęgnacyjne 562 512 + 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 369 215 + 

Zasiłek dla opiekuna 164 214 - 

Zasiłki rodzinne z dodatkami 15560 16342 - 

Świadczenia rodzicielskie 326 284 + 

Świadczenia z funduszu  
alimentacyjnego 

269 274 - 

Jednorazowa zapomoga  
z tytułu urodzenia dziecka 

81 74 + 

Świadczenie wychowawcze 22728 22734 - 

Dodatki mieszkaniowe 96 107 - 

47 020,00 zł

74 880,00 zł

53 750,00 zł

75 060,00 zł

usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze

2021 2020
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Świadczenie „Dobry start” 3 1337 - 

Składki zdrowotne  
od świadczeń rodzinnych 

337 317 + 

Składki emerytalne i rentowe od 
świadczeń rodzinnych 

650 675 - 

Zaświadczenie o dochodach  
do programu „Czyste powietrze” 

75 5 + 

Źródło: OPS 

 
Zarówno w 2021 jak i w 2020 roku największą liczbę świadczeń wskazanych w tabeli 

powyżej stanowiły świadczenia wychowawcze, kolejno były to zasiłki rodzinne wraz z dodat-
kami oraz zasiłki pielęgnacyjne. W 2021 roku nastąpiła znaczna zmiana w ilości świadczeń przy-
znawanych z programu „Dobry start”, jest spowodowane przeniesieniem realizacji programu 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  
 

5.7. Powody przyznania pomocy społecznej.  

 
Wykres 29. Liczba rodzin w odniesieniu do powodów przyznawania pomocy społecznej. 

 
Źródło: OPS 
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Wśród powodów przyznania świadczeń pomocy społecznej zarówno w roku 2021 jak  
i w okresie poprzednim, najliczniejszą grupę stanowiło ubóstwo, kolejno długotrwała lub 
ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Najmniejszy odsetek to przyznanie pomocy z tytułu 
sieroctwa, bezdomności, przemocy w rodzinie, narkomanii oraz trudności w przystosowaniu 
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Porównując wskazane wielkości w analizowanym 
okresie do okresu poprzedniego nie notuje się drastycznych zmian.   
  
Pozostałe zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej: 
 

− Reintegracja społeczna i zawodowa we współpracy z Urzędem Pracy, Fundacją Roz-
woju Regionów w Nowym Sączu oraz Centrum Integracji Społecznej w Starym Sączu. 
Pomocą objęto 5 osób bezrobotnych.  

− Program Osłonowy Pomoc Żywnościowa- pomocą objęto 740 osoby, którym przeka-
zano artykuły spożywcze, łącznie 37 000  kg. tj. 50 kg na osobę .  

 
W budynku przy ul Marciszewskiego 9 adaptowanym na świetlicę socjoterapeutyczną dla 

dzieci i młodzieży we współpracy z Fundacją Rozwoju Regionów prowadzono świetlicę socjo-
terapeutyczną dla 15 dzieci i młodzieży. Kolejną taką świetlicę w 2021 roku prowadzono  
w Łomnicy-Zdroju. 

W 2021 r. OPS realizował program pomocy osobom starszym pn. „Wspieraj Seniora”. 
Wsparciem objęto 37 osób starszych, niepełnosprawnych lub samotnych. Działania polegały 
w szczególności na dostarczaniu zakupów, lekarstw oraz załatwiania spraw urzędowych  
w okresie pandemii. Koszt programu finansowany w całości ze środków Funduszu Przeciwdzia-
łania COVID wynosił 27 538 zł. 
 
6. Kultura, sport i rekreacja.  
 
6.1. Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.  
 
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju prowadzi 
działalność na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej. W roku 2021 r. w ramach działalności jednostki na terenie Miasta  
i Gminy Piwniczna-Zdrój odbyły się następujące wydarzenia kulturalne:  

• 11 stycznia – Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek – edycja on-line 

• 6 lutego – Lata dzieciństwa w wiersz wpisane - pamięci Danuty Szaflarskiej 

• 19 lutego – Premiera filmu o Łomnicy Zdroju oraz konkurs pt. „Co jest największym 
potencjałem Łomnicy-Zdroju?” 

• 19 marca – Premiera filmu o Kokuszce 

• 21 marca - Światowy Dzień Poezji 

• 1 kwietnia – „Tradycyjny koszyk wielkanocny” – przypomnienie filmowe 

• 10 kwietnia – wspomnienie Eugeniusza Lebdowicza 

• 28 kwietnia - Konkurs "Barwy Narodowe 2021" 

• maj – akcja promocyjna - 30-lecie Gazety Znad Popradu 

• 3 maj - 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

• 26 czerwca - konkurs poezji gwarowej i gadek ludowych Nadpopradzia "Przypowiydki 
łod Popradu" 
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• 11 lipca  - konkurs na najpiękniejszy wianek 

• lipiec – premiera filmów o walorach krajobrazowo-przyrodniczych Piwnicznej-Zdroju  
- Beskid Sądecki "Dwie Wieże", Radziejowa – Eliaszówka; Spływ rzeką Poprad 

• 9-14 - sierpnia wakacyjne warsztaty wokalne Voice Master 

• 3 września – premiera filmu „Orkiestra Dęta OSP Piwniczna-Zdrój” 

• 28 września – Rajd Kurierów i gra terenowa pt. "Pod nosem okupantów" 

• 6 listopada - Bluesowy koncert zaduszkowy – zespół MUZYCZNY SAGAN 

• 6 listopada - warsztaty dla osób pracujących głosem zawodowo i amatorsko, prowa-
dzenie wokalistka zespołu OREADA, Kasia Biesaga 

• 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości   

• 20 listopada – POETYCKO – MUZYCZNE IMPRESJE LISTOPADOWE 

• 2 grudnia 2021 – Kultura ludowa Górali Nadpopradzkich 

• 11 grudnia  - Warsztaty Ozdób Świątecznych 

• 18 grudnia – Świąteczne Targowisko Choinkowe  
 
W ramach swojej działalności jednostka realizowała następujące projekty dofinansowane 
ze środków zewnętrznych:  
 

1) "Pod nosem okupantów" –  projekt nawiązywał do fragmentu dziejów sądeckiej służby 
łączności związanej ściśle z pomnikiem na Suchej Dolinie. W ramach projektu odbyły 
się: 

− wyjazd do Instytutu Pamięci Narodowej; 

− wyjazd do Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” ; 

− wyjazd do Muzeum w Nowym Sączu; 

− warsztaty "Jak tworzyć atrakcyjne komunikaty historyczne"; 

− warsztaty tworzenia gry terenowej, 

− gra terenowa „Pod nosem okupantów”. 
Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu dostępne są na stronie Ośrodka Kul-
tury oraz zostały przesłane do szkół z terenu gminy. Dofinansowano ze środków Mu-
zeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Dofinanso-
wano w kwocie 10 000,00 zł. Termin realizacji: 09.05.2021 – 31.10.2021 r.  

 
2) „Piwniczna-Zdrój - w stronę edukacji kulturalnej” - projekt zakładał uzupełnienie wy-

posażenia, bezpośrednio związanego z prowadzonymi zajęciami oraz zakup sprzętu 
biurowego, który m.in usprawni obsługę uczniów i instruktorów. W ramach projektu 
zaplanowano zakup: sprzętu komputerowego, laptopa, pianina cyfrowego, stolików, 
krzeseł, uzupełnienie oznakowania umożliwiającego korzystanie z naszego ośrodka 
osobom słabo widzącym i niewidomym. Środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury: 20 000,00 zł, 
wkład własny: 6 700,00 zł. Termin wykonania zadania: 01.03.2021 – 30.11.2021 
 

3) „Nad obłokami” – projekt dotyczył organizacji pleneru fotograficznego "Nad obło-
kami", który inspirowany był książką "Szkoła nad obłokami" – zarówno tekstem Marii 
Kownackiej jak i ilustracjami Witolda Chomicza, a także materiałami zgromadzonymi  
w Izbie Pamięci Marii Kownackiej na warszawskim Żoliborzu. Była to okazja do połą-
czenia kilku światów - świata mieszkańców górskich przysiółków, w tym Niemcowej, 
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gdzie znajdowała się najwyżej w Beskidzie położona szkoła, świata który poprzez swoją 
twórczość i życie stworzyła Maria Kownacka oraz świata Witolda Chomicza profesora 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.W ramach projektu m.in. powstała wideoza-
powiedź i wideorelacja z pleneru i są one dostępne m.in. na portalu YouTube. Plener 
odbył się 4-5 września 2021. Termin projektu: marzec-grudzień 2021. Dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Kwota dofinansowania: 
14.000,00 zł. Patronat honorowy: Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Mało-
polskiego. Partnerzy projektu: Izba Pamięci Marii Kownackiej; Lasy Państwowe; Nadle-
śnictwo Piwniczna; Sądecka Grupa Fotograficzna; Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu; 
Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich; Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicz-
nej-Zdroju. 
 

4) „Nadpopradzki kalendarz źródłem aktywności” - od lipca 2021 roku Stowarzyszenie 
Górali Nadpopradzkich z Piwnicznej-Zdroju przy współpracy z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury realizuje projekt "Nadpopradzki kalendarz źródłem aktywności". 
Projekt ma na celu zjednoczenie mieszkańców trzech gmin - Muszyna, Piwniczna-Zdrój 
i Rytro położonych nad rzeką Poprad - wokół przeszłości i teraźniejszości, zostaną udo-
kumentowane cztery pory roku życia dawnych mieszkańców naszego regionu w foto-
grafii, czterech filmach, kalendarzu internetowym na 2022 rok oraz kalendarzu w for-
mie książkowej na rok 2023. W prace przy projekcie zaangażowani są członkowie Re-
gionalnego Zespołu "Dolina Popradu", Dziecięcego Zespołu Regionalnego "Małe Piw-
nicoki", miejscowe kapele, pasjonaci historii i regionu, zaś jego partnerami są Parafia 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piwnicznej-Zdroju oraz Szkoła Podstawowa Nr 
1 w Piwnicznej-Zdroju i Przedszkole Nr 1. 

  
6.2. Działalność Biblioteki Publicznej.  
 

Biblioteka główna mieści się na poddaszu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Po-
wierzchnia jaką użytkuje wynosi 171 m2. Filia ma siedzibę w Szkole Podstawowej w Łomnicy-
Zdroju o powierzchni 30 m2.  
 

Wykres 30. Zbiory Biblioteki Publicznej (w tym audiobooki). 

 
Źródło: Biblioteka Publiczna. 
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Zbiory biblioteki w 2021 roku to 31 590 egzemplarzy, w tym egzemplarze elektroniczne 

(audiobooki), natomiast zbiory Filii w Łomnicy 10 211. Jak widać na powyższym wykresie zasób 
zbiorów biblioteki jest systematycznie powiększany o nowe pozycje.  
   

Wykres 31. Zmiany w zbiorach bibliotecznych w 2021 r. 

 
Źródło: Biblioteka Publiczna. 

 
Największa ilość nowych pozycji pochodzi z przyznawanych dotacji, kolejno są to pozy-

cje, które zostały zakupione przez jednostkę, a następnie pozycje pochodzące z przekazanych 
darów.   

 
Zakup nowości wydawniczych jest prowadzony systematycznie z uwzględnieniem po-

trzeb wszystkich kategorii  użytkowników. Biblioteka stara się dysponować środkami racjonal-
nie, nabywając poszukiwane przez użytkowników książki  z literatury pięknej i popularnonau-
kowej. Najczęściej zamawiane są książki w księgarniach internetowych. Na uwagę zasługuje  
bogaty księgozbiór regionalny, który jest systematycznie uzupełniany. W swoich zbiorach bi-
blioteka posiada wszystkie roczniki lokalnej gazety „Znad Popradu”, które są cennym źródłem 
informacji o naszej gminie. Gromadzone są także artykuły z dzienników dotyczące regionu oraz 
dokumenty życia społecznego.  
 
Informatyzacja 

 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej – Zdroju w 2010 r. razem z 32 biblio-

tekami publicznymi z trzech powiatów przystąpiła jako partner do projektu współfinansowa-
nego przez Unię Europejską pn.: BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI I ZA-
RZĄDZANIA ZBIORAMI 33 BIBLIOTEK W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Z UŻYCIEM TECH-
NOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH. Dzięki temu projektowi Biblioteka otrzymała program bi-
blioteczny SOWA 2/MARC 21, który umożliwia w sposób zautomatyzowany gromadzenie, ka-
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talogowanie i wypożyczanie zbiorów. Użytkownicy poprzez logowanie w systemie mogą za-
mawiać i rezerwować potrzebne książki oraz z własnych komputerów poprzez Internet prze-
glądać katalog on-line. W ramach projektu Biblioteka Główna i filia pozyskały sprzęt kompute-
rowy z oprogramowaniem. Do baz katalogowych jest systematycznie wprowadzany księgo-
zbiór. Od 2 stycznia 2013 r. Biblioteka wypożycza książki w systemie SOWA. Zbiory opraco-
wane komputerowo: Biblioteka Główna – 100%, Filia -  100%. Użytkownicy chcący skorzystać 
z Internetu mają do dyspozycji w Bibliotece Głównej 4 komputery. 

 
Wykres 32. Udostępnianie zbiorów i informacja. 

 
Źródło: Biblioteka Publiczna. 

 
Powyższy wykres przedstawia statystyki dotyczące udostępniania zbiorów bibliotecz-

nych w Bibliotece Głównej oraz Filii w Łomnicy-Zdroju, ale również korzystania z interenetu, 
udzielania informacji, czy zarejestrowanych czytelników. W 2021 roku odnotowano wzrost 
liczby czytelników zarejestrowanych o 169 osób, wzrosła także liczba wypożyczonych książek 
o 3 875 w porównaniu z rokiem poprzednim. 
 
Projekty 
 

Biblioteka aplikowała do  programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 
1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” i otrzymała dofinansowanie w kwocie 
6880,00  zł. 
 
Inne formy działalności Biblioteki 
 

W 2021 r. Biblioteka podjęła różnorodne działania w celu upowszechniania czytelnic-
twa i promowania lokalnych talentów. W ramach tych działań zorganizowano: 

✓ 28 I – Spotkanie DKK dla dorosłych i rozmowy o książce „Lala” J. Dehnela. 
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✓ 5 II – 28 II – „Świat kolorów pędzlem utrwalony jako klucz do radosnego przeżywania 
szarej rzeczywistości”- wystawa prac malarskich Małgorzaty Jakackiej, podopiecznej 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom”. 

✓ 12 II – Kartka walentynkowa – warsztaty on-line. Ciekawy pomysł na święto zakocha-
nych, czyli kartka z poetyckim fragmentem udekorowana sznurem ozdób w kształcie 
serca. 

✓ 5 III – Wokół książek obrazowych – spotkanie DKK dla młodzieży- opowieści poetyckie 
„O tym można rozmawiać tylko z królikami” A. Höglund oraz „Dwoje ludzi” I. Chmie-
lewskiej. 

✓ 16 III – IV – Sztuka użytkowa – pasja Rafała Baziaka- wystawa rękodzieła. 
✓ 23 III – „Nikt nie jest samotną wyspą”, czyli „Bezludna wyspa” M.A. Bennett DKK dla 

młodzieży. 
✓ 26 III – Rodzinny Konkurs Czytelniczy „MAŁY CZYTELNIK ROKU 2021” –  rozpoczęcie 

konkursu. 
✓ 29 IV – „Ciernista róża” Ch. Link – spotkanie DKK dla dorosłych. 
✓ 11 V – 7 V – Konkurs Fotograficzny „Z książką bliżej natury”. 
✓ 21 V - „Kim jestem?” – rozmawiamy o książce M. Miller „Kirke” – spotkanie DKK dla 

młodzieży. 
✓ 9 VI – Finał Konkursu Fotograficznego „Z książką bliżej natury” i wystawa pokonkur-

sowa. 
✓ 21 VI – Finał Rodzinnego Konkursu Czytelniczego ”MAŁY CZYTELNIK ROKU 2021”. 
✓ 25 VI – O bezdomności z książką Delphine de Vigan „No i ja” – spotkanie DKK dla mło-

dzieży. 
✓ 29 VI – „Nieodnaleziona” R. Mroza – spotkanie DKK dla dorosłych. 
✓ 1 VII – 31 VII - Artystyczne wędrówki Alicji – rękodzieło Alicji Paluch – wystawa masko-

tek. 
✓ 29 VII – „Dom na Wzgórzu” – spotkanie autorskie z Ireną Pławiak. 
✓ 3 – 13 VIII – Wakacyjnie i aktywnie: zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci. 
✓ 11 VIII – Promocja książki „Opowieść o ludziach w dolinie Popradu” W. Kalińskiego. 
✓ 4 IX – Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” G. Zapolskiej. 
✓ 9 IX – Spotkanie DKK dla dorosłych i rozmowa o książce „Całe życie R. Seethalera. 
✓ 10 – 13 IX – 3. Sądeckie Targi Książki w ramach Festiwalu Biegowego – zaprezentowa-

nie publikacji dotyczących naszego regionu. 
✓ 23 IX – Spotkanie autorskie z Jadwigą Marzec w Szkole Podstawowej w Piwnicznej-

Zdroju. 
✓ 12 X – Promocja wspomnień Zofii z Odrowąż – Pieniążków Skąpskiej „Dziwne jest serce 

kobiece”. Spotkanie z Rafałem Skąpskim. 
✓ 24 XI – Potrafię tworzyć – inspirację czerpię z książek – cykliczne zajęcia literacko – 

plastyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej. 
✓ 30 XI – Spotkanie DKK dla młodzieży pod znakiem literackiej gry planszowej. 
✓ 17 XII – Promocja tomików poetyckich Barbary Paluchowej: „(L)śnienie” i „Modlitwy 

Przydrożne”. 
 
Filia w Łomnicy –Zdroju: 

✓ 28 IV – Czytanie dzieciom –„Polska” i „Kocham Polskę. Historia Polski dla naszych 
dzieci” – rozmowa na temat: polskie symbole narodowe  i droga Polaków do odzyska-
nia niepodległości. 
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✓ 19 V – Czytanie dzieciom – „Basia i alergia” Z. Staneckiej połączona z pogadanką o tym: 
co nas może uczulać i jak dbać o zdrowie. 

✓ 1 IX – Czytanie dzieciom – „Basia w bibliotece” Z. Staneckiej i pogadanka na temat za-
sad korzystania z biblioteki. 

✓ 15 IX – Czytanie dzieciom – „Basia i śmieci” Z. Staneckiej – pogadanka ekologiczna. 
✓ 23 IX – Spotkanie autorskie z Jadwigą Marzec i promocja książki „Poszukiwacze przygód 

Traper i Lukier odkrywają Sądeckie”. 
✓ 6 X – Warsztaty „wafelkowe”- Zajęcia literacko plastyczne na podstawie cyklu J. Krzy-

żanek - Rodzina Wafelków „Dobre maniery” połączone z pogadanką na temat zasad 
dobrego wychowania. 

✓ 27 X- Spotkanie z dziedzictwem – zapoznanie się z technologią wytwarzania rękawic 
furmańskich oraz poszerzenie wiedzy na temat krajowej oraz światowej Listy Niema-
terialnego Dziedzictwa Kulturowego (UNESCO) w oparciu o książkę „Krakowiacy, Lachy 
i Górale stroje wsi małopolskich” t. 9 „Górale Sądeccy i Górale Nadpopradzcy” (cztery 
spotkania: Filia w Łomnicy-Zdroju i Szkoła Podstawowa w Głębokiem). 

✓ 2 XII – Warsztaty „pierniczkowe”- dekorowanie pierniczków połączone z prezentacją 
książek kulinarnych dostępnych w bibliotece (pięć spotkań). 

✓ 8 XII – Czytanie dzieciom – „Basia i Boże Narodzenie” Z. Staneckiej – zapoznanie się ze 
zwyczajami i obrzędami bożonarodzeniowymi. 

✓ 16 XII – spotkanie z dziedzictwem – warsztaty i próba samodzielnego wykonania 
owieczki ściegiem zarękawkowym. 

 
6.3. Działalność Informacji Turystycznej. 
 

Punkt Informacji Turystycznej mieści się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury im. Danuty Szaflarskiej. Punkt rozprowadza materiały promocyjne dotyczące Miasta  
i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz okolic, udziela informacji dotyczących atrakcji i szlaków tury-
stycznych, historii i tradycji regionu, miejsc noclegowych oraz lokali gastronomicznych i inne.  
Liczbę odwiedzających Punkt Informacji Turystycznej w Piwnicznej-Zdroju przedstawia poniż-
szy wykres.  
 

Wykres 33. Liczba odwiedzających punkt IT. 

 
Źródło: Punkt IT 
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W 2021 liczba odwiedzających Punkt IT w Piwnicznej-Zdroju spadła w stosunku do roku 
2020. Główną przyczyną powyższego spadku była pandemia Covid-19 i spowodowane tym sta-
nem rzeczy ograniczenia, których skutkiem było zmniejszenie się przemieszczania ludzi, a co 
za tym idzie zmniejszenie ruchu turystycznego na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.  
 

Wykres 34. Liczba odwiedzających punkt IT – podział na miesiące. 

 
Źródło: Punkt IT 

 
7. Gospodarka komunalna.  
 
7.1. Gospodarka odpadami.  
 

W ramach ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz.U. z 2020 r., poz. 888 ze zm.) w roku 2021 zrealizowano następujące działania: 

− Odebrano i zagospodarowano odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych (w tym domków letniskowych) na podstawie porozumienia z dnia 4 stycz-
nia 2021 r. z MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju; 

− Zorganizowano objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zapewniono funk-
cjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK); 

− Zapewniono obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami, tj.: przyjmowa-
nie deklaracji i naliczanie opłaty, wydawanie kodów kreskowych, przyjmowanie wpłat, 
umorzenia, rozłożenia na raty, windykację oraz egzekucję należności; 

− Udzielono informacji mieszkańców w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych; 

− Usunięto odpady z tzw. „dzikich wysypisk” i z miejsc zgłoszonych w ramach ekointe-
rencji. 
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Wykres 35. Ilość odpadów komunalnych zebranych w roku 2021. 

 
Źródło: Stanowisko ds. gospodarki odpadami 

 
Tabela 27. Ilość zebranych odpadów komunalnych. 

 2020 2021 Dynamika [%] 

Segregowane  
odpady komunalne [Mg] 

558,24 542,82 -2,76 

Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne [Mg] 

1 197,38 1 288,15 7,58 

Łączna masa zebranych  
odpadów komunalnych  [Mg] 

1 755,62 1 830,97 4,29 

Źródło: Stanowisko ds. gospodarki odpadami 

 
W 2021 roku odebrano odpady od właścicieli 2 900 nieruchomości zamieszkałych (w tym 

domków letniskowych). Na przykładzie danych z dwóch ostatnich lat (poniższa tabela) można 
zaobserwować tendencję wzrostową w łącznej ilości zebranych odpadów komunalnych na te-
renie gminy (ponad 4%). 
 
Tabela 28. Stosunek liczby osób zameldowanych do zadeklarowanych w latach 2020-2021 

 2020 2021 

Osoby zameldowane 10 552 10 508 

Osoby zamieszkałe objęte systemem  7 551 7 561 

% 71,55% 71,95% 
Źródło: Stanowisko ds. gospodarki odpadami 

 

W 2021 roku na 10 508 osób zameldowanych, 71,95% osób objętych było systemem 
gospodarki odpadami komunalnymi, w stosunku do roku 2020 wartość ta uległa nieznaczącej 
zmianie.  
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Wykres 36. Ilość wydanych kodów kreskowych w 2021 roku – w ujęciu procentowym. 

 
Źródło: Stanowisko ds. gospodarki odpadami 

 
Powyższy wykres przedstawia statystykę dotyczącą kodów kreskowych wydanych  

w 2021 roku. Jak można zauważyć przeważającą ilość stanowią kody wydane na odpady se-
gregowane, 31% to kody na odpady zmieszane, niewielki odsetek tj. 2% stanowią kody na od-
pady biodegradowalne.  
 
Tabela 29. Ilość wydanych kodów kreskowych – dynamika. 

Rodzaj wydanych kodów [szt] 2020 2021 Dynamika [%] 

Segregowane 85 566 104 640 22,29 

Zmieszane 41 732 49 261 18,04 

Bio 2 853 3 614 26,67 

RAZEM 130 151 157 515 21,02 
Źródło: Stanowisko ds. gospodarki odpadami 

 

W roku 2021 wzrosła ilość kodów kreskowych wydanych dla każdego rodzaju odpa-
dów. Jeśli chodzi o kody na odpady segregowane jest to wzrost o ponad 22%, odpady zmie-
szane ponad 18%, natomiast odpady biodegradowalne ponad 26%. W 2021 roku wydano  
o 21,02% więcej kodów kreskowych niż roku poprzednim.  
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komualnych.  
 

Gminny punkt zbiórki odpadów (PSZOK) w Piwnicznej-Zdroju znajduje się przy ul. Kra-
kowskiej 26. Operatorem GPZO w Piwnicznej-Zdroju jest Miejski Zakład Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Krakowskiej 26. Odpady lomunalne dostarczane na 
PSZOK, przyjmowane są z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój, w ramach opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ilości odpa-
dów zebranych w PSZOK w 2021 roku w porównaniu do roku 2020 przedstawia poniższa ta-
bela.  
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Tabela 30. Ilość odpadów zebranych w PSZOK. 

Kod odpadu Rodzaj 
Ilość w Mg 

2020 2021 

160103 Zużyte opony 14,424 9,444 

200136 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 200121, 200123, 200135 
15,61 11,92 

200307 Odpady wielkogabarytowe 111,23 134,76 

170107 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,  

odpadowych materiałów ceramicznych  
i wyposażenia inne niż wymienione w 170106 

36 34,6 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 11,54 5,34 

160214 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione  

w 160209 do 160213 
0,13 0,00 

RAZEM 188,9340 196,0640 
Źródło: MZGKiM 

 
7.2. Gospodarka wodno-ściekowa.  

 
Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-

Zdrój realizuje samorządowy zakład budżetowy – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej, świadcząc na rzecz mieszkańców usługi związane m. in. z zaopatrzeniem  
w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, odbiorem nieczystości płynnych, ale rów-
nież utrzymaniem, konserwacją i remontami infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.  

 
Wykres 37. Długość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 

   
Źródło: MZGKiM 

 
Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój posiada łącznie 57,72 km sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz 13,3 km sieci wodociągowej. W przypadku sieci wodociągowej wielkość ta nie uległa 
zmianie w stosunku do roku 2020, natomiast w przypadku sieci kanalizacyjnej jej długość ule-
gła zwiększeniu o 5,12 km.  

długość sieci kanalizacyjnej długość sieci wodociągowej

2020 52,6 19,3

2021 57,72 19,3
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Na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków zlo-
kalizowane w Piwnicznej-Zdroju i Wierchomli Wielkiej.  
 

Wykres 38. Przyłącza wodociągowe na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 

 
Źródło: MZGKiM 

 
W 2021 roku stan przyłączy wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

wynosił 716, z czego 62 % stanowiły przyłącza na terenie miejskim, a 38% przyłącza na terenie 
wsi. Na obszarze miejskim w porównaniu do roku 2020 ilość przyłączy wzrosła o 2, natomiast 
na obszarze wiejskim o 3.  
  

Wykres 39. Przyłącza kanalizacyjne na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 

 
Źródło: MZGKiM 
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W 2021 roku stan przyłączy kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wy-
nosił 1514, z czego 69 % stanowiły przyłącza na terenie miejskim, a 31% przyłącza na terenie 
wsi. Na obszarze miejskim w porównaniu do roku 2020 ilość przyłączy wzrosłą o 14, natomiast 
na obszarze wiejskim o 7.  

 
W 2021 roku na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wykonano następujące inwestycje 

związane z gospodarką wodno-ściekową: 
✓ Kontynuacja sukcesywnej wymiany wodomierzy wraz z modułami radiowymi. 
✓ Uzyskanie zaświadczenia uprawniającego inwestora do rozpoczęcia robót budowla-

nych odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Piwniczna-Zdrój, ul. Krakowska. 
✓ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawo-

mocnej decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle 
Hanuszów. 

✓ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawo-
mocnej decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Głębo-
kiem. 

✓ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla 
Mała – etap III, IV, V, VI.  

 
7.3. Utrzymanie czystości i porządku, oświetlenie uliczne.  
 

Utrzymanie zieleni. 
 

Prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie MiG zlecono Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju. W ramach zawartego porozumienia wyko-
nano m.in. koszenie poboczy dróg, przycięcie drzew i krzewów, ukwiecenie rabat, pielenie, 
wymianę lub uzupełnienie roślin, obsadzenie form przestrzennych (dzbany), odmłodzenie 
krzewów żywopłotowych przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi, usuwanie drzew i krze-
wów stanowiących zagrożenie lub przeszkodę wzdłuż alejek spacerowych, zabezpieczenie 
krzewów na okres zimowy. 
 

Utrzymanie dróg.  
Wykres 40. Koszty utrzymania dróg. 

 
Źródło: stanowisko ds. gospodarki lokalnej 
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Tabela 31. Koszty utrzymania dróg. 

 2021 2020 zmiana w % 

drogi 23,83 km 0% 

chodniki  12345 m2 0% 

koszty zimowego  
utrzymania dróg (w zł) 

1 001 939,20 419 316,73 138,95% 

Źródło: stanowisko ds. gospodarki lokalnej 

 
W 2021 roku na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój zmianie nie uległ kilometraż 

dróg i powierzchnia chodników podlegających zimowemu utrzymaniu dróg, jednak jak widać 
na powyższym wykresie, koszty prowadzenia działań związanych z zimowym utrzymaniem 
dróg uległy zwiększeniu o 138,95% w stosunku do roku 2020.  
 

Tabela 32. Koszty letniego utrzymania dróg. 

 2021 2020 zmiana w % 

drogi  123,89 km 0% 

place, parkingi 119,5 a 0% 

koszty letniego  
utrzymania dróg (w zł) 

196 982,61 zł 200 000,00 zł  -1,51% 

Źródło: stanowisko ds. gospodarki lokalnej 

 

Analizując wielkości dotyczące letniego utrzymania dróg podobnie jak w poprzednim 
przypadku zmianie nie uległ kilometraż oraz powierzchnia terenów będących w zakresie let-
niego utrzymania. Odnosząc się do kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Piwniczna-
Zdrój w 2021 roku, spadły one o 1,51% w stosunku do roku 2020. Inwestycje w infrastrukturę 
drogową przedstawia Rozdział IV niniejszego raportu.  
 
7.4. Infrastruktura komunalna.   
 
Tabela 33. Koszty utrzymania infrastruktury komunalnej. 

 2021 2020 

liczba koszty utrzymania liczba koszty utrzymania 

place zabaw 10 45 600,00 zł 9 40 000,00 zł 

szalet miejski 2 55 000,00 zł 1 54 000,00 zł 

przystanki 42 15 000,00 zł 42 15 000,00 zł 
Źródło: stanowisko ds. gospodarki lokalnej 

 
Powyższa tabela obrazuje liczebność oraz koszty utrzymania innych obiektów infra-

struktury komunalnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Jak wynika z przedstawio-
nych danych, liczebność zarówno placów zabaw jak i szaletów miejskich zwiększyła się w 2021 
roku o 1 w stosunku do roku 2020. Jeśli chodzi o koszty ich utrzymania największy ich wzrost 
zanotowano w przypadku placów zabaw – o 5600,00 zł, kolejno w przypadku szaletu miej-
skiego – o 1000,00 zł, natomiast wydatki z tytułu utrzymania przystanków pozostały na pozio-
mie niezmienionym.  
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Oświetlenie uliczne.  
 

Wykres 41. Koszty zużycia energii elektrycznej. 

 
Źródło: stanowisko ds. gospodarki lokalnej 

 

W 2021 roku poniesione przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój koszty z tytułu zużycia 
energii elektrycznej wynosiły 479 592,11 zł. Jak wynika z przedstawionych na wykresie wielko-
ści zanotowano wzrost kosztów z tytułu utrzymania oświetlenia ulicznego o ponad 73 tys. zł  
w stosunku do roku 2020. Należy zaznaczyć, że koszt zużycia energii zwiększył się pomimo 
niezmiennej ilości punktów świetlnych. 
  

Wykres 42. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego. 

 
Źródło: stanowisko ds. gospodarki lokalnej 
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zmienionej liczbie punktów tj. 1152 uległy one zmniejszeniu o 1782,18 zł w porównaniu do 
roku 2020.  
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7.5. Gospodarka leśna w lasach stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna–Zdrój, wg 
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla lasów komunalnych na lata 
2012 – 2021.  

 
Podstawy prawne sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL): 

a) Ustawa ustrojowa – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), 

b) Ustawa podstawowa – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 1991 r.  
Nr 101, poz. 444 z późn. zm.), 

c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu 
urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. (Dz. U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2151  
z późn. zm.). 

 
Cel sporządzenia UPUL 

Uproszczony plan, po zatwierdzeniu i wprowadzeniu zarządzeniem Starosty, od dnia okre-
ślonego w zarządzeniu staje się przez 10 lat podstawowym dokumentem techniczno-prawnym 
do: 

a) prowadzenia przez właściciela lasu komunalnego trwale zrównoważonej gospodarki 
leśnej (art. 7 ustawy o lasach), 

b) sprawowania przez Starostę nadzoru nad gospodarką leśną w tych lasach (art. 5, ust. 
1, pkt. 2 ustawy o lasach), 

c) naliczania podatku leśnego na podstawie danych zawartych w UPUL, wg zasad okre-
ślonych w ustawie o podatku leśnym (art. 3 ustawy o podatku leśnym). 

 
Nadzór nad gospodarką leśną w lesie komunalnym. 

 
Wykonanie UPUL Starosta Nowosądecki powierzył jednostce gminnej – Zakładowi Leśno-

Drzewnemu, Kosarzyska 19, 33-350 Piwniczna-Zdrój. Nadzór nad gospodarką leśną w lesie ko-
munalnym sprawuje Nadleśnictwo Piwniczna na zlecenie i koszt Starosty. W ramach nadzoru 
(art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach) Starosta Nowosądecki przydzielił Nadleśnictwu Piwniczna 
następujące kompetencje: 

a) nadzorowanie oraz kontrolowanie właściciela lasu w zakresie trwałego utrzymania la-
sów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania (art. 13 ust. 1 ustawy o lasach), 

b) nadzorowanie wykonania zatwierdzonych UPUL dla lasów nie stanowiących własności 
Skarbu Państwa (art. 22 ust. 5) a także realizacji zadań określonych w decyzji wydanych 
przez Starostę (zgodnie z art. 19 ust. 3) na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. 

Podstawowym obowiązkiem właściciela lasów ujętych w UPUL jest prowadzenie trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej wg zatwierdzonego planu. Zakres zaplanowanych zadań  
i wskazań gospodarczych mieści się w ramach ustawy o lasach oraz rozporządzenia wykonaw-
czego do tej ustawy w części dotyczącej wykonywania uproszczonego planu, a także w innych 
ustawach i rozporządzeniach przywoływanych przez ww. ustawę, ze szczególnym uwzględnie-
niem następujących zasad: 

a) ochrony lasów, 
b) trwałości istnienia lasów, 
c) ciągłości ich użytkowania, 
d) powiększania zasobów przez podwyższenie produktywności lasów. 
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Prawa właściciela lasu ujętego w UPUL 

a) prawo zbycia gruntu leśnego, 
b) prawo do drewna pozyskanego w ramach cięć określonych w planie, a także do 

drewna pozyskanego w ramach cięć przygodnych (UP), w tym cięć sanitarnych, 
c) prawo do zwiększonego pozyskania drewna niezgodnie z UPUL w przypadkach loso-

wych, 
d) prawo do cechowania i legalizacji przez ZLD pozyskanego drewna, 
e) prawo do zakazania wstępu do lasu po jego oznaczeniu tablicami, 
f) prawo do prowadzenia gospodarki leśnej wg UPUL, 
g) prawo dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe na terenie lasów wg zasad 

określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy 
za szkody wywołane gazami i pyłami przemysłowymi oraz w przypadku pożaru  
lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycz-
nymi zagrażającymi trwałości lasów gminnych, koszty zagospodarowania  
i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są  
z budżetu państwa. 

Podstawy gospodarki w okresie obowiązywania UPUL. Lasy gminne nie posiadają zarządzenia 
lub decyzji Ministra Środowiska ani decyzji Wojewody o uznaniu ich za ochronne. Mimo to 
spełniają one kryteria i pełnią funkcję lasów ochronnych. Przede wszystkim ze względu na po-
łożenie w granicach miasta i rolę jaką odgrywają w życiu jego mieszkańców i turystów, jest to 
funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa. Ze względu na zasobność, strukturę wiekową i gatun-
kową drzewostanów istotne są również funkcje produkcyjne jakie pełni las gminny. Nie należy 
pominąć funkcji wodochronnych czy glebochronnych. Mając na uwadze powyższe aspekty ca-
łość lasów gminnych objętych UPUL uznano za gospodarstwo ochronne. Stąd, min. określone 
zostały dla użytkowania rębnego minimalne wieki wyrębu dla poszczególnych gatunków 
drzew oraz ustalono etaty użytkowania rębnego i przedrębnego, a także zaprojektowano 
prace z zakresu hodowli lasu: 
 

a) Użytkowanie rębne zaprojektowano niemal wyłącznie w klasie odnowienia, a etat 
przyjęto wg potrzeb hodowlanych. Wynosi on odpowiednio: 

• Piwniczna – 7.691 m3 brutto/ rok 

• Wierchomla – 1.761 m3 brutto/ rok 

• Kokuszka – 388 m3 brutto/ rok 

• Łomnica – 281 m3 brutto/ rok 

• Głębokie – nie projektowano cięć rębnych 

• Zubrzyk – nie projektowano cięć rębnych 
b) Użytkowanie przedrębne – Wg UPUL, wymiarze powierzchniowym jest wielkością ob-

ligatoryjną (minimalną), z kolei etat użytkowania przedrębnego ustalono w m3 grubi-
zny netto i może być przekroczony, ale skutkuje to zmniejszeniem użytków rębnych 
(łączny etat użytków głównych jest wielkością maksymalną do pozyskania). Przy pozy-
skaniu użytków przedrębnych, należy kierować się potrzebami hodowlanymi drzewo-
stanów. Wielkość użytkowania przedrębnego, podporządkowana jest względom 
ochrony lasu i uzależniona jest do stanu zdrowotnego drzewostanów. Etat miąższo-
ściowy przyjęto w oparciu o 40% spodziewanego przyrostu w drzewostanach nie pla-
nowanych do użytkowania rębnego. 
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c) Projektowane prace z zakresu hodowli lasu obejmują wykonanie czynności gospodar-
czych z zakresu odnowienia lasu, poprawek i uzupełnień, pielęgnowania gleby, upraw, 
młodników oraz melioracje agrotechniczne. W UPUL zaprojektowano wszystkie czyn-
ności konieczne do wykonania w 10-leciu, w rozmiarze zapewniającym realizację za-
sady trwałości lasu oraz wpływającym na estetyczny i możliwie naturalny wygląd lasu. 
Rozmiar prac odnowieniowych jest wielkością orientacyjną i minimalną, dlatego też 
korygowany jest o powstające w międzyczasie odnowienia naturalne gatunków doce-
lowych. Odnowienia naturalne uznawane są jako realizacja (wykonanie) planu.  
W UPUL nie projektowano do odnowienia powierzchni o znaczeniu ekologicznym, ta-
kim jak polany, mszary, naturalne łąki i tereny podmokłe. 

 
Wykonanie zadań związanych z realizacją UPUL przedstawiają poniższe tabele.  
 
Tabela 34. Realizacja zadań z zakresu użytkowania lasu w 2021 roku – użytki rębne. 

 
Powierzchnia  

(ha) 

Do odnowie-

nia (ha) 

Razem  

grubizna do 

pozyskania 

(m3) 

PIWNICZNA-ZDRÓJ 

Plan wg UPUL 

2012-2021 
527,66 117,10 63597 

Wykonanie 2021 57,38 8,01 5030,66 

Wykonanie  

2012-2021 
378,30 102,84 29932,66 

WIERCHOMLA 

WIELKA  

Plan wg 

UPUL 2012-2021 
158,41 39,78 14679 

Wykonanie 2021 19,34 1,60 1215,84 

Wykonanie 

2012-2021 
146,16 31,02 9104,72 

ŁOMNICA-ZDRÓJ 

Plan wg 

UPUL 2012-2021 
32,08 7,61 2332 

Wykonanie 2021 0,00 0,00 21,40 

Wykonanie 

2012-2021 
11,17 3,23 864,47 

KOKUSZKA 

Plan wg 

UPUL 2012-2021 
23,72 7,25 3253 

Wykonanie 2021 0,00 0,00 52,45 

Wykonanie 

2012-2021 
8,5 1,7 767,38 

Źródło: ZLD 
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Tabela 35. Realizacja zadań z zakresu użytkowania lasu w 2021 roku – użytki przedrębne. 

 
Powierzchnia 

(ha) 

Razem grubizna 

do pozyskania 

(m3) 

PIWNICZNA-ZDRÓJ 

Plan wg UPUL 2012-2021 979,70 43570 

Wykonanie 2021 15,48 1571,39 

Wykonanie 2012-2021 479,50 29446,49 

WIERCHOMLA 

WIELKA  

Plan wg UPUL 2012-2021 195,35 5728 

Wykonanie 2021 10,27 322,47 

Wykonanie 2012-2021 103,58 5699,17 

ŁOMNICA-ZDRÓJ 

Plan wg UPUL 2012-2021 36,43 1184 

Wykonanie 2021 3,75 139,42 

Wykonanie 2012-2021 3,75 518,14 

KOKUSZKA 

Plan wg UPUL 2012-2021 105,25 3295 

Wykonanie 2021 0,00 63,83 

Wykonanie 2012-2021 7,43 1698,22 

GŁĘBOKIE 

Plan wg UPUL 2012-2021 1,01 16 

Wykonanie 2021 0,00 0,00 

Wykonanie 2012-2021 0,00 0,78 

ZUBRZYK 

Plan wg UPUL 2012-2021 0,18 2 

Wykonanie 2021 0,00 0,00 

Wykonanie 2012-2021 0,00 2,70 

Źródło: ZLD 

 
Tabela 36. Realizacja zadań z zakresu hodowli i ochrony lasu w 2021 r. 

 PIWNICZNA-ZDRÓJ WIERCHOMLA 

WIELKA 

Odnowienia (ha) 8,01 1,60 

Posadzenia (ha) 0,00 0,00 

Dolesienia luk (ha) 0,00 0,00 

Pielęgnacja gleby (ha) 2,89 3,15 

CW (ha) 0,40 0,00 

CP (ha) 6,93 2,70 

Zabiegi agrotechniczne (ha) 0,00 0,00 

Zabezpieczenie chemiczne sadzonek (ha) 23,36 9,68 

Źródło: ZLD 
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7.6.Ochrona powietrza i klimatu.  
 

Od 2016 roku gmina jest partnerem Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Pro-
gramu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmos-
ferze”. Projekt LIFE koordynowany jest przez Województwo Małopolskie i angażuje łącznie 
69 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości 
powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla Wojewódz-
twa Małopolskiego. W ramach projektu zatrudniony jest ekodoradca, który prowadzi lokalne 
działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza, przeprowadza inwentary-
zację źródeł ogrzewania, pomaga uzyskać dofinasowania na wymianę kotłów, termomoderni-
zację budynków, instalacje OZE, prowadzi gminne projekty dotyczące wymiany źródeł ogrze-
wania. 
 
Gminny punkt obsługi programu Czyste Powietrze    
 

Od lutego 2021 roku w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska w Krakowie został uruchomiony Gminny punkt obsługi programu Czyste 
Powietrze. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinasowania do wymiany ko-
tłów, wykonania prac termomodernizacyjnych, montażem odnawialnych źródeł energii w bu-
dynkach mieszkalnych na terenie gminy mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje  
w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju w pok. Nr 6. Zatrudniony pracownik pomaga wypeł-
niać wnioski o dofinasowanie oraz wnioski o płatność. Za pośrednictwem gminy od lutego 
2021 roku złożono 79 wniosków o dofinasowanie. Gmina znajduje się na czele gmin Powiatu 
Nowosądeckiego w ilości składanych wniosków. 
 
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. 
 

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Jej celem jest zbieranie i ewiden-
cjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków. Od 1 lipca 2021 roku wła-
ściciele budynków zobowiązani są do złożenia deklaracji odnośnie posiadanego źródła ciepła. 
Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju, dzięki zakrojonej na szeroką skalę akcji informacyjnej uzy-
skał 5 wynik w Polsce. Ranking gmin powstał w oparciu o liczbę punktów adresowych przypi-
sanych do obszaru danej gminy. O pozycji gminy w rankingu decyduje liczba punktów adreso-
wych, dla których została złożona co najmniej 1 deklaracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. 
 
Kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej dla Małopolski  
 

Zarządzaniem nr. OA-129/2021 z dnia 29.09.2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Piw-
niczna-Zdrój wprowadzono Procedurę przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spala-
nia odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla Woje-
wództwa Małopolskiego na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Upoważniony pracownik 
w 2021 roku wykonał 136 kontroli budynków mieszkalnych w zakresie wykorzystywanego źró-
dła ciepła, jakości paliwa grzewczego, zakazu spalania odpadów.  
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Wykres 43. Kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej. 

 
Źródło: Ekodoradca UM 

 
W 2021 roku zintensyfikowano działania związane z prowadzeniem kontroli przestrze-

gania przez Mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwały antysmogowej dla Woje-
wództwa Małopolskiego. W okresie badanym przeprowadzono 136 wspomnianych kontroli, 
natomiast w roku 2020 jedynie 11.  
  
Akcje informacyjne w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej dla Małopolski 
 

Każde gospodarstwo domowe na terenie gminy zostało poinformowane o wymogu wy-
miany kotłów w zależności od aktualnie posiadanej klasy oraz możliwości skorzystania z aktu-
alnych dofinansowań.  
 
Badanie jakości powietrza  
 

Gmina jest w posiadaniu czujnika jakości powietrza, który jest zamontowany na stałe 
w strefie uzdrowiskowej A. Aktualne dane publikowane są na stronie internetowej gminy. 
Każdy mieszkaniec oraz turysta może sprawdzić jakość powietrza w danej chwili. Dodatkowo 
w grudniu 2021 rok przy współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym oraz Radiem Kraków 
przez 10 dni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju umieszczony był 
mobilny model płuc, który w sposób obrazowy pokazywał stan jakości powietrza.  

 
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.  
 
8.1. Ochrona przeciwpożarowa.  
 
 Na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w 2021 r. funkcjonował Oddział Miejsko-
Gminny Związku OSP RP składający się z sześciu Ochotniczych Straży Pożarnych: w Piwnicznej-
Zdroju, Głębokiem, Wierchomli Wielkiej, Kosarzyskach, Łomnicy-Zdroju i Rytrze. OSP Rytro, 
która wchodzi w skład Oddziału Miejsko-Gminnego, terytorialnie należy do gminy Rytro, dla-
tego niniejsza informacja nie obejmuje OSP Rytro.  
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Wykres 44. Członkowie SP według płci. 

 
Źródło: Komendant MG OSP 

 
Jak wynika z powyższego wykresu 87% członków Ochotniczych Straży Pożarnych z te-

renu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój stanowili mężczyźni, natomiast 13% to kobiety.  
 

Wykres 45. Liczba członków OSP – podział na grupy. 

 
Źródło: Komendant MG OSP 

 
 Z przedstawionego wykresu wynika, że w 2021 roku nastąpił spadek ilości dorosłych 
członków OSP o 12 osób. Natomiast zanotowano nieznaczny ogólny wzrost ilości członków 
Jednostek Operacyjno Technicznych, tj. o 3 osoby oraz widoczny wzrost ilości członków MDP, 
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tj. o 9 osób. Porównanie rok do roku wskazuje, że ogólna sytuacja jest stabilna i wymaga jedy-
nie kontynuacji. Niewielkie różnice są zjawiskiem naturalnym i występują corocznie. Najczęst-
szą przyczyną odejścia z OSP jest konieczność wyjazdu poza rejon zamieszkania w celach za-
robkowych. Od kilku lat odnotowywany jest coroczny wzrost członków MDP, co wynika z więk-
szego zaangażowania OSP w pozyskiwanie nowych członków OSP. 
 
Tabela 37. Zasoby sprzętowe jednostek OSP. 

 2021 2020 

Samochody 14 13 

Motopompy 27 27 

Agregaty prądotwórcze 11 11 

Zestawy ratownictwa drogowego 3 3 

Zestawy ratownictwa medycznego 5 5 

Pilarki 17 17 
Źródło: Komendant MG OSP 

 
 Ogólny stan sprzętu z wyjątkiem pojazdów, nie uległ zmianie. Zmieniła się sytuacja do-
tycząca ilości pojazdów ogółem i w poszczególnych jednostkach; w OSP Piwniczna-Zdrój zaku-
piono ze środków finansowych jednostki quada, natomiast w OSP Wierchomla Wielka ze 
względu na zły stan techniczny pojazdu zezłomowano samochód Jelcz. Ponadto z dniem  
1 stycznia 2021 roku w OSP Głębokie wprowadzono do podziału bojowego samochód Iveco 
Eurocargo, który zakupiono pod koniec 2020 roku. Dlatego dopiero w statystykach za 2021 
ujęto pojazd jako wykorzystywany do działań ratowniczo-gaśniczych.  
 

Wykres 46. Zdarzenia z udziałem jednostek OSP. 

 
 

Źródło: Komendant MG OSP 
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Tabela 38. Zdarzenia z udziałem jednostek OSP. 

 Pożary Miejscowe 
zagrożenia 

Wyjazdy 
pozaratownicze 

Alarmy 
fałszywe 

2021 71 131 96 30 

2020 76 148 45 20 
Źródło: Komendant MG OSP 

 
 Z analizy zdarzeń wynika, że w 2021 r. w porównaniu z rokiem 2020 nastąpił wzrost 
ilości zdarzeń wymagających interwencji zastępów straży pożarnej o 39 przypadków, tj. o po-
nad 13%. Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim, większą ilością wyjazdów pozara-
towniczych związanych z koronawirusem (transport środków dezynfekcyjnych i ochrony oso-
bistej dla mieszkańców gminy, parafii, szkół, strażaków OSP, dowóz na szczepienia, kolportaż 
ulotek informacyjnych, itp.). 
 

Wykres 47. Rodzaje zdarzeń z podziałem na poszczególne jednostki OSP. 

 
Źródło: Komendant MG OSP 

 
 
W ramach podejmowanych działań w 2021 roku na bieżąco prowadzono przedsięwzię-

cia umożliwiające jednostkom OSP udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, 
m.in. badania lekarskie strażaków ratowników i kierowców oraz ubezpieczenia strażaków. Po-
dejmowano przedsięwzięcia związane z bieżącym utrzymaniem i użytkowaniem sprzętu ppoż., 
samochodów oraz innego sprzętu silnikowego (badania techniczne, ubezpieczenia, świadec-
twa homologacji, serwisowanie, remonty) Ponadto na  bieżąco doposażano jednostki OSP  
w niezbędny sprzęt ppoż. oraz środki ochrony indywidualnej strażaków.  
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W związku z trwającą pandemią koronawirusa, przez cały rok, prowadzono działania związane 
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii oraz zwiększeniem bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy. W tym celu zapewniono dowóz żywności i leków osobom chorym, star-
szym, i objętym kwarantanną. Na prośbę Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju, 
udzielono pomocy w dowozie  żywności i leków do osób potrzebujących na terenie naszej 
gminy. Na prośbę OPS udzielono również pomocy w rozpakowaniu transportów tir-ów i dys-
trybucji żywności osobom potrzebującym. W okresie największego zagrożenia koronawiru-
sem, na terenie całej gminy, jednostki OSP dokonywały dezynfekcji placów zabaw, przystan-
ków, kościołów i innych miejsc publicznych. Na bieżąco dokonywano transportów środków 
ochrony indywidualnej  dla mieszkańców gminy, parafii i szkół. W uzasadnionych przypadkach 
prowadzono transport mieszkańców gminy na szczepienia, prowadzono również kolportaż 
ulotek. 
      W celu zapewnienia bezpieczeństwa strażaków, jednostki OSP na bieżąco doposażano  
w niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej: kombinezony, maseczki, rękawice, okulary, środki 
dezynfekcyjne. Większość materiałów otrzymywano bezpłatnie, m.in. z Komendy Miejskiej 
PSP, ze Starostwa, z MSWiA.  
        W 2020 roku, konkretnie od marca, działania w zakresie przeciwdzialania pandemii koro-
nawirusa miały podobny charakter z tym, że w pierwszych dniach pandemii wytypowano jed-
nostkę OSP w Piwnicznej-Zdroju w celu zapewnienia dowozu żywności i leków osobom cho-
rym, starszym i objętym kwarantanną.  
      Ponadto w celu zachowania ciągłości działań, pomimo pewnych trudności związanych  
z pandemią, zarówno w 2021, jak też w 2020 roku przeprowadzono, z zachowaniem wszyst-
kich niezbędnych środków ostrożności, eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej skierowanego do dzieci i młodzieży, w celu popularyzowania działalności strażac-
kiej i bezpiecznych zachowań w codziennym postępowaniu. W eliminacjach wzięli udział człon-
kowie MDP z każdej jednostki, którzy jednocześnie są uczniami lokalnych szkół. 
    Wypracowane wcześniej metody i podjęte decyzje w kwestii organizacji szkoleń pozwoliły, 
pomimo trwającej pandemii, na przeprowadzenie w roku 2021,  szkoleń podstawowych stra-
żaków ratowników oraz innych szkoleń specjalistycznych. Szkoleniem zostały objęte wszystkie 
jednostki OSP naszej gminy. W zakresie szkolenia podstawowego wzięło udział 10 strażaków, 
szkoleniu dowódców - 2 strażaków i naczelników - 1 strażak. W 2020 r. ze względu na pande-
mię nie prowadzono szkoleń. W celu praktycznego sprawdzenia umiejętności strażaków oraz 
możliwości współpracy pomiędzy jednostkami, w październiku 2021 r. przeprowadzono ćwi-
czenia taktyczno-bojowe strażaków naszego oddziału, w którym wzięli udział strażacy z każdej 
jednostki. W 2020 roku pandemia i panujące obostrzenia nie pozwoliły na organizację takiego 
ćwiczenia.             
       W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, na terenie gminy nie prowadzono wielu im-
prez sportowych-rekreacyjnych, w związku z tym strażacy nie brali udziału w ich zabezpiecze-
niu. Jednakże we wrześniu 2021 roku strażacy wszystkich jednostek OSP wzięli aktywny i bar-
dzo liczny udział w zabezpieczeniu „Festiwalu Biegowego” organizowanego na terenie Piw-
nicznej-Zdroju, w którym nasza gmina wystąpiła jako partner głównego organizatora jakim 
była Fundacja „Festiwal Biegów”.  
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Wykres 48. Zaangażowanie jednostek OSP w zabezpieczenie „Festiwalu Biegowego”. 

 
Źródło: Komendant MG OSP 

 
Najliczniejszą grupą wśród strażaków zabezpieczających „Festiwal Biegowy” byli dru-

howie z OSP Głębokie, których w tym wydarzeniu uczestniczyło 18, jednak udział pozostałych 
jednostek również pozostawał na istotnym poziomie.  
 
ROZDZIAŁ II.  

 
9. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII.   
 

9.1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piwnicza-Zdrój.  
 

Strategia została przyjęta Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXVIII/188/13 z dnia 27 lu-
tego 2013 r. Dokument utracił ważność z upływem roku 2020. Na dzień sporządzenia niniej-
szego raportu Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XLVI/384/2022 z dnia 24 
maja 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strate-
gii Rozwoju Miasta i Gminy Piwnicza-Zdrój na lata 2022-2030, w tym trybu jej konsultacji,  
o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju. Przedstawienie przedmiotowego dokumentu do uchwalenia przez Radę Miejską za-
planowane jest na IV kwartał roku 2022.   
 

9.2. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2021-2025.  

 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/257/2021 Rady Miejskiej w Piwnicznej-
Zdroju w dniu 29 kwietnia 2021 r. Przemoc w rodzinie jest jedną z najbardziej okrutnych form 
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krzywdzenia człowieka. Konsekwencje psychologiczne przemocy domowej są olbrzymie, nie-
rzadko mają charakter pokoleniowy. Przemoc w rodzinie jest problemem całej społeczności, 
która wie o takich sytuacjach. Nie będąc obojętnymi na sytuacje krzywdzenia w rodzinach, od 
wielu lat pracujemy nad doskonaleniem obecnego systemu ochrony i pomocy osobom do-
tkniętym przemocą. Głównym celem programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy  
w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz 
zwiększenie skuteczności i jakości oddziaływań systemu pomocy interdyscyplinarnej wobec 
problemu przemocy w rodzinie. 

W ramach realizacji programu, zarządzeniem Nr OA-/02/2022 Burmistrza Piwnicznej-
Zdroju z dnia 4 stycznia 2022 r. powołano Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą 
przedstawiciele policji, edukacji, służby zdrowia, sądu, MKRPA i OPS. Zespół ma za zadanie 
m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w śro-
dowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji  
w środowisku dotkniętym patologią. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie po-
dejmowanych działań, a także ich efektów.  

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania proble-
mów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Zada-
niem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypad-
kach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do 
przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podej-
mowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.  
 

Wykres 49. Zespół Interdyscyplinarny – działalność. 

 
Źródło: OPS 

 
W 2021 r. zespół  powołał 46 grup roboczych w związku z przemocą w rodzinie, które 

odbyły 95 posiedzeń. W 2021 r. założono 17 Niebieskich Kart, a 25 rodzin objęto procedurą 
Niebieskiej Karty. W 2 przypadkach skierowano sprawę do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytua-
cję małoletnich dzieci.  
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9.3. Gminny Program Rewitalizacji.  
 

Gminny Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023, 
przyjęty został uchwałą Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój nr XXXVI/233/2017 z dnia 31 
marca 2017  r. Obszarem rewitalizacji jest obszar Osiedla Czercz. Poniższa tabela przedstawia 
stopień realizacji zadań wpisanych na listę podstawową planowanych do realizacji przez 
gminę.  

 
Tabela 39. Gminny Program Rewitalizacji – zadania.  

Lp. Tytuł projektu Stopień realizacji 

1. 

Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali 
Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli ro-
werowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu”. Projekt 
mający na celu wzmocnienie funkcji turystycznej uzdrowisk polskiego po-
granicza oraz utworzenie na ich bazie obszaru turystyki zdrowotnej. W 
jego ramach zaplanowano prace remontowo/odtworzeniowe 5 odcin-
ków pętli rowerowej zlokalizowanych na terenie gminy, której szlak prze-
biega następująco; 
Most graniczny (rondo) - Łomnica –Zdrój – Jarzębaki – Zabanie - ul. Śmi-
gowskie - ul. Kościuszki - ul. Kazimierza Wielkiego - ul. Daszyńskiego - ul. 
Szczawnicka – ul. Wilcze Doły - Kosarzyska - Sucha Dolina –Obidza. (ob-
szar rewitalizacji oraz poza obszarem rewitalizacji jako przedsięwzięcie 
umożliwiające rozwiązanie zidentyfikowanych problemów obszaru rewi-
talizacji) 

1. Modernizacja ciągu pieszego (dz. nr 2956, 2949/4 ul. Szczaw-
nicka –Aleja Czercz) na odcinku 1000m wraz z placem rekreacyj-
nym  

2. Modernizacja drogi gminnej – ul. Wilcze Doły celem poprawy 
bezpieczeństwa dla ruchu rowerowego; 

3. Remont szlaku turystycznego w ciągu drogi gminnej (dz.nr. 
5423,4501/1, 4501/2, 4499/2, 4499/3 - Obidza)  na odcinku 
550m)  

4. Remont szlaku rowerowego w ciągu drogi gminnej (dz.nr 921 – 
ul. Śmigowskie) na odcinku 710 m 

5. Remont gminnego szlaku rowerowego w ciągu drogi gminnej (dz. 
nr 534 os. Zabanie do granicy z Łomnicą)  polegający na odtwo-
rzeniu nawierzchni na odcinku 525 m. 

zrealizowany  

2. 

Modernizacja drogi powiatowej nr 1520K – ul. Szczawnicka na odcinku 
od km. 0+030 do km 5+246 w m. Piwniczna-Zdrój w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019 (obszar rewitalizacji) 

Realizowane  
etapowo 

3. 

Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły w Kosarzyskach z prze-
znaczeniem na działalność środowiskowego domu samopomocy wraz z 
infrastrukturą techniczną tj. przyłączem energetycznym nn oraz układem 
komunikacji wewnętrznej, na działkach nr 4405 i 5422 obrębie ewid. Piw-
niczna –Zdrój, gm. Piwniczna –Zdrój (poza obszarem rewitalizacji jako 
przedsięwzięcie umożliwiające rozwiązanie zidentyfikowanych proble-
mów obszaru rewitalizacji).  

Realizowany przez 
Stowarzyszenie 

„Nasz Dom” 
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9.4. Plan Rozwoju Uzdrowiska.  
 

Plan Rozwoju Uzdrowiska jest dokumentem planistycznym, opracowywanym i przyj-
mowanym przez właściwą gminę uzdrowiskową, niezbędnym do ubiegania się o wsparcie ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

Zadania przewidziane do wykonania w ramach Planu Rozwoju Uzdrowiska Piwniczna-
Zdrój będą realizowane w latach 2017-2023. Ich realizacja  ma spowodować wzrost znaczenia 
uzdrowiska na tle Województwa Małopolskiego i w skali kraju. Realizacja założonych działań 
podniesie atrakcyjność uzdrowiska zarówno dla lokalnej i regionalnej społeczności, jak i dla 
potencjalnego turysty lub kuracjusza z zagranicy, co niewątpliwie zaowocuje pobudzeniem ży-
cia gospodarczego w obszarze wdrożenia planu. Ponadto określone w planie działania mają na 
celu ochronę jakości powietrza, ochronę ilościową zasobów naturalnych w tym ochronę złoża 
wód leczniczych, poprzez poprawę infrastruktury komunalnej, układu komunikacyjnego, 
zmniejszenie niskiej emisji na terenie uzdrowiska. 

W ramach realizacji Planu Rozwoju Uzdrowiska przewiduje się działania w następują-
cych obszarach problemowych: 

✓ Tworzenie i ulepszenie stanu ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczyn-
kowej na terenie uzdrowiska, 

✓ Modernizacja i rozbudowa bazy lecznictwa uzdrowiskowego oraz usług jej zaplecza, 
✓ Ochrona i utrzymanie walorów środowiska naturalnego Piwnicznej-Zdroju, w tym ob-

szaru Natura 2000 i właściwe korzystanie zasobów wód mineralnych, 
✓ Zmiana świadomości mieszkańców poprzez ukazanie możliwości podejmowania inicja-

tyw gospodarczych w oparciu o status uzdrowiskowy gminy, a zwłaszcza możliwości 
prowadzenia usług około uzdrowiskowych i czerpanie z tego korzyści oraz zmiana świa-
domości w zakresie podejścia do aktywnego, zdrowego trybu życia. 

  
Główne przedsięwzięcia możemy pogrupować tematycznie: 

✓ Zagospodarowanie wolnych terenów dla celów rekreacyjnych i turystycznych 
✓ Budowa obiektów aktywnego wypoczynku, turystyki, profilaktyki prozdrowotnej, re-

kreacji  i kultury,  
✓ Wykorzystanie i ochrona zasobów naturalnych. Zachowanie dziedzictwa przyrodni-

czego. Edukacja  
 Ogólny, szacowany koszt przedstawionych podstawowych zadań służących realizacji 
powyższych tematów wynosi 99 172 000,00 zł w całym okresie planowania w tym wartość 
całkowita projektów planowanych do realizacji przez przedsiębiorców wynosi 78 237 000,00 
zł co stanowi 78,9% kosztów całkowitych zadań przedstawionych w planie finansowym Planu 
Rozwoju Uzdrowiska Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023.  
 Plan Rozwoju Uzdrowiska spełnia za;łożenia wszystkich trzech obszarów strategicznych 
określonych  w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2013-2020. Przyczyni 
się on do poprawy atrakcyjności Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój jako obszaru zdrojowo-uzdro-
wiskowego. Dzięki poprawie jakości i estetyki przestrzeni oraz pełnemu jej zagospodarowaniu, 
rozbudowany zostanie potencjał turystyczny i uzdrowiskowy miasta. Rezultaty podjętych dzia-
łań poprawią jakość życia w mieście, funkcjonowanie sfery społecznej i wykorzystanie walo-
rów gminy jako uzdrowiska.  
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 W 2021 roku z zadań wpisanych na listę podstawową planowanych do realizacji przez 
gminę rozpoczęto/zakończono następujące: 
 
Tabela 40. Plan Rozwoju Uzdrowiska – 2021.  

Lp. Nazwa/opis zadania Stopień realizacji 
 
 

1. 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Nakła wraz z budową 

tras wielofunkcyjnych (rowerowo-biegowo-spacerowych) w tym 
kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad. 

zrealizowanie  

 
 

9.5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Piwniczna–
Zdrój na lata 2020-2025.  

 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju  
z dnia 28 listopada 2019 roku. Plan obejmuje niezmieniona ilość budynków. Aktualnie pojęta 
jest uchwała o sprzedaży dwóch budynków znajdujących się w zasobie mienia Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój:  

• budynek przy ul. Węgierskiej 12, który był w złym stanie technicznym 

• budynek przy ul. Krynickiej 4 – sprzedaż współudziałowcy 
W czasie trwania programu został uregulowany stan prawny działki ewidencyjnej nr 4440 po-
łożonej w Łomnicy Zdroju, na której znajduje się budynek w złym stanie technicznym. Jeśli 
chodzi o lokale, które były planowane do sprzedaży aktualnie nie zostały podjęte działania  
w celu ich sprzedaży. Szczegółowy wykaz lokali w zasobie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za-
prezentowano w  punkcie 2.5. niniejszego opracowania.  
 
 

9.6. Program opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Mia-
sta i Gminy Piwniczna-Zdrój w 2021 roku.  

 

Program został uchwalony Uchwałą Nr XXXI/247/2021 Rady Miejskiej w Piwnicznej-
Zdroju z dnia 4 marca 2021 r. Głównym celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwie-
rząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  W 2021 roku odławianie bezdomnych zwie-
rząt oraz zapewnienie im opieki zlecono Pani Cecylii Pawluśkiewicz, która jest właścicielem 
schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ponadto w celu zapewniania opieki bezdomnym zwie-
rzętom gospodarskim, podpisano umowę z Firmą „ANTOCEL” Antoni Słaby z siedzibą w Żeleź-
nikowej Wielkiej. Jeśli chodzi o zadania związane z wykonywaniem zabiegów sterylizacji i ka-
stracji kotów, usypiania ślepych miotów oraz zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej 
dla zwierząt bezdomnych to na zlecenie Miasta i Gminy były one realizowane przez Gabinet 
Weterynaryjny Tadeusz Śmierciak z siedzibą w Starym Sączu.  
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Wykres 50. Wydatki poniesione na realizację Programu opieki nad zwierzętami. 

 
Źródło: stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 

 

W 2021 roku suma kosztów poniesionych na realizację Programu wynosiła 23 739,79 
zł i była niższa w stosunku do roku 2020. 56% wydatków na realizację Programu stanowił koszt 
pobytu psów w schronisku, natomiast 44% usługi weterynaryjne dotyczące bezdomnych zwie-
rząt np. sterylizacja. Dla porównania w 2020 roku wydatki z tytułu pobytu psów w schronisku 
były wyższe niż w okresie badanym, natomiast koszty usług weterynaryjnych kształtowały się 
na poziomie niższym.  W roku 2021 ilość psów przekazanych do schroniska zmniejszyła się  
o trzy w stosunku do roku 2020.  

 
Wykres 51. Liczba psów przekazanych do schroniska.  

 
Źródło: stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 

 

9.7. Gminny Program Opieki nad Zabytkami. 
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Ostatni program został sporządzony na lata 2016-2019 i przyjęty Uchwałą  
Nr XXI/134/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016 r. po wcześniejszym 
uzyskaniu pozytywnej opinii  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Program stanowi do-
kument strategiczny, który umożliwia ubieganie się przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój lub 
zainteresowane osoby prawne i fizyczne o środki zewnętrzne na finansowanie np.: prac kon-
serwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, projektów rewitaliza-
cyjnych oraz innych form działań w zakresie dziedzictwa kulturowego. W 2017 r. w ramach 
programu zostało zagospodarowane na nowo otoczenie zabytkowej studni na Rynku w Piw-
nicznej-Zdroju. W II połowie 2022 r. planuje się opracowanie nowego Gminnego Programu 
opieki nad zabytkami. 
 
9.8. Operat Uzdrowiskowy Uzdrowiska Piwniczna-Zdrój  
 

Operat uzdrowiskowy to dokument umożliwiający ubieganie się do Ministra Zdrowia  
o zachowanie statutu Uzdrowiska. W ramach prac nad operatem uzyskano świadectwo po-
twierdzające właściwości lecznicze klimatu (przeprowadzony został cykl dwuletnich badań kli-
matycznych od marca 2017 do marca 2019 roku) oraz uzyskano świadectwo potwierdzające 
właściwości lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej. Oba świadectwa 
stanowią integralną część operatu uzdrowiskowego.  

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju pismem z dnia 20 maja 2019 roku przedłożył Ministrowi 
Zdrowia Operat uzdrowiskowy Uzdrowiska Piwniczna-Zdrój w celu potwierdzenia wymagań 
określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1662 z późn. zm.). 

Po przesłaniu przez Burmistrza Piwnicznej-Zdroju dodatkowych wyjaśnień do wcze-
śniej złożonego operatu (pismo z dnia 12 listopada 2019 r.) Minister Zdrowia pismem  
z dnia 13 stycznia 2020 roku, znak: SZU.533.144.2019.SR potwierdził spełnienie przez obszar  
uzdrowiska Piwniczna-Zdrój wymagań w w/w ustawie, tj.:  

− Uzdrowisko Piwniczna-Zdrój posiada złoża naturalnych surowców leczniczych potwier-
dzonych na zasadach określonych w ustawie uzdrowiskowej, 

− Uzdrowisko Piwniczna-Zdrój posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzo-
nych na zasadach określonych w ustawie uzdrowiskowej, 

− na obszarze Uzdrowiska Piwniczna-Zdrój znajdują się zakłady i urządzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego, 

− Uzdrowisko Piwniczna-Zdrój spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska 
wymagania w stosunku do środowiska, 

− Uzdrowisko Piwniczna-Zdrój posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi 
gospodarkę odpadami. 

Operat uzdrowiskowy, zgodnie z ustawą uzdrowiskową, jest przedkładany Ministrowi Zdro-
wia nie rzadziej niż raz na 10 lat. 
 
9.9. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.  
 

PGN to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy 
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten jest niezbędny, aby Gmina mogła pozy-



   

 
Raport o stanie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2021 

70 

skać dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na działania m.in.w zakresie termomoder-
nizacji budynków, transportu publicznego, wymiany kotłów, instalacji OZE itp. Plan zawiera 
zestawienie działań i środków zaplanowanych na okres objęty planem.  
 
Działania zrealizowane lub w trakcie realizacji. 
 

W ramach poddziałania 4.5.2 RPO WM 2014-2020 – niskoemisyjny transport miejski 
projekt pod nazwą „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna - 
Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emi-
sji CO2” został wybrany do dofinansowania. Główną ideą projektu jest budowa ciągów rowe-
rowych na terenie sołectw pozbawionych do tej pory jakichkolwiek ścieżek i udogodnień dla 
użytkowników rowerów - Młodów, Kokuszka, Łomnica Zdrój, Wierchomla. Utworzone zostaną 
także węzły przesiadkowe i parkingi park and ride oraz bike and ride. Umowa z Instytucją Za-
rządzającą została zawarta dnia 17.03.2020 roku. Projekt w trakcie realizacji. 

W trakcie realizacji jest projekt w ramach podziałania 4.4.2 RPO WM na lata 2014-2020 
„Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – 
Zdrój celem obniżenia niskiej emisji – II etap”.Projekt przewiduje wymianę 60 sztuk nisko-
sprawnych urządzeń grzewczych na kotły na biomasę posiadające certyfikat ecodesign.  
W marcu 2022 roku został uchwalony regulamin udzielania dotacji UCHWAŁA NR 
XLIV/348/2022. Projekt realizowany w latach 2022-2023. 
 
Działania do zrealizowania. 
 

Jednym z działań ograniczających emisję na terenie Gminy i przewidzianych do zreali-
zowania jest rozbudowa oświetlenia energooszczędnego. Inwestycja planowana w latach 
2022 – 2023.  
 
9.10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na 

lata 2022-2026” 
 

Dokument przyjęty został Uchwałą Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Nr 
XLII/329/2022  z dnia 25 stycznia 2022 roku. Strategia jest dokumentem przygotowanym na 
wiele lat, realizującym politykę społeczną, oraz obejmującym dążenie do tworzenia i rozwoju 
pomocy międzyludzkiej w małych grupach ludzi, zmagających się z podobnymi problemami. 
Ma on za zadanie kształtować w ludziach odpowiedzialność za własną sytuację, oraz uświada-
miać kolejność osób, które zobowiązane są do niesienia pomocy. W efekcie dąży do przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu, a tym samym umożliwia zaspokajanie potrzeb i realizację 
interesów wszystkich grup. Jego monitoring stanowi nieodzowny proces obserwacji, mający na 
celu dostarczenie informacji na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań.  
W związku z powyższym dla zagwarantowania tego, że założone cele postawione w Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Piwnicznej-Zdroju są realizowane, dokonywana jest 
coroczna analiza zadań. Wynika z niej, że działania podejmowane w ramach poszczególnych 
celów operacyjnych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój poprzez różne instytucje pu-
bliczne i pozarządowe przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk wykluczenia społecznego, mają 
korzystny wpływ na ograniczanie zjawiska bezrobocia oraz wyrównują szanse osób niepełno-
sprawnych.  Skuteczność działań realizowanych w ramach strategii, należy uznać za pozytywną. 
Strategia systematycznie przynosi rezultaty. Konkretyzacja zadań przyczynia się do wzrostu 
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znaczenia nie tylko pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy. Działania realizowane w ra-
mach strategii rozwijają świadomość społeczną, pogłębiają wiedzę na temat problemów spo-
łecznych i skutecznego ich przeciwdziałania. 

Nadmienić należy, że realizacja zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych, stanowi uzupełnienie działań wynikających z Gminnego Programu Wpiera-
nia Rodziny, Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.  
 
9.11. Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój na lata 2020-

2023”. 
 

Program opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej i wprowadzony został uchwałą Rady Miejskiej w Piwnicz-
nej- Zdroju Nr XXII/175/20 z 14 maja 2020 roku. Jest strategicznym dokumentem gminy opra-
cowanym w celu realizowania przez wspólnotę samorządową konstytucyjnej zasady udziele-
nia szczególnej pomocy rodzinie i dziecku. Jego kluczowym założeniem jest stworzenie spój-
nego systemu środowiskowej pracy opiekuńczo-wychowawczej, dzięki któremu zwiększą się 
szanse życiowe dzieci z zaniedbanych środowisk, bez konieczności zrywania więzi z rodziną.  

Głównym celem programu jest wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuń-
czo-wychowawczej. Zadania realizowane w ramach Programu prowadzone są w oparciu  
o następujące akty prawne: 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

− Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

− Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi; 

− Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

− Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  
Do realizacji zadań gminy w zakresie wykonania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej upoważniony został Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju. Zgod-
nie z art. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Burmistrz zapewnia wsparcie. 
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: pracy z rodziną, pomocy w opiece                                      
i wychowaniu dziecka. Przede wszystkim jednak jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym 
udziałem rodziny. 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej od maja 2016 roku, zatrudniony jest asystent rodziny, który w 2021 r. obej-
mował opieką 10 rodzin z problemami, 1 dziecko z rodziny pozbawionej praw rodzicielskich 
przekazane zostało do pieczy zastępczej, a 9 rodzin zostało objętych nadzorem kuratora. 
Wspieranie rodziny, w ramach współpracy z asystentem jest procesem długotrwałym, który 
powinien doprowadzić rodzinę do istotnych zmian postępowania jej członków i ich sytuacji 
życiowej, niwelowania destruktywnych zachowań członków rodziny, samodzielności w poko-
nywaniu trudności rodzinnych, podniesieniu jakości życia członków rodziny. 
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Wykres 52. Działania podejmowane w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 

 
Źródło: OPS 

 

9.12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii. 

 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) oraz art. 10 ustawy z 19 lipca 2009 
r. dnia o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050), przeciwdziałanie alkoholi-
zmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do katalogu zadań własnych gminy. Zgodnie  
z cytowanymi przepisami realizacja w/w zadań w 2021 roku prowadzona była w postaci gmin-
nych programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz gminnych pro-
gramów przeciwdziałania narkomanii uchwalanych corocznie przez radę gminy. Gminny Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2021 zwany dalej „Programem” został przyjęty Uchwałą Nr XXX/237/2021/ z dnia 
29 stycznia 2021 r.  wraz ze zmianą Uchwałą Nr XXXV/274/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.   

Zadania zaplanowane w Programie finansowane są ze środków pochodzących z opłat 
za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizatorem Programu w 2021 
roku była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Założenia programowe 
zaplanowane zostały do realizacji przez cały rok kalendarzowy.  

W 2021 roku z uwagi na sytuację spowodowaną wprowadzeniem na terenie kraju sta-
nem epidemii oraz związanym z tym zamknięciem placówek oświatowych zajęcia w świetli-
cach profilaktyczno – wychowawczych nie były prowadzone.  

W ramach Programu w 2021 r. przekazano dotację celową na dofinansowanie działal-
ności Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, Izby Wytrzeźwień w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury  
w Piwnicznej-Zdroju. 
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W ramach wspomagania działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzy-
szeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu 
narkomanii w drodze ogłoszonego konkursu przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Lawen-
dowe Wzgórze” na realizację zadania publicznego pn. Realizacja Programu Rekomendowa-
nego „Unpluged” w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy oraz Klubu Sporto-
wego „Ogniwo” na realizację zadania publicznego pn. „Zapobieganie i przeciwdziałanie uza-
leżnieniom wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój poprzez aktywne 
uczestnictwo w zajęciach, treningach i meczach Klubu Sportowego „Ogniwo” Piwniczna-Zdrój” 

W terminie 21 – 30 lipca 2021 r. zorganizowano półkolonie profilaktyczne dla dzieci  
z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Zajęcia w ramach półkolonii obywały się przy pla-
cówkach oświatowych w  Piwnicznej-Zdroju, Łomnicy-Zdroju, Kosarzyskach, Głębokiem, Wier-
chomli Wielkiej oraz Świetlicy w Zubrzyku. W wypoczynku wzięło udział 145 dzieci, które przez 
okres trwania półkolonii uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych realizowanych w ramach 
programów „Emocje na start” oraz „Cukierki” oraz w zajęciach z zakresu ekologii realizowa-
nych przez ekodoradcę Urzędu Miejskiego. Ponadto dzieci uczestniczyły w wycieczkach pie-
szych i autokarowych, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, konkursach i innych.  

W ramach organizacji działań profilaktycznych ogłoszono plastyczny konkurs profilak-
tyczny pn. „Beznałogowo – czyli jak żyć zdrowo”, którego celem było zainteresowanie dzieci  
i młodzieży tematem profilaktyki uzależnień, promowanie aktywnych form spędzania wolnego 
czasu oraz stylu życia wolnego o nałogów, upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowot-
nych, rozwijanie kreatywności i zainteresowań plastycznych.  

Ponadto w ramach współorganizacji działań profilaktycznych dofinansowano następu-
jące wydarzenia i działania: 

− „Piknik na Majorce” organizowany przez Zarząd Osiedla Majerz, 

− piknik profilaktyczno-sportowo-rodzinny „Rodzinnie, zdrowo, bezalkoholowo - dołącz 
do nas na przywitanie jesieni” organizowany przez Stowarzyszenie „Nasz Dom”, 

− projekt edukacyjny „Pod nosem okupantów” organizowany przez MGOK,  

− spotkanie – szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień „Jak dbać o zdrowie i jakie za-
grożenia mogą spotkać w codziennym życiu” zorganizowany dla MDP przy OSP  
w Kosarzyskach,  

− Olimpiadę Przedszkolaków,  

− projekt „ABC profilaktyki uzależnień” realizowany przez ZSP nr 1 w Piwnicznej-Zdroju,  

− wsparcie działalności MUKS „Ogniwo” w Piwnicznej-Zdroju,  

− zakup biletów wstępu na baseny na Radwanowie dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 
Miasta i Gminy,  
W ramach realizacji działalności szkoleniowej zorganizowano warsztaty profilaktyczne 

dla uczniów SP w Łomnicy-Zdroju oraz rodziców dzieci z ZSP w Piwnicznej-Zdroju.  Ponadto ze 
środków roku 2021 zakupiono ponadto materiały w ramach kampanii „Dopalacze – powiedz 
stop”, „Postaw na rodzinę”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, które 
są wykorzystywane podczas realizacji wydarzeń w roku 2022.  
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Wykres 53. Osoby zgłoszone do MKRPA w związku z nadużywaniem alkoholu. 

 
Źródło: MKRPA 

 
Jak wynika z przedstawionych danych w 2021 roku wzrosła liczba osób, które w związku 

z nadużywaniem alkoholu zostały zgłoszone do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  
 

Wykres 54. Działania podejmowane przez MKRPA wobec osób uzależnionych. 

  
Źródło: MKRPA 

 
Wśród działań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych w 2021 roku przeważały rozmowy motywujące, prowadzone z osobami uzależ-
nionymi, których w 2021 roku odbyto 21, a w roku 2020 – 16. Zarówno w roku 2021 jak i roku 
2020 skierowano do Sądu Rejonowego 8 wniosków w przedmiocie zobowiązania do leczenia 
odwykowego. W 2020 roku na podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego zdecydowały się 
4 osoby, podczas gdy w 2021 roku ilość ta spadła do jednej osoby. W 2021 roku przyrzeczenie 
abstynenckie w parafialnych księgach trzeźwości złożyło 5 osób, podczas gdy w roku 2020 była 
to jedna osoba.     
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9.13. Trzyletni Program Współpracy Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z organizacjami poza-

rządowymi oraz z organizacjami i podmiotami pożytku publicznego na lata 2021-2023.  
 

Program został przyjęty Uchwałą nr XXVIII/2020/2020 r. Głównym celem współpracy 
Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy jest włączenie tych jednostek na zasadzie partnerstwa do działal-
ności społecznie użytecznej, na rzecz pożytku publicznego, w realizacji zadań własnych gminy, 
w tym zadań publicznych ujętych w wieloletnich programach strategii długookresowych. Wy-
sokość środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań programowych, a w szcze-
gólności na zlecanie zadań gminy organizacjom na lata 2021 – 2023 wynosi 60 000,00 zł.  
W roku 2020 nie ogłaszano konkursów w ramach Rocznego Programu Współpracy Miasta  
i Gminy Piwniczna-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami i podmiotami 
pożytku publicznego.  

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zago-
spodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i promowanie zdrowego, 
wolnego od uzależnień stylu życia. Środki na realizację zadań otrzymały: Stowarzyszenie „La-
wendowe Wzgórze” (kwota 18 560,00 zł) oraz Klub Sportowy „Ogniwo” (kwota 11 000,00 zł). 

W roku 2021 w ramach Programu we współpracy ze stowarzyszeniami z terenu Mia-
sta i Gminy Piwniczna-Zdrój zrealizowano zadania i projekty, które przedstawia poniższa ta-
bela.  
 
Tabela 41. Projekty/zadania zrealizowane we współpracy ze stowarzyszeniami w 2021 roku. 

Lp. Nazwa zadania Stowarzyszenie Kwota  

1. 
Środowiskowy Dom  

Samopomocy w Kosarzyskach 

Stowarzyszenie na Rzecz  
Osób Niepełnosprawnych 

„Nasz Dom”  
23 000,00 zł 

2. 

Współorganizacja projektu pt.  
Park Św. Kingi w Głębokiem  

- kontynuacja zadania utworzenie 
miejsc odpoczynku przy szlaku na 

Cyrlę 

Stowarzyszenie 
Młodów-Głebokie 

2 000,00 zł 

3. 
Nagroda dla Orkiestry OSP 
w Piwnicznej-Zdroju – tuba 

Orkiestra przy OSP 
w Piwnicznej-Zdroju 

13 000,00 zł 

4. 
Śtryt Pasterski  

w Wierchomli Wielkiej 
Stowarzyszenie  
Górale Karpat 

4 000,00 zł 

5. 
Zajęcia sportowe  

w piłce nożnej 
Klub Sportowy „Ogniwo” 25 000,00 zł 

6. 
Zajęcia sportowe  
w piłce siatkowej 

Między Szkolny Klub  
Sportowy ”Ogniwo”  

25 000,00 zł 

7. 
Utrzymanie stadionu  
w Piwnicznej-Zdroju 

Klub Sportowy „Ogniwo” 9 840,00 zł 

8. 
U sunięcie awarii w przyłączu  

wodociągowym 
Stowarzyszenie Dar Wody  1 000,00 zł 
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9. „Warto te skarby chronić” 
Stowarzyszenie  

Górali Nadpopradzkich 
1 200,00 zł 

10. 
Realizacja Projektu ochrony 

owadów- zapylaczy 
Towarzystwo  

Rozwoju Piwnicznej 
500,00 zł 

11. 
Nagroda dla Zespołu  

„Dolina Popradu” z okazji 55 - lecia 
Zespołu - zakup strojów 

Stowarzyszenie  
Górali Nadpopradzkich 

 
10 000,00 zł 

12. 

Organizacja XII Zjazdu Oddziału Miej-
sko Gminnego Związku OSP RP - kon-
kurs wiedzy pożarniczej oraz gminne 

ćwiczenia taktyczno-bojowe 

OSP Miasta i Gminy Piw-
niczna-Zdrój 

4 829,64 zł 

Źródło: stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 
ROZDZIAŁ III. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
 

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju w roku 2021 odbyła 11 Sesji, z których jedna miała 
charakter uroczysty i była związana z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój. Wszystkie Sesje realizowane były w trybie stacjonarnym. W analizowanym 
okresie Rada podjęła 83 uchwały, co w porównaniu z rokiem 2020 jest wielkością mniejszą o 
24 uchwały.  Poniższy wykres przedstawia podjęte uchwały z podziałem na poszczególne od-
działy Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne.  
 

Wykres 55. Uchwały Rady Miejskiej - podział na oddziały UM i jednostki organizacyjne. 

 
Źródło: biuro Rady Miejskiej 

Zestawienie uchwał podjętych w roku 2021 wraz z informacją o sposobie jej wykonania 
przedstawia poniższa tabela.  
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Tabela 42. Wykonanie uchwał Rady Miejskiej. 

NUMER 
I DATA UCHWAŁY 

W SPRAWIE INFORMACJA  
O WYKONANIU UCHWAŁY 

XXX/234/2021 
29 stycznia 2021 r. 

Uchwała Budżetowa Miasta i 
Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2021 

Wykonano.  
Stopień wykonania przed-

stawiony został w sprawoz-
daniu z wykonania budżetu 

za rok 2021.  

XXX/235/2021 
29 stycznia 2021 r. 

Uchwała w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na 

lata 2021-2039 

Wykonano.  
Stopień wykonania przed-

stawiony został w sprawoz-
daniu z wykonania budżetu 

za rok 2021. 

XXX/236/2021 
29 stycznia 2021 r. 

Uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Miasta Nowy 

Sącz na realizację zadania pn. 
„Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka” w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w No-

wym Sączu" 

Wykonano.  
Udzielono pomocy finanso-
wej dla Miasta Nowy Sącz 
na realizacje przedmioto-

wego zadania. 

XXX/237/2021 
29 stycznia 2021 r. 

Uchwała w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Nar-

komanii na 2021 r. 

Wykonano.  
Stopień wykonania przed-

stawiony został w sprawoz-
daniu z wykonania budżetu 

za rok 2021. 

XXX/238/2021 
29 stycznia 2021 r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia 
petycji z dnia 11 grudnia 2020 r. 

Wykonano.  
Zawiadomiono wnoszącego 
o sposobie rozpatrzenia pe-

tycji. 

XXX/239/2021 
29 stycznia 2021 r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia 
petycji z dnia 15 grudnia 2020 r. 

Wykonano.  
Zawiadomiono wnoszącego 
o sposobie rozpatrzenia pe-

tycji. 

XXX/240/2021 
29 stycznia 2021 r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia 
petycji mieszkańców Piwnicznej-

Zdroju i Łomnicy-Zdroju 

Wykonano.  
Zawiadomiono wnoszącego 
o sposobie rozpatrzenia pe-

tycji. 

XXX/241/2021 
29 stycznia 2021 r. 

Uchwała w sprawie uchwalenia 
zmiany części tekstowej miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój, Jednostka struktu-
ralna „A.IV” KOSARZYSKA. 

Wykonano.  
Dokonano zmiany części 
tekstowej mpzp Miasta i 

Gminy Piwniczna-Zdrój, Jed-
nostka strukturalna „A.IV” 

KOSARZYSKA.  

XXX/242/2021 
29 stycznia 2021 r. 

Uchwała w sprawie:  uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania  przestrzennego 

Wykonano.  
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Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, 
Jednostka strukturalna „A.IV” – KO-

SARZYSKA 

Dokonano zmiany miejsco-
wego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Mia-
sta i Gminy Piwniczna-Zdrój,  

XXX/243/2021 
29 stycznia 2021 r. 

Uchwała w sprawie sprzedaży 
działki 

Wykonano.  
Sprzedano umową  

notarialną. 

XXXI/244/2021 
4 marca 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany w bu-
dżecie i zmiany uchwały budżeto-

wej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
na 2021 rok 

Wykonano.  
Dokonano zmiany  

w uchwale budżetowej.  

XXXI/245/2021 
4 marca 2021 r. 

Uchwała w sprawie zwolnień w po-
datku od nieruchomości: gruntów, 
budynków i budowli związanych z 
prowadzeniem działalności gospo-
darczej, wskazanym grupom przed-
siębiorców, których płynność finan-
sowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych kon-

sekwencji ekonomicznych z po-
wodu COVID-19 

Wykonano.  
Udzielono przedmiotowych 
zwolnień podmiotom wnio-

skującym.  

XXXI/246/2021 
4 marca 2021 r. 

Uchwała w sprawie trybu udziela-
nia i rozliczania dotacji dla publicz-
nych i niepublicznych szkół, przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych 

szkół podstawowych i innych form 
wychowania przedszkolnego pro-

wadzonych na terenie Miasta i 
Gminy Piwniczna-Zdrój, trybu prze-
prowadzania kontroli prawidłowo-
ści pobrania i wykorzystania tych 

dotacji oraz terminu i sposobu roz-
liczenia ich wykorzystania 

Uchwała obowiązująca. 

XXXI/247/2021 
4 marca 2021 r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia pro-
gramu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bez-

domności zwierząt na terenie Mia-
sta i Gminy Piwniczna-Zdrój w 2021 

roku 

Wykonano.  

XXXI/248/2021 
4 marca 2021 r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Piwnicznej-

Zdroju 

Wykonano.  
Zawiadomiono skarżącego  

o sposobie rozpatrzenia 
skargi. 

XXXI/249/2021 
4 marca 2021 r. 

Uchwała w sprawie sprzedaży 
działki 

Wykonano.  
Sprzedano umową nota-

rialną. 



   

 
Raport o stanie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2021 

79 

XXXI/250/2021 
4 marca 2021 r. 

Uchwała w sprawie sprzedaży 
działki 

Wykonano.  
Sprzedano umową  

notarialną. 

XXXI/251/2021 
4 marca 2021 r. 

Uchwała w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości położonej w Piwnicz-

nej-Zdroju 

Wykonano.  
Wydzierżawiona  zgodnie z 
uchwałą XXXV/278/2021 
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

XXXI/252/2021 
4 marca 2021 r. 

Uchwała w sprawie dzierżawy nie-
ruchomości 

Wykonano.  
Wydzierżawiono działkę. 

XXXI/253/2021 
4 marca 2021 r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy partner-
skiej z Fundacją „ Festiwal Biegów” 

Wykonano.  
Podpisano umowę z Funda-

cją „ Festiwal Biegów” 

XXXII/254/2021 
29 kwietnia 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany w bu-
dżecie i zmiany uchwały budżeto-

wej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
na 2021 rok 

Wykonano.  
Dokonano zmiany  

w uchwale budżetowej. 

XXXII/255/2021 
29 kwietnia 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta 

i Gminy Piwniczna-Zdrój 

Wykonano.  
Dokonano zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej. 

XXXII/256/2021 
29 kwietnia 2021 r. 

Uchwała w sprawie nadania tytułu 
„Honorowy Obywatel Miasta i 

Gminy Piwniczna-Zdrój” 

Wykonano.  
Przyznano tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta  
i Gminy Piwniczna-Zdrój. 

XXXII/257/2021 
29 kwietnia 2021 r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 
2021-2025 

Uchwała obowiązująca. 

XXXII/258/2021 
29 kwietnia 2021 r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Piwnicznej-

Zdroju 

Wykonano.  
Zawiadomiono skarżącego  

o sposobie rozpatrzenia 
skargi. 

XXXII/259/2021 
29 kwietnia 2021 r. 

Uchwała w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Piw-
niczna-Zdrój, Jednostka struktu-

ralna „A.I” – MIASTO 

Wykonano.  
Dokonano zmiany miejsco-
wego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Mia-
sta i Gminy Piwniczna-Zdrój, 

XXXII/260/2021 
29 kwietnia 2021 r. 

Uchwała w sprawie przystąpienia 
do Stowarzyszenia „Sądecki Obszar 

Funkcjonalny” 

Wykonano.  
Gmina przystąpiła  

do Stowarzyszenia. 

XXXII/261/2021 
29 kwietnia 2021 r. 

Uchwała w sprawie określenia 
wzoru wniosku o przyznanie do-
datku mieszkaniowego oraz wzo-

rów deklaracji o dochodach gospo-
darstwa domowego 

Uchwała obowiązująca.  
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XXXII/262/2021 
29 kwietnia 2021 r. 

Uchwała w sprawie dzierżawy nie-
ruchomości 

Nie wykonana.  
W późniejszym terminie 

uchylona uchwałą 
XXXVIII/307/2021 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

XXXII/263/2021 
29 kwietnia 2021 r. 

Uchwała w sprawie dzierżawy nie-
ruchomości 

Wykonano w części. 
Wydzierżawiono oprócz dz. 

3215/2 Piwniczna 

XXXIII/264/2021 
17 maja 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany w bu-
dżecie i zmiany uchwały budżeto-

wej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
na 2021 rok 

Wykonano.  
Dokonano zmiany  

w uchwale budżetowej. 

XXXIII/265/2021 
17 maja 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta 

i Gminy Piwniczna-Zdrój 

Wykonano.  
Dokonano zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej. 

Sesja Uroczysta – uchwał nie podejmowano 

XXXV/266/2021 
29 czerwca 2021 r. 

Uchwała w sprawie nieudzielenia 
Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju 

wotum zaufania 

Wykonano.  

XXXV/267/2021 
29 czerwca 2021 r. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdań finansowych oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za 

rok 2020 

Wykonano. 

XXXV/268/2021 
29 czerwca 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany w bu-
dżecie i zmiany uchwały budżeto-

wej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
na 2021 rok 

Wykonano.  
Dokonano zmiany  

w uchwale budżetowej. 

XXXV/269/2021 
29 czerwca 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta 

i Gminy Piwniczna-Zdrój 

Wykonano.  
Dokonano zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej. 

XXXV/270/2021 
29 czerwca 2021 r. 

Uchwała w sprawie  przekazania 
środków finansowych na Fundusz 
Wsparcia Policji z przeznaczeniem 
dla Komendy Policji w Nowym Są-

czu 

Wykonano.  
Przekazano środki  

finansowe.  

XXXV/271/2021 
29 czerwca 2021 r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w 
sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej dla Miasta Nowy Sącz na re-

alizację zadania pn. „Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka” w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-

chowawczym w Nowym Sączu" 

Wykonano.  
Dokonano zmiany. 

XXXV/272/2021 
29 czerwca 2021 r. 

Uchwała w sprawie określenia 
średniej ceny jednostek paliwa  dla 

Uchwała w trakcie  
realizacji. 
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Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na 
rok szkolny 2021/2022 

XXXV/273/2021 
29 czerwca 2021 r. 

Uchwała w sprawie współpracy 
stron w zakresie realizacji zadania 
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ru-

chu drogowego na istniejących  
przejściach dla pieszych” 

Uchwała w trakcie  
realizacji.  

XXXV/274/2021 
29 czerwca 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXX/237/2021 z dnia 

29 stycznia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Prze-

ciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 

Wykonano.  

XXXV/275/2021 
29 czerwca 2021 r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia pro-
jektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków i 
przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu 

Wykonano.  
Przekazano Regulamin or-

ganowi regulacyjnemu.  

XXXV/276/2021 
29 czerwca 2021 r. 

Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój, Jednostka struktu-
ralna „A.III” – HANUSZÓW-ZA-

GRODY 

Wykonano.  
Przystąpiono do zmiany 

miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Piw-

niczna-Zdrój, 

XXXV/277/2021 
29 czerwca 2021 r. 

Uchwała w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości położonej w Piwnicz-

nej-Zdroju 

Wykonano.  
Sprzedano umową  

notarialną.  

XXXV/278/2021 
29 czerwca 2021 r. 

Uchwała w sprawie dzierżawy nie-
ruchomości 

Wykonano.  
Wydzierżawiono.  

XXXVI/279/2021 
3 września 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany w bu-
dżecie i zmiany uchwały budżeto-

wej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
na 2021 rok 

Wykonano.  
Dokonano zmiany  

w uchwale budżetowej. 

XXXVI/280/2021 
3 września 2021 r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia regu-
laminu dostarczania wody i odpro-

wadzania ścieków 

Uchwała w trakcie wykony-
wania. 

XXXVII/281/2021 
1 października 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany w bu-
dżecie i zmiany uchwały budżeto-

wej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
na 2021 rok 

Wykonano.  
Dokonano zmiany  

w uchwale budżetowej. 

XXXVII/282/2021 
1 października 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta 

i Gminy Piwniczna-Zdrój 

Wykonano.  
Dokonano zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej. 
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XXXVII/283/2021 
1 października 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały dot. opłaty uzdrowiskowej 

Wykonano. 
Dokonano zmiany inkasen-

tów opłaty. 

XXXVII/284/2021 
1 października 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały dot. opłaty miejscowej 

Wykonano. 
Dokonano zmiany inkasen-

tów opłaty. 

XXXVII/285/2021 
1 października 2021 r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Piwnicznej-

Zdroju 

Wykonano.  
Zawiadomiono skarżącego  

o sposobie rozpatrzenia 
skargi. 

XXXVII/286/2021 
1 października 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie powołania Ko-

misji Rewizyjnej 

Wykonano. 
Dokonano zmiany składu 

Komisji Rewizyjnej.  

XXXVII/287/2021 
1 października 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie powołania Ko-

misji Skarg, Wniosków i Petycji 

Wykonano. 
Dokonano zmiany składu 
Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. 

XXXVII/288/2021 
1 października 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie powołania sta-

łych Komisji Rady 

Wykonano. 
Dokonano zmiany składu 

Komisji Społecznej, Komisji 
Finansów i Gospodarki oraz 

Komisji Uzdrowiskowej. 

XXXVII/289/2021 
1 października 2021 r. 

Uchwała w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Piw-
niczna-Zdrój, Jednostka struktu-

ralna „A.I” – MIASTO 

Wykonano.  
Przystąpiono do zmiany 

miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Piw-

niczna-Zdrój, 

XXXVII/290/2021 
1 października 2021 r. 

Uchwała w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki pisarskiej w 
Uchwale Nr XXXV/278/2021 

Wykonano.  
Sprostowano omyłkę. 

XXXVII/291/2021 
1 października 2021 r. 

Uchwała w sprawie sprzedaży 
działki 

Wykonano.  
Sprzedano umową  

notarialną. 

XXXVII/292/2021 
1 października 2021 r. 

Uchwała w sprawie sprzedaży 
działki 

Wykonano.  
Sprzedano umową  

notarialną. 

XXXVII/293/2021 
1 października 2021 r. 

Uchwała w sprawie sprzedaży 
działki 

Uchwała w trakcie wykona-
nia. Przygotowanie doku-

mentu do zawarcia umowy 
notarialnej. 

XXXVII/294/2021 
1 października 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXII/259/2021 Rady 
Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z 

dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania 

Wykonano.  
Przystąpiono do opracowa-

nia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
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zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Mia-

sta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jed-
nostka strukturalna „A.I” – MIA-

STO. 

przestrzennego Miasta  
i Gminy Piwniczna-Zdrój, 

XXXVIII/295/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany w bu-
dżecie i zmiany uchwały budżeto-

wej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
na 2021 rok 

Wykonano.  
Dokonano zmiany  

w uchwale budżetowej. 

XXXVIII/296/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta 

i Gminy Piwniczna-Zdrój 

Wykonano.  
Dokonano zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej. 

XXXVIII/297/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała zmieniająca uchwałę  
w sprawie udzielenia pomocy fi-

nansowej dla Miasta Nowy Sącz na 
realizację zadania pn. „Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka”  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Nowym Sączu" 

Wykonano.  
Dokonano zmiany.  

XXXVIII/298/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie opłaty uzdrowi-
skowej 

Uchwała obowiązująca. 

XXXVIII/299/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od nieru-

chomości na terenie Miasta   
i Gminy Piwniczna-Zdrój 

Uchwała obowiązująca. 

XXXVIII/300/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od środ-
ków transportowych na terenie   
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

Uchwała obowiązująca. 

XXXVIII/301/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie poboru po-
datku od nieruchomości, podatku 
leśnego i podatku rolnego w dro-
dze inkasa, określenie inkasentów 
oraz  wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

Uchwała obowiązująca. 

XXXVIII/302/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie ustalenia wyso-
kości stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych będą-

cych w zarządzie Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój na cele niezwią-
zane z budową, przebudową, re-
montem, utrzymaniem i ochroną 

dróg 

Uchwała obowiązująca. 

XXXVIII/303/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany  miejsco-
wych planów zagospodarowania 

Wykonano.  
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przestrzennego Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój 

Przystąpiono do zmiany 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Piw-

niczna-Zdrój, 

XXXVIII/304/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój, Jednostka struktu-
ralna „D” – ŁOMNICA-ZDRÓJ 

Wykonano.  
Przystąpiono do zmiany 

miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Piw-

niczna-Zdrój, 

XXXVIII/305/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Piw-
niczna-Zdrój, Jednostka struktu-

ralna „F” – ZUBRZYK 

Wykonano.  
Przystąpiono do zmiany 

miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Piw-

niczna-Zdrój, 

XXXVIII/306/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Piwnicznej-

Zdroju 

Wykonano.  
Zawiadomiono skarżącego  

o sposobie rozpatrzenia 
skargi.  

XXXVIII/307/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr XXXII/262/2021 Zdroju 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w spra-

wie dzierżawy nieruchomości 

Wykonano.  
Uchwała została uchylona. 

XXXVIII/308/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie sprzedaży 
działki 

Uchwała w trakcie wykona-
nia. Przygotowanie doku-

mentu do zawarcia umowy 
notarialnej. 

XXXVIII/309/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie dzierżawy nie-
ruchomości 

Wykonano.  
Wydzierżawiono. 

XXXVIII/310/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie dzierżawy nie-
ruchomości 

Wykonano.  
Wydzierżawiono.  

XXXVIII/311/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Piwnicznej-

Zdroju 

Wykonano.  
Zawiadomiono skarżącego  

o sposobie rozpatrzenia 
skargi. 

XXXVIII/312/2021 
25 listopada 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie powołania Ko-

misji Skarg, Wniosków i Petycji 

Wykonano.  
Dokonano zmiany składu 
Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. 

XXXIX/313/2021 
2 grudnia 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany w bu-
dżecie i zmiany uchwały budżeto-

wej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
na 2021 rok 

Wykonano.  
Dokonano zmiany  

w uchwale budżetowej. 
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XL/314/2021 
20 grudnia 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany w bu-
dżecie i zmiany uchwały budżeto-

wej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
na 2021 rok 

Wykonano.  
Dokonano zmiany  

w uchwale budżetowej. 

XL/315/2021 
20 grudnia 2021 r. 

Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta 

i Gminy Piwniczna-Zdrój 

Wykonano.  
Dokonano zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej. 

XLI/316/2021 
29 grudnia 2021 r. 

Uchwała w sprawie ustalenia wy-
nagrodzenia dla Burmistrza 

Wykonano.  
Dokonano zmiany wynagro-
dzenia Burmistrza Piwnicz-

nej-Zdroju.  
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ROZDZIAŁ IV. Informacja o stanie realizacji inwestycji w roku 2021.  

 
Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój sukcesywnie pozyskuje środki zewnętrzne w celu rea-

lizacji inwestycji mających na celu przede wszytki poprawę życia i bezpieczeństwa mieszkań-
ców. Kwota środków pozyskanych w roku 2021 to 26 952 284,02 zł. Poniższy wykres przedsta-
wia porównanie kwot w latach 2019-2021. 
 

Wykres 56. Środki pozyskane w latach 2020-2021 
 

 
 

W 2021 roku ze środków własnych oraz pozyskanych z różnych źródeł zrealizowano 
szereg prac i inwestycji, które służyć mają poprawie jakości życia mieszkańców oraz atrakcyj-
ności Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Do zrealizowanych w badanym okresie działań należą: 

pozyskane środki (w zł)

2020 10 788 198,99

2021 26 952 284,02

10 788 198,99

26 952 284,02

2020 2021

Łącznie w latach 2020-2021 pozyskano kwotę 

37 740 483,01 zł 
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Remont dróg o nawierzchni betonowej w miejscowościach: Łomnica Zdrój, osiedle Mary-
niaki na długości 210 m, Łomnica-Zdrój osiedle Wnęki w dwóch odcinkach o łącznej długości 
183 m i we wsi Kokuszka osiedle Maliniackie o długości 100 m. Wartość robót: 237 960,04 zł 

przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100 000,00 zł. 

Remont  dróg na osiedlu  Zapotok o nawierzchni betonowej 72 m oraz na osiedlu Wit-
kowskie o nawierzchni  z mieszanki mineralno-bitumicznej 60 m. Wartość robót 

120 277,10 zł. 
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Remont drogi na osiedlu Maliniackie we wsi Kokuszka. Wartość robót wyniosła  
64 898,12 zł. Na długości 140 m wykonano nawierzchnię betonową. 

Modernizacja drogi gminnej 293579K w miejscowości Głębokie na odcinku 500 m wy-
konano nakładkę asfaltowa. Wartość robót 151 137,50 zł 

Remont drogi we wsi Łomnica-Zdrój koło szkoły we współpracy 
ze Spółdzielnią „Piwniczanka”. 

Wykonano remont dróg z wykorzystaniem płyt betono-
wych typu Jumbo przy udziale mieszkańców do osiedli 
Sucha Dolina w k. Starego Wyciągu, Sucha Dolina w k. 

p.Gardonia, Głębokie Nad Źródełkiem, Trześniowy Groń, 
Polana, Rewałówka. 

Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych  
w miejscowości Młodów 
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Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 - odcinek południowy wzdłuż Do-
liny Popradu” nr projektu PLSK.01.01.00-12-0109/17. W ramach projektu wykonano:  

✓ instalację fotowoltaiczną wyspową o mocy 3,48 kWp z magazynowaniem na dachu 
wiaty rowerowej koło basenów w ramach Eurovelo11. Wartość robót 84 747,00 zł, 

✓ rajd rowerowy z questem,  
✓ folder,  
✓ budowę odcinka 1,85 km trasy rowerowej o nawierzchni utwardzonej, 

Dostawa do Ośrodka Wsparcia Dziennego Pobytu w Kosarzyskach sprzętu  
rehabilitacyjnego, sprzętu i środków do dezynfekcji, sprzętu do zdalnych zajęć, sprzętu do 

strefy relaksu i odpoczynku w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi, w ramach dofinansowania z PFRON. Wartość zadania: 
98 770,00 zł,  dofinansowanie z  środków PEFRON 98 770,00 zł 
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała: 

etap III, V, V w ramach działania „ Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, ob-
jętego PROW na lata 2014-2020. Wartość inwe-
stycji: 2 412 525,71 zł. Wartość dofinansowania  

z Unii Europejskiej: 1 501 177,18 zł. Wartość dofi-
nasowania z Rządowego Funduszu Inwestycji  

Lokalnych; 911 348,53 zł 
etap VI i VII - wartość inwestycji 403 726,53 zł, 
wartość dofinasowania z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 403 726,53 zł 

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu, polega-
jące na demontażu oraz montażu urządzeń małej 
architektury skateparku” w ramach projektu Ma-

łopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - 
MIRS w 2021 roku. Wartość zadania 128 885,00 

zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Ma-
łopolskiego 35 140,00 zł 

Plac Zabaw przy Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym  Nr 1 w Piw-

nicznej- Zdroju II Etap. Dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych -  
122 451,99 zł. 

Konserwacja domkowej (kamiennej) kapliczki „ 
Kapliczka pod lipami” Wierchomla Wielka - Etap 
1 w ramach dofinansowania z Województwa Ma-
łopolskiego w ramach konkursu   Małopolska Pa-
mięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej  
i martyrologii. Wartość projektu 26 725,00 zł,  

dofinasowanie 13 000,00 zł. 
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Montaż barier energochłonnych na osiedlach: Polana, Trześnowy Groń, Cichoniówka, Głę-

bokie nad Źródełkiem, Błankowa, Sucha Dolina, Łomnica Zdrój-Maliniackie, Niewinna, Ly-

skowa, Kokuszka 

Projekt pn. „Turystyka dziecięca na pograniczu polsko-słowackim” realizowany w ramach  

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w ramach 

umowy o dofinansowanie Nr  INT/ET/TAT/1/IV/A/0283. Europejski Fundusz Rozwoju Regio-

nalnego: 49 998,31 EUR. Wkład własny: 6 567,61 EUR. Środki z budżetu państwa:  

2 977,15 EUR. Wartość całkowita mikroprojektu: 59 543,07  EUR. Zadania mikroprojektu: 

✓ opracowanie przewodnika turystycznego 

✓ budowa miejsca rekreacji dla dzieci  

✓ organizacja konkursu wiedzy dla dzieci i młodzieży - "Dziedzictwo przyrodnicze i kul-

turowe obszaru pogranicza" 



   

 
Raport o stanie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2021 

92 

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Nakła wraz z budową tras wielofunkcyjnych 
w tym kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad realizowane w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Plano-
wana całkowita wartość projektu - 10 000 000,00 zł Dofinansowanie - 5 993 413,28 zł 
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FESTIWAL BIEGOWY. 

 

W ramach Współpracy z Fundacją „Festiwal Biegów” w dniach 10 – 12 września 2021 

roku zorganizowano na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego na Nakle pierwszy w hi-

storii Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój „Festiwal Biegowy”. Wydarzenie zgromadziło rzesze pa-

sjonatów biegania, osoby im towarzyszące, turystów i kuracjuszy oraz mieszkańców Piwnicz-

nej-Zdroju.  Integralną częścią imprezy był „Festiwal Lachów i Górali”, podczas którego można 

było podziwiać występy folklorystycznych zespołów góralskich i lachowskich.  
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ROZDZIAŁ V. Współpraca z organizacjami i zrzeszeniami samorządowymi.  
 

1. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP  
 
Projekt pn. „Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalno-
ści Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej” 
 
Źródło dofinansowania:  
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 
3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodar-
cza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 
Zasięg: Województwo Małopolskie.  
Kwota dofinasowania: 5.270.106,25 zł 
 
Cel główny projektu:  
Celem projektu jest, wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw, 
działających w branży przemysłu czasu wolnego w miejscowościach uzdrowiskowych regionu 
oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski, jako marki gospodarczej w zakresie turystyki 
uzdrowiskowej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. 
 
Uczestnicy Projektu: 
Projekt skierowany jest do MŚP działających w branży przemysłu czasu wolnego, z terenu Wo-
jewództwa Małopolskiego, prowadzących działalność ́na terenie gmin uzdrowiskowych Mało-
polski m.in. do hoteli/pensjonatów i innych miejsc zakwaterowania, ośrodków SPA, przedsię-
biorstw agroturystycznych, przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu sportu i rekreacji, 
kultury i gastronomii. Beneficjentami projektu są przedsiębiorcy z wszystkich gmin uzdrowi-
skowych Województwa Małopolskiego. Do Projektu rekrutowani są przedsiębiorcy z branży 
MŚP mający siedzibę ̨ lub oddział (weryfikacja na podstawie CEiDG lub KRS) lub prowadzący 
działalność na terenie województwa Małopolskiego oraz świadczący usługi w branży przemy-
słu czasu wolnego z  8 gmin uzdrowiskowych Małopolski (weryfikacja na podstawie oświad-
czenia zawartego w formularzu rekrutacyjnym). Rekrutowane do projektu MŚP będą ̨posiadać, 
ze względu na specyfikę branży, strategię/plan rozwoju pozyskania klientów z rynków z ze-
wnętrznych.  
 
W ramach projektu realizowane są działania w zakresie: 

1) promocji oferty gospodarczej regionu w zakresie turystyki uzdrowiskowej, 
2) wsparcia małopolskich MŚP z branży przemysłu czasu wolnego prowadzących działal-

ność w miejscowościach uzdrowiskowych regionu w ekspansji na rynki zewnętrzne 
3) wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie w miejscowościach uzdrowiskowych. 

 
Działania realizowane w 3-letnim projekcie to: 

1) organizacja Międzynarodowych Targów Turystyki Uzdrowiskowej w Małopolsce 
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2) promocja oferty turystycznej MŚP przy pomocy innowacyjnych rozwiązań komunika-
cyjnych 

3) promocja oferty turystycznej regionu w telewizji, radiu i Internecie oraz w formie tra-
dycyjnej (materiały promocyjne, drukowane)  

4) baza możliwości inwestycyjnych Warsztaty dla MŚP  
 
Koszt całkowity realizacji Projektu to 6.200.125 zł 
 

2. Euroregion Tatry 
 

Mikroprojekt pn.  "Turystyka dziecięca na pograniczu polsko-słowackim” realizowany 
w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020  
w ramach umowy o dofinansowanie Nr INT/ET/TAT/1/IV/A/0283. Celem głównym mikropro-
jektu jest promowanie turystyki dziecięcej na pograniczu polsko-słowackim poprzez udosko-
nalenie istniejących rekreacyjnych i kulturowych szlaków transgranicznych z myślą o najmłod-
szych turystach. Wydatki kwalifikowalne:  

✓ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 37 614,42 EUR  
✓ Wkład własny:  4 940,90 EUR   
✓ Środki z budżetu państwa: 2 239,75 EUR 
✓ Wartość całkowita mikroprojektu: 44 795,07 EUR 

 
Zadania mikroprojektu: 

✓ Opracowanie przewodnika turystycznego 
✓ Budowa miejsca rekreacji dla dzieci 
✓ organizacja konkursu wiedzy dla dzieci i młodzieży - "Dziedzictwo przyrodnicze i kultu-

rowe obszaru pogranicza" 
 
Partnerzy mikroprojektu: partner wiodący - wnioskodawca: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, 
partner mikroprojektu 1:  Obec Mnisek n/Popradom 
 

3. Związek Gmin Krynicko-Popradzkich 
 
Realizacja Projektu  „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. Cele pilotażu CWD:  

✓ Zainicjowanie i wzmocnienie już istniejącej współpracy oraz pokazanie  korzyści, jakie 
mogą czerpać ze wspólnej realizacji zadań; 

✓ Wsparcie doradcze partnerstw JST mających pomysł na współpracę długofalową; 
✓ Skierowanie doradztwa do każdego z wybranych partnerstw JST w celu przetestowa-

nia, jak powinien wyglądać proces planowania strategicznego i projektowego w part-
nerstwach JST, zakończy się opracowaniem strategii terytorialnej oraz pakietu projek-
tów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa; 

✓ Wsparcie doradcze w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowa-
nych przez partnerstwa jako kluczowe dal rozwoju obszaru partnerstwa; 

✓ Zebranie doświadczeń z wybranych partnerstw, jak ma wyglądać docelowy model 
funkcjonowania CWD, uwzględniający zróżnicowania regionalne i specyficzne potrzeby 
lokalne, oraz role w tym wsparciu poziomu krajowego i regionalnego.  
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