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Wstęp
Obowiązek opracowania i przedstawienia raportu o stanie gminy
wynika z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport o stanie gminy jest
przygotowywany corocznie (w roku 2019 po raz pierwszy) przez organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 maja. Raport obejmuje
podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Ustawodawca wskazał iż rada gminy może określić w drodze uchwały
szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Pomimo, że Gmina Biały Dunajec nie
przyjęła szczegółowych zasad odnośnie treści raportu, jednak w treści dokument
poniższy spełnia wymogi jakie ustawodawca przewidział dla takiego dokumentu.
Organ stanowiący gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi,
przy czym raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym
raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę w której mieszkańcy gminy mają
zagwarantowany czynny udział, a radnym przysługuje głos bez ograniczeń.
Mieszkaniec gminy Biały Dunajec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do
przewodniczącego rady najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana
została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, pisemne
zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Raport został przygotowany na podstawie wytycznych wskazanych w ustawie.

Położenie Gminy
Gmina Biały Dunajec położona jest w południowej części województwa
małopolskiego u podnóża Tatr, w dolinie rzeki Biały Dunajec, a także na wzgórzach
sąsiednich, 10 km na północ od Zakopanego. Swoim zasięgiem obejmuje 4
miejscowości i 5 sołectw (sołectwo Leszczyny nie ma statusu miejscowości ale jest
sołectwem) o łącznej powierzchni 3.525 ha, które rozciągają się na terenach o
wysokości od 670 do 1010 m n.p.m. Otoczona jest od zachodu przez Pasmo
Gubałowskie, od wschodu przez stoki Pogórza Gliczarowskiego. Przez Biały Dunajec
przebiega linia kolejowa i główna szosa nr 47 łącząca Zakopane z Krakowem.
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Mieszkańcy Gminy
W gminie Biały Dunajec liczba mieszkańców w na koniec 2018 r. wynosiła 7.109
osób, w tym 3450 mężczyzn i 3659 kobiet. Liczba wyborców na 2018 r. wynosiła 5589.
Liczba urodzeń w 2018 r. wynosiła 91 (wzrost w stosunku do 2017 r. o 4 urodzenia),
liczba zgonów w 2018 r. wynosiła 72 zgony (wzrost w stosunku do 2017 r. o 13
zgonów).
Liczba mieszkańców gminy Biały Dunajec w ostatnich pięciu latach przedstawia
się następująco :
w 2014 r. - 7122,
w 2015 r. - 7124,
w 2016 r. - 7116,
w 2017 r. - 7103
i w 2018 r. - 7109 osób.
Wielkość zaludnienia w 2018 r. w sołectwach gminy :
Biały Dunajec – 4802
Gliczarów Górny – 800
Sierockie – 575
Gliczarów Dolny – 512
Leszczyny – 420
Zameldowania na pobyt stały w gminie Biały Dunajec w roku 2018 wyniosły
79 i były wyższe o 24 w odniesieniu do roku 2017. Liczba przyjętych wniosków o
dowód osobisty, którego wystawcą jest wójt gminy Biały Dunajec w roku 2018
wyniosła 682, a w roku 2017 – 1206.
Aktywność gospodarcza
Na terenie gminy Biały Dunajec zarejestrowanych jest 523 podmiotów
gospodarczych. Dominują małe firmy a podstawową działalnością gospodarczą na
terenie gminy są usługi hotelarskie i gastronomiczne. Liczba złożonych wniosków o
wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wyniosła
ogółem za rok 2018 – 714 wniosków.
Władze Gminy
Rada Gminy składa się z 15 radnych. Na dzień 1.01.2018 r. było 13 mandatów
obsadzonych, dlatego skład Rady przedstawiał się następująco : Barbara Mrowińska,
Józef Jarząbek, Janusz Sichelski, Tomasz Rusnak, Zygmunt Janocha, Józef Polak,
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Wojciech Buńda, Andrzej Sieczka – reprezentowali Biały Dunajec. Bogumiła Kułach
– Gliczarów Dolny. Anna Pawlikowska i Janina Skupień – Gliczarów Górny. Józef
Jarząbek – Leszczyny. Andrzej Styczeń – Sierockie. Przewodniczącym Rady Gminy
na dzień 1.01.2018 r. był Andrzej Styczeń, jego zastępcami byli Bogumiła Kułach
i Barbara Mrowińska.
W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się 21.10.2018 r. skład Rady
Gminy Biały Dunajec przybrał następującą postać : Antoni Kosek, Aniela Marciniak
(zrezygnowała), Maria Waliczek, Stanisław Waliczek, Józef Gondek, Roman
Rzadkosz, Wojciech Polak, Wojciech Buńda, Zygmunt Janocha, Andrzej Sieczka –
reprezentują Biały Dunajec. Renata Palider – Gliczarów Dolny, Anna Pawlikowska i
Krzysztof Filas – Gliczarów Górny, Józef Jarząbek – Leszczyny. Andrzej Styczeń –
Sierockie. Przewodniczącym Rady jest Andrzej Styczeń a jego zastępcami Renata
Palider i Wojciech Buńda.
Funkcję Wójta Gminy zarówno na dzień 1.01.2018 r. jak i po wyborach
21.10.2018 r. pełni Andrzej Jacek Nowak. Funkcje Skarbnika Gminy od maja 2013 r.
do chwili obecnej pełni Anna Wędziarz. Funkcję Sekretarza Gminy od kwietnia 2012
r. do nadal pełni Anna Wypychowska.
Jednostki pomocnicze gminy
W skład Gminy Biały Dunajec wchodzi 5 sołectw i 4 miejscowości, gdyż Leszczyny
mają status sołectwa a nie są miejscowością. Władze sołectw w 2018 r. przedstawiały
się następująco :
Biały Dunajec – sołtys Józefa Kolbrecka
Gliczarów Górny – sołtys Ryszard Bocheńczak
Sierockie – sołtys Halina Stanek
Gliczarów Dolny – sołtys Anna Polak
Leszczyny – sołtys Piotr Tworek
Gminne jednostki organizacyjne, samorządowe osoby prawne.
Na terenie Gminy działają następujące jednostki organizacyjne Gminy Biały
Dunajec:
Urząd Gminy Biały Dunajec,
Gminny Zespół Oświatowy,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu,
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białym Dunajcu,
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Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kułacha-Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym,
Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym,
Szkoła podstawowa im. Świętego Brata Alberta w Sierockiem
W Gminie Biały Dunajec działają następujące samorządowe osoby prawne:
Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu,
Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu,
Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu.
Urząd Gminy Biały Dunajec
Urząd Gminy w Białym Dunajcu jest jednostką administracyjną, przy pomocy której
Wójt Gminy, jako organ wykonawczy Gminy, realizuje zadania:
1. własne Gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
2. zlecone Gminie na mocy obowiązujących przepisów prawnych,
3. określone w odrębnych ustawach.
Kierownictwo Urzędu:
Wójt Gminy/Kierownik USC
Sekretarz Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem Referatu Administracyjnego
oraz zastępcą kierownika USC,
Skarbnik Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem Referatu Finansowego,
Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej,
W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:
Referat Finansowy,
Referat Infrastruktury technicznej,
Referat Administracyjny,
Urząd Stanu Cywilnego,
Stanowisko ds. działalności gospodarczej i handlu,
Pełnomocnik ds. zarządzania kryzysowego, OC i spraw wojskowych,
Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych,
Radca Prawny,
Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Biały Dunajec według stanu na
dzień 31.12.2018 r. wyniosła 32 pracowników, w tym: 18 kobiet, 7 stanowisk
robotniczych, 6 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie zatrudnia
się osób młodocianych. Dodatkowo zatrudnione są osoby na podstawie umów
cywilnoprawnych.
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W roku 2018 nawiązano stosunek pracy z 3 osobami w tym z 2 podpisano
umowę na zastępstwo, rozwiązano stosunek pracy z 2 osobami, od listopada i grudnia
2018 r. dwie osoby znajdowały się w trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia.
Sprawy obywatelskie
W 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące nadania nazw
ulicom w miejscowości Biały Dunajec. Konsultacje skierowane były do pełnoletnich
mieszkańców zamieszkałych w obszarach objętym zmianami, posiadających czynne
prawo wyborcze.
Najczęściej wybieraną formą konsultacji, było zbieranie uwag w postaci
papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej.
W sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Biały Dunajec urząd gminy
Biały Dunajec uwzględniał wnioski grupy mieszkańców, a w okresie konsultacji nie
wpłynęły żadne wnioski ani uwagi.
Do urzędu wpłynęło w 2018 r. siedemdziesiąt wniosków o udostępnienie
informacji publicznej. W przypadku wszystkich wniosków informacja została
udostępniona wnioskodawcy.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Biały
Dunajec, skargi i wnioski kierowane do Wójta, podlegają natychmiastowej rejestracji
w księdze skarg i wniosków, prowadzonej przez Sekretarza. Natomiast skargi i wnioski
podlegające rozpatrzeniu przez Radę Gminy Biały Dunajec podlegają
natychmiastowej rejestracji w księdze skarg i wniosków, prowadzonej przez Biuro
Rady Gminy.
W 2018 roku do Wójta Gminy Biały Dunajec nie wpłynęły żadne skargi ani wnioski.
Natomiast do Biura Rady Gminy Biały Dunajec - w ubiegłym roku wpłynęła jedna
skarga. Skarga została załatwiona we właściwym zakresie, w ustawowym terminie.
Budownictwo
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało
uchwalone w dniu 29.12.1999 r. uchwałą Rady Gminy nr XIV/91/99. Nie dokonywano
analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Biały Dunajec w celu oceny
aktualności Studium z uwagi na utratę ważności dla całej gminy Biały Dunajec
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego (poza zmianami
punktowymi zajmującymi około 0,3 % powierzchni gminy). Realizacja wszelkich
form inwestycyjnych odbywa się na podstawie obowiązującej ustawy o planowaniu
5

i zagospodarowaniu przestrzennym – czyli poprzez wydawanie decyzji o warunkach
zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Gdy
zaistnieje taka potrzeba społeczna lub konieczność wynikająca z przepisów prawa, to
wówczas zostanie uchwalone nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego oraz na jego podstawie Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Ostatnio obowiązujący w Gminie Biały Dunajec – Plan
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Biały Dunajec
nr 64/XV/91 z dnia 10 maja 1991 r. utracił moc prawną z dniem 1 stycznia 2004 r. w
wyniku ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r.
Po tym okresie Gmina nie przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu. Ilość
wydanych w ostatnich latach decyzji związanych z warunkami zabudowy
i zagospodarowaniem przestrzennym przedstawia się następująco :
rok 2014 – 54 decyzje WZ i 9 decyzji ULICP
rok 2015 – 46 decyzji WZ i 4 decyzje ULICP
rok 2016 – 48 decyzji WZ i 4 decyzje ULICP
rok 2017 – 62 decyzje WZ i 5 decyzji ULICP
rok 2018 – 57 decyzji WZ i 4 decyzje ULICP
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
W 2018 roku zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
- przy ul. Jana Pawła II 309A w Białym Dunajcu – w budynku znajduje się 6 mieszkań,
o powierzchni 55 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 330 m²);
- przy ul. Jana Pawła II 363 w Białym Dunajcu (budynek GOK) – w budynku znajduje
się 1 mieszkanie o powierzchni 40 m²;
- przy ul. Miłośników Podhala 23 w Białym Dunajcu (budynek Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Białym Dunajcu) – w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 56 m²;
- przy ul. Wierchy 121 w Gliczarowie Górnym (budynek Szkoły Podstawowej w
Gliczarowie Górnym) – w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 33 m² i
44 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 77 m²).
W 2018 roku przeprowadzono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w
Gliczarowie Górnym w tym znajdujących się tam 2 mieszkań. W zakres
termomodernizacji budynku wchodziła wymiana okien, docieplenie ścian
zewnętrznych oraz wymiana instalacji grzewczej i elektrycznej.
Stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali ustala Wójt Gminy na poziomie
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2% wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych w stosunku rocznym, ogłaszanym przez
Wojewodę Małopolskiego. Podstawową stawkę czynszu za 1 m² powierzchni
użytkowej lokali ustala się dla mieszkań wyposażonych w energię elektryczną, wodę,
kanalizację i centralne ogrzewanie. Podstawowa stawka czynszu jest obniżana o 10%
za brak c. o. i o 10% za brak urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnych. Dla lokali
socjalnych podstawową stawkę czynszu określa się w wysokości nie większej niż
połowa stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie
mieszkaniowym.
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Gminny zasób nieruchomości obejmuje 333 działki o łącznym obszarze 21,1070 ha, to
przede wszystkim grunty zabudowane i zurbanizowane oraz grunty pod drogami.
Grunty będące przedmiotem własności i współwłasności stanowią 9,86 % majątku
trwałego Gminy według stanu na dzień 31.12.2018 r.
W dzierżawę oddane są 3 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,1060 ha i
udział w 440/10000 w 5,6978 ha, w tym :
Biały Dunajec - 1 nieruchomość o powierzchni 0,1040 ha,
Gliczarów Górny - 1 nieruchomość o powierzchni 0,0020 ha,
Nowy Targ – udział 440/10000 w nieruchomości o powierzchni 5,6978 ha.
Gmina dzierżawi od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie obszar
położony w Białym Dunajcu na prawym brzegu potoku Biały Dunajec o powierzchni
2,1027 ha, obecnie część tego obszaru (2,0827 ha) oddana jest w użyczenie Ludowemu
Klubowi Sportowemu „Biali” Biały Dunajec na cele związane z prowadzeniem
działalności statutowej.
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Biały Dunajec posiada na własność 15
budynków (w tym wiaty przystankowe). Największy udział w stanie ilościowym
środków trwałych zaliczonych do grupy budynków i lokali stanowią budynki
niemieszkalne, pozostające w administracji Urzędu Gminy i jednostek oświatowych.
Własność Gminy stanowią:
- budynki Szkół Podstawowych w Gminie Biały Dunajec (5 szt.) wraz z rozbudowaną
częścią wielofunkcyjną budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białym Dunajcu (aula i
siłownia),
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- budynek mieszkalny przy ul. Jana Pawła II 309A w Białym Dunajcu –Dom
Nauczyciela,
- budynek hali sportowej przy ul. Jana Pawła II 184A w Białym Dunajcu,
- budynek szatni przy boisku sportowym przy ul. Kościuszki w Białym Dunajcu
- budynek ośrodka zdrowia przy ul. Jana Pawła II 201 w Białym Dunajcu,
- budynek przy ul. Jana Pawła II 310 w Białym Dunajcu (obecnie przeznaczony na
wynajem),
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Jana Pawła II 363 w Białym Dunajcu,
- budynek remizy OSP w Gliczarowie Dolnym,
- wiaty przystankowe w miejscowościach: Biały Dunajec (1 szt.) i Leszczyny (2 szt.).
Budynki będące w zasobie nieruchomości gminnych są wykorzystywane do
działalności publicznej, tylko budynek przy ul. Jana Pawła II 310 w części
przeznaczony jest do wynajmu.
Gmina Biały Dunajec gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami
racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby socjalno-bytowe społeczności lokalnej
i realizację zadań publicznych. Gmina nie przewiduje sprzedaży gruntów gminnych a
ewentualne zbycie zależne będzie od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, cen
obowiązujących na rynku nieruchomości. Nie wyklucza się obciążania służebnościami
(gruntowymi, przesyłu) nieruchomości z gminnego zasobu. Zakłada się kontynuację
większości zawartych dotychczas umów dzierżawy, użyczenia i wynajmu. Nadal
będzie prowadzone gospodarowanie nieruchomościami poprzez oddawanie
w dzierżawę, użyczenie, zarząd, użytkowanie. Gmina planuje pozostawić
w dotychczasowym sposobie użytkowania nieruchomości komunalne takie jak: tereny
ogólnodostępne, przystanki autobusowe, boiska i obiekty sportowe, tereny zieleni,
drogi kat. gminnej, drogi wewnętrzne oraz inne tego typu nieruchomości.
W zaistniałych sytuacjach, przewiduje się wykonywanie podziałów i regulacji
geodezyjnych granic działek z zasobu mienia komunalnego oraz regulowanie stanów
prawnych nieruchomości w księgach wieczystych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Roczny program współpracy Gminy Biały Dunajec na rok 2018 z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
przyjęty został przez Radę Gminy Biały Dunajec uchwałą nr XXXV/208/2017 z dnia
13 października 2017 r. Projekt programu współpracy był przedmiotem konsultacji
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społecznych z udziałem organizacji pozarządowych. W trakcie prowadzonych
konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie ani propozycje zmiany programu
współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających
w sferze pożytku publicznego. Gmina Biały Dunajec na podstawie uchwały Rady
Gminy Nr X/65/2015 z 23 listopada 2015 roku w sprawie warunków i trybu wspierania
rozwoju sportu ogłosiła w drodze Zarządzenia Wójta nr 9 z dnia 16 stycznia 2018 r.
otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2018. Informacja o konkursie
została zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy Biały Dunajec w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń urzędu. W 2018
roku organizacje pozarządowe złożyły w konkursach pięć ofert. Zgodnie z procedurą
konkursową oferty zostały zweryfikowane pod względem formalnym i zaopiniowane
pozytywnie.
Następujące organizacje otrzymały dotacje w 2018 r. :
1. Ludowy Klub Sportowy „BIALI” - 32.000 zł.
2. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” - 17.000 zł.
3. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Gliczarowie Górnym –
16.000 zł.
4. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 11.000 zł.
5. Uczniowski Klub Sportowy „SIEROCKIE” - 6.000 zł.
Suma udzielonych dotacji na realizację zadań wyniosła 82.000 zł. Przyznane kwoty
dotacji zostały wykorzystane w 100 %. Nie nastąpiło ich zmniejszenie ani zwrot
niewykorzystanych środków do budżetu gminy. Sprawozdania końcowe
przedstawione zostały we właściwym czasie w ciągu 30 dni po upływie terminu
zakończenia realizacji zadań przewidzianych w umowach.
Gmina Biały Dunajec wspierała sektor pozarządowy także w formach poza
finansowych. Współpraca poza finansowa z organizacjami pozarządowymi
obejmowała :
- udostępnianie lokalu na spotkania organizacji i spotkania otwarte
- pomoc w uzyskaniu lokalu na preferencyjnych warunkach
- organizowanie konsultacji i szkoleń celem podniesienia sprawności funkcjonowania
organizacji
- promocję działalności organizacji pozarządowych w środkach masowego przekazu
- udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom
współpracującym z gminą, które ubiegały się o dofinansowanie z innych źródeł
- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków
- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów normatywnych odpowiednio
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do zakresu ich działania
- użyczanie obiektów sportowych (Gminna Hala Sportowa, Aula).
Podsumowując Gmina Biały Dunajec udzieliła organizacjom pozarządowym zarówno
wsparcia finansowego jak również pomocy poza finansowej. Ogłoszono jeden
konkurs, w którym 5 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadania
pod nazwą „Rozwój sportów na własnym terenie poprzez poprawę warunków
uprawiania sportu oraz zwiększenie mieszkańcom dostępności do imprez
sportowych.”. Organizacje pozarządowe wniosły wkład w realizację powyższych
zadań w postaci własnych środków finansowych, środków pozyskanych od
prywatnych sponsorów a także pracy wolontariuszy i członków organizacji.
Strategie i programy realizowane bezpośrednio przez urząd gminy
Do zasadniczych dokumentów – programów gospodarczych przyjętych
w Gminie Biały Dunajec należą następujące :
1. uchwała Rady Gminy Biały Dunajec nr XLV/272/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biały Dunajec
2. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biały Dunajec na lata
2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021
3. uchwała Rady Gminy Biały Dunajec nr XL/241/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biały Dunajec na
lata 2016-2023
Projekty realizowane przez Gminę Biały Dunajec w 2018 r. :
1. Projekt nr RPMP.04.03.02-12-0314/16 tytuł : Kompleksowa termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu, stan
realizacji : projekt merytorycznie zakończony – wykonana termomodernizacja szkoły,
projekt rozliczony.
2. Projekt nr RPMP.04.03.02-12-0316 tytuł : Kompleksowa termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym,
stan realizacji – projekt merytorycznie zakończony – wykonana termomodernizacja
szkoły, projekt w trakcie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego.
3. Projekt nr RPMP.04.04.03-12-0162/16 tytuł : Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe
w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Biały Dunajec, stan realizacji –
w 2018 r. zakończono audyty energetyczne w 58 budynkach, zostało zawartych 18
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umów z mieszkańcami na wymianę pieca, kontynuacja projektu w 2019 r.
4. Projekt nr RPMP.05.05.02-12-0492/16 tytuł : Usuwanie azbestu z gospodarstw
domowych w Gminie Biały Dunajec, stan realizacji – projekt realizowany zgodnie
z harmonogramem – zebrano azbest usunięty wcześniej przez mieszkańców z pokryć
dachowych (37 obiektów) oraz zdemontowano i poddano utylizacji azbest z 35 pokryć
dachowych, kontynuacja projektu w 2019 r. i w 2020 r.
Wnioski o dofinansowanie projektów złożone w 2018 r. :
1. Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
2. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 20162019
3. Bezpieczna Małopolska 2018
4. Małopolskie Remizy 2018
5. Program Ograniczania Niskiej Emisji
Fundusze obywatelskie
W Gminie Biały Dunajec wzorem lat poprzednich przeznaczono część środków
budżetu na fundusze sołeckie. Realizacja ich w 2018 r. przedstawiała się następująco :
W sołectwie Biały Dunajec wykonane zostały za łączną kwotę 36.223,98 zł. :
konserwacja ławy nad potokiem Biały Dunajec, naprawa drogi pomiędzy mostem
Gliczarowskim i mostem do osiedla Gile, organizacja imprezy „Muzykanckie
Zoduski”, zakup dresów sportowych dla zawodników klubu LKS oraz sprzętu
sportowego dla UKS, udział w halowych turniejach klubu LKS, zakup hełmów
strażackich dla OSP Biały Dunajec, zakup bramek na boisko sportowe oraz zakup
żwiru na plac koło boiska sportowego.
W sołectwie Gliczarów Górny wykonano z funduszu sołeckiego za kwotę 36.220,44
zł. modernizację poboczy drogi (chodnika) na osiedlu Jurzyste oraz ułożenie korytek
na Stołowem.
W sołectwie Sierockie z funduszu sołeckiego wykonano za kwotę 28.239,26 zł.
budowę odcinka chodnika od szkoły do remizy przy drodze gminnej.
W sołectwie Gliczarów Dolny wykonano w 2018 r. za z funduszu sołeckiego za kwotę
25.900,23 zł. remont fragmentu drogi na Wójciznę i do Małych, zakup ławki oraz
kosza na przystanek w Gliczarowie Dolnym, zakup wyposażenia do Szkoły
Podstawowej w Gliczarowie Dolnym, organizację wycieczki dla dzieci szkolnych,
zagospodarowanie skarpy obok szkoły.
W sołectwie Leszczyny z funduszu sołeckiego wykonano za kwotę 22.024,24
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oznakowanie przejść dla pieszych oraz wymianę hydrantów gaśniczych przy drodze
gminnej.
Łączna kwota wydatkowana z budżetu gminy na fundusze sołeckie w 2018 r
wyniosła 148.608,15 zł.
GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY
W gminie Biały Dunajec w roku 2018 działalność edukacyjną prowadziło 5
szkół podstawowych oraz 1 przedszkole niepubliczne.
Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i
opieki w szkołach podstawowych.
Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek wymaga właściwej
organizacji związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie o systemie
oświaty.
Wszystkie szkoły podstawowe posiadają pracownie komputerowe i dostęp do
Internetu. Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek
oświatowych spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i
pracy. Dyrektorzy jednostek oświatowych rokrocznie zakupują pomoce dydaktyczne
oraz sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Wszystkie szkoły podstawowe są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne,
uczniowie i nauczyciele wykorzystują tablice multimedialne czy monitory dotykowe
zakupione w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” lub środków z budżetu
gminy.
Gmina realizuje obowiązek dowozu uczniów do szkół, zapewnia dowóz lub
refunduje rodzicom wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczących się w szkołach lub ośrodkach poza
gminą.
Uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. Na
realizację zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa udzielaną przez
Wojewodę.
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie gminy Biały Dunajec w roku 2018
rozpatrywano zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz ustawą Prawo oświatowe
wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy
ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin
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potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizację ww. zadania
pozyskano środki z Funduszu Pracy. Dofinansowanie kształcenia młodocianych
pracowników w roku 2018 wyniosło 83.196,66 zł.
Szkoły brały udział w projektach i programach :
1. „Jeżdżę z głową”,
2. „Pola nadziei”
3. „Mleko w szkole”,
4. „Owoce w szkole”,
5. „Między nami kobietkami”,
6. „Trzymaj formę”,
7. „Nie pal przy mnie proszę”,
8. „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
9. „Czyste powietrze wokół nas”,
10. „Domowi detektywi”,
11. „Archipelag skarbów”,
12. „Bliżej Tatr”,
13. „Akademia Bezpiecznego Puchatka”,
14. „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”,
15. Szkolny wolontariat,
16. Badanie wzroku,
17. ”Nauka dla Ciebie” - wystawa- Naukobus.

Szkoły organizują i biorą udział w konkursach:
–
Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. A. SkupniaFlorka
–
„Wszyscy Święci Wawrzyńcoka”
–
Konkurs o Życiu Działalności i Twórczości Gen. Andrzeja Galicy
–
Konkurs Plastyczny i Literacki o Św. Bracie Albercie
–
„Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości”
–
Przegląd szkolnych zespołów teatralnych MASKA
–
Festiwal Papieski
–
Wiedzy o Tatrzańskim Parku Narodowym
–
Małopolskie Konkursy przedmiotowe
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białym Dunajcu realizowała rządowy program
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który wspierał organy prowadzące w
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obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży. Celem Programu był zakup książek do biblioteki, działania
promujące i wspierające rozwój czytelnictwa oraz działania wskazujące na
współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.
W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w 2018r. rozwijano szkolną
infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno –komunikacyjnej. Otrzymane wsparcie przeznaczono na zakup pomocy
dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem
technologii. W programie uczestniczyła SP w Gliczarowie Górnym
i SP w Sierockiem. Środki pozyskane na realizację zadania to 28.000,00 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białym Dunajcu i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białym
Dunajcu realizują projekt VULCAN kompetencji w MAŁOPOLSKICH samorządach,
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wszystkie szkoły w roku 2018 kontynuowały programy „Eksperci programowania”
w Projekcie Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
W szkołach zatrudniono 99 nauczycieli oraz uczęszczało 759 uczniów

Liczba nauczycieli i uczniów na 30.09.2018r.
szkoła

Liczba
nauczycieli

Liczba
etatów

Liczba uczniów

SP Nr 1 w Białym Dunajcu

31

27,49

295

SP Nr 2 w Białym Dunajcu

25

19,34

198

SP Gliczarów Dolny

7

5,61

25

SP Gliczarów Górny

18

15,29

112

SP Sierockie

18

17,59

129

RAZEM

99

85,32

759
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Wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy w 2018r. kształtowały się
następująco :
szkoła

Subwencja +
dotacja
przedszkolna

Wydatki ogółem na
szkołę

2.038.994,00 +
17,810,00=
2.056.804,00

2.505.205,00
448.401,0
w tym wynagrodzenia i 0
pochodne: nauczyciele:
1.855.661,44
- adm. i obsługa:
242.006,30

8.492,22

1.497.698,00 +
16.440,00=
1.514.138,00

1.778.553,72
264.415,7
w tym wynagrodzenia i 2
pochodne:
- nauczyciele:
1.302.912,95
- adm. i obsługa:
211.413,43

8.982,59

468.576,93
306.211,9
w tym wynagrodzenia i 3
pochodne:
- nauczyciele:
278.145,36
- adm. i obsługa:
112.899,57

18.743,07

SP Gliczarów
Dolny

147.295,00 +
15.070,00=
162.365,00

1.446.819,22
510.201,2
w tym wynagrodzenia i 2
pochodne:
- nauczyciele:
1.071.197,90
- adm. i obsługa:

12.918,03

SP Gliczarów
Górny

929.768,00 +
6.850,00=
936.618,00

SP Nr 1 w
Białym
Dunajcu

SP Nr 2 w
Białym
Dunajcu
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Różnica Koszt na 1
subwencją ucznia
+ dotacja
a
wydatkam
i - środki
gminne

161.187,67
SP Sierockie

993.676,00 +
16.440,00=
1.010.116,00

1.445.786,51
435.670,5
w tym wynagrodzenia i 1
pochodne:
- nauczyciele:
1.019.305,78
- adm. i obsługa:
161.244,27

11.207,65

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu liczy 10 osób tj. Kierownik,
Główny Księgowy, starszy specjalista pracy socjalnej, 2 specjalistów pracy socjalnej,
starszy pracownik socjalny, asystent rodziny. Natomiast pion Działu Świadczeń
Rodzinnych i Alimentacyjnych liczy 3 osoby, są to inspektor oraz 2 referentów.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie
sytuacjom kryzysowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Liczba osób w rodzinach, które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej
W 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu udzielił
wsparcia finansowego i rzeczowego łącznie 511 osobom ze 164 rodzin, co stanowi
7,19 % w stosunku do ogółu społeczeństwa zamieszkującego gminę.
Liczba osób objętych w latach 2009-2018 pomocą finansową i rzeczową kształtowała
się następująco:
Tabela Zestawienie w latach 2009-2018
ROK
2009

LICZBA RODZIN
OBJĘTA POMOCĄ
193
16

LICZBA OSÓB W
RODZINACH
684

2010
178
2011
181
2012
184
2013
156
2014
172
2015
169
2016
131
2017
223
2018
164
ŹRÓDŁO: opracowania własne GOPS

684
813
671
536
588
572
457
409
511

Domy Pomocy Społecznej
W 2018 r w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych było 4 osoby,
poniesiony koszt wynosił 97.276 zł.
Tabela Liczba osób w DPS w latach 2010 – 2018 :
2010
LICZBA 4
OSÓB W
DPS
WYDAT 97.217
KI
zł

2011
4

2012
4

2013
4

2014
4

2015
4

2016
6

2017
5

2018
4

102.508 109.236 111.69 116.312 121.307 151.567 116.510 97.276
zł
zł
6 zł
zł
zł
zł
zł

STRATEGIA
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Biały Dunajec na lata
2014–2020 przyjęta została Uchwałą Nr Xl/230/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z
dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na obszarze Gminy Biały Dunajec na lata 2014 – 2020.
W/w strategia była odpowiedzią na kwestie i problemy społeczne
zidentyfikowane w procesie diagnozy społeczno-gospodarczej.
W strategii zdefiniowano 5 głównych cele strategiczne porządkujących ład społeczny
w gminie z zakresu rozwiązywania poszczególnych kwestii społecznych w latach
2014-2020.
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Główne cele strategiczne to:
1. Wzmocnienie pozycji rodziny w obliczu jej kryzysu.
2. Stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym o osobom
starszym godnego uczestnictwa w życiu społecznym.
3. Wspieranie aktywności osób bezrobotnych na rynku pracy.
4. Ograniczenie zagrożeń występujących w społeczeństwie.
5. Wzmacnianie działań służb socjalnych w Gminie Biały Dunajec.
Niniejszy Raport stanowi opracowanie zawierające informacje na temat postępu,
jaki osiągnięto w roku 2018 w zakresie realizacji priorytetów Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Biały Dunajec.
Cel strategiczny nr 1: Wzmocnienie pozycji rodzin w obliczu jej kryzysu
1. Liczba klientów pomocy społecznej objętych kontraktem socjalnym.
2.
Kontrakt socjalny jest umową zawartą przez pracownika socjalnego z rodziną
lub osobą ubiegającą się o pomoc. Jego celem jest przezwyciężenie trudnej sytuacji
życiowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
W 2018 roku sporządzono 1 kontrakt socjalny. Powodem tak małej liczby
sporządzonych kontraktów jest fakt, iż klienci GOPS w Białym Dunajcu to głównie
osoby, które od wielu lat korzystają z pomocy tutejszego Ośrodka, bądź to w postaci
pomocy w formie pracy socjalnej, bądź też pomocy finansowej. Drugą grupą klientów
coraz częściej są rodziny, gdzie powodem korzystania z pomocy finansowej jest brak
pieniędzy. Są to rodziny w których kobieta zajmuje się wychowaniem dzieci a mąż
pracuje. Te środki finansowe nie starczają na utrzymanie domu i rodziny. Jednakże
pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną w środowisku. Sposób realizacji pracy
socjalnej odbywa się poprzez : kontakty ze specjalistami : kuratorzy, pedagodzy
szkolni, psycholodzy, prawnicy, lekarze, pielęgniarki środowiskowe, członkowie
GKRPA celem ustalenia planu pomocy dla klientów, kontakty z instytucjami : PUP,
PCPR, Centrum Medyczne „Da Vinci” w Nowym Targu, Tatrzański Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Zakopanem, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w
Zakopanem, ZUS, KRUS, Policja, Sąd Rejonowy, Szkoły.
Pracownicy socjalni w trakcie wizyt w terenie prowadzą poradnictwo w zakresie
opieki nad dziećmi oraz pełnieniu właściwych ról w rodzinie, poradnictwo w zakresie
dbania o zdrowie, pomoc w złożeniu wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy, informowanie o dostępnych ofertach
zatrudnienia, edukowanie w zakresie racjonalnego gospodarowania budżetem
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domowym oraz oszczędnego korzystania z dostępnych mediów, pośrednictwo w
kontaktach z psychologiem, prawnikiem, doradcą zawodowym, propagowanie
wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego w zakresie obowiązujących
norm współżycia społecznego, motywowanie do podjęcia leczenia z uzależnienia
alkoholowego, motywowanie członków rodzin osób uzależnionych do udziału w
grupach wsparcia dla współuzależnionych, edukacja w zakresie higieny i utrzymania
czystości, motywowanie klientów do podtrzymywania regularnego kontaktu z
placówkami edukacyjnymi, praca nad odbudowaniem kompetencji rodzicielskich,
praca nad zmianą sposobu komunikowania się pomiędzy poszczególnymi członkami
rodziny, pomoc w pisaniu pism urzędowych , działania na rzecz zapewnienia opieki
nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi przez rodziny i otoczenie, kontakty ze
specjalistami w CM „Da Vinci” celem uzyskania porady w zakresie leczenia
ambulatoryjnego oraz domowego dla osób z zaburzenia psychicznymi.
Wymierne efekty pracy socjalnej : przekonanie klientów do skorzystania ze
wsparcia psychologicznego, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
uzyskanie świadczenia emerytalnego, widoczna poprawa w funkcjonowaniu rodziny,
uzyskanie wyższego świadczenia rentowego, uzyskanie świadczenia w formie zasiłku
pielęgnacyjnego, wyjazd dzieci na kolonie, uzyskanie poprawy w zakresie dbania o
higienę dzieci, dbania o porządek w pomieszczeniach.
3. Liczba udzielonych porad.
W 2018 roku pracownicy socjalni udzielili porad w 156 rodzinach, w tym w 40
rodzinach była to tylko pomoc w formie pracy socjalnej (bez pomocy finansowej)
(zgodnie z danymi wykazanymi w MPiPS – 03 – Sprawozdanie półroczne i roczne z
udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za IXII 2018 r.)
4. Liczba rodzin objętych działaniami asystenta rodziny
5.
Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r., poz. 998 z późniejszymi
zmianami) porządkuje i reguluje kwestie związane z pomocą dziecku i rodzinie przez
państwo i samorządy. Nowy system ma za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej
rodziny biologicznej dziecka, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, a w konsekwencji w przyszłości ograniczyć liczbę
dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo –wychowawczych oraz rodzinach
zastępczych. Pomoc dotyczyć ma również rodzin, które sprawują pieczę zastępczą nad
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dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.
W świetle ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej,
w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz
na organach administracji rządowej (art. 3 ust.1) ww. ustawy. Obowiązek, o którym
mowa jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują
w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami
pomocniczymi: Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminę zadania,
mające na celu stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie,
do których w szczególności należy:
1. Opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu opracował Gminny Program
Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 który został przyjęty Uchwałą Rady
Gminy Biały Dunajec Nr XXV//155/2017 z dnia 20 marca 2017 roku.
2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu asystent rodziny został
zatrudniony od 01 czerwca 2015 r., na 1/2 etatu od 01.04.2016 r. na 1/1 etatu. W
2018 r. asystent odbył 3 szkolenia: 30 maja 2018 r.: „Etapy asystentury rodziny
w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, 5 i 6 czerwca 2018r.:
„Szkolenie dla asystentów rodziny”, 18 czerwca 2018r.: „Plan pomocy dziecku
i plan pracy z rodziną”.
W 2018 r. działaniami asystenta objętych zostało 9 rodzin, w tym 26 dzieci z
terenu Gminy Biały Dunajec. Liczba rodzin korzystających z usług asystenta
do 3 miesięcy – 0, powyżej 3 do 12 miesięcy – 1 rodzina, powyżej 1 roku – 8
rodzin. Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną wynosi 8 miesięcy. W 2018
roku asystent rodziny zakończył pracę w 1 rodzinie, ze względu na osiągnięte
efekty.
3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta
rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa - w ramach tego zadania
rodzina mogła skorzystać z Punktu Konsultacyjnego, który świadczył usługi: prawne,
psychologiczne, socjalne i informacyjne;
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzi wspierających
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- na terenie Gminy Biały Dunajec - nie szkolono rodzin wspierających oraz nie
podpisano ani jednej umowy, ponieważ do GOPS nie zgłosiła się żadna rodzina,
która chciałaby pełnić tą funkcję, (Rodzina wspierająca - Rodzina wspierająca, przy
współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: 1) opiece
i wychowaniu dziecka; 2) prowadzeniu gospodarstwa domowego; 3) kształtowaniu i
wypełnianiu podstawowych ról społecznych).
Na terenie gminy Biały Dunajec nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego,
jednakże działa 5 świetlic opiekuńczo – wychowawczych przy szkołach: Szkoła
Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa w Sierockiem, Szkoła
Podstawowa w Gliczarowie Górnym, Szkole Podstawowej w Gliczarowie Dolnym.
Świetlice działające przy Szkołach Podstawowych NR 1, Nr 2, w Sierockiem i
Gliczarowie Górnym działają 10 godzin w miesiącu, przy Szkole Podstawowej w
Gliczarowie Dolnym 6 godzin miesięcznie. W 2018 r. (wg informacji pozyskanych od
Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
opieką świetlic opiekuńczo – wychowawczych było 60 dzieci, z czego w SP nr 1 w
Białym Dunajcu 15 dzieci, Szkoła Podstawowa nr 2 – 15 dzieci, Szkoła Podstawowa
w Sierockiem – 10 dzieci, Szkoła Podstawowa w Gliczarowie Górnym - 15 dzieci,
w Szkole Podstawowej w Gliczarowie Dolnym 10 dzieci. Bardzo prężnie działa
również Gminna Biblioteka Publiczna oraz GOK, które pełnią funkcję „Świetlicy
środowiskowej”. Dzieci mogą nie tylko wypożyczyć książki ale również znaleźć tu
pomoc w odrabianiu zadań lekcyjnych, mają możliwość wzięcia udziału w różnego
rodzaju zajęciach plastycznych, muzycznych. Organizowane są zajęcia z dziećmi dla
różnych grup wiekowych (czytanie lektur i bajek, wyświetlanie przeźroczy).
Funkcjonuje kółko teatralne, organizowane są spotkania ze sportowcami w ramach
propagowania zdrowego stylu życia. W czytelni komputerowej Biblioteki można
nieodpłatnie skorzystać z 2 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do
Internetu i inne.
4. Finansowanie:
a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny - w 2018 r. asystent skorzystał
z trzech szkoleń – 556,45 zł
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2
ustawy, ponoszonych przez rodziny wspierające – w 2018 r. nie było rodzin
wspierających.
5. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku przed adopcyjnym;
Działaniami w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Biały Dunajec w
2018 roku objętych zostało łącznie: 6 dzieci. W przypadku rodzin zastępczych
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zawodowych gmina nie ponosi żądnych kosztów. Poniższe dane przedstawiają tabela
1.
L.p.

Rok 2018

1.

Liczba dzieci umieszczona w rodzinach
zastępczych spokrewnionych

4

2.

Liczba dzieci umieszczona w rodzinach
zastępczych zawodowych

2

3.

Liczba dzieci umieszczonych w
placówkach opiekuńczo wychowawczych

0

Tabela 1. Dane dotyczące liczby dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.
6. Dane dotyczące poniesionych wydatków Gminy Biały Dunajec za pobyt dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej.
Poniesione wydatki Gminy Biały Dunajec w 2018 r.:
• Gmina Biały Dunajec za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
wydatkowała kwotę – 16 316,00 zł.
• Gmina Biały Dunajec za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach
opiekuńczo -wychowawczych wydatkowała kwotę– 0 zł
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej albo
instytucjonalnej pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej
ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu
dziecka w pieczy zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu
dziecka w pieczy zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych
latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo –
wychowawczej typu socjalizacyjnego w 2018 r. wynosił: 5.028,05 zł
6. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny
oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie - w 2018 r. Ośrodek Pomocy
Społecznej sporządził dwa sprawozdania rzeczowo- finansowe:
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• sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres 01.01.2018 –
30.06.2018 r.
• sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres 01.01.2018 –
31.12.2018 r. oraz 5 sprawozdań jednorazowych
6. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej
zamieszkałego na terenie gminy
W 2018 r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej monitorowali sytuację
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, oraz monitorowali
sytuację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem. W 2018 roku żadne nowe dziecko nie
zostało umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej ani też w placówce
opiekuńczo -wychowawczej
8. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległości z tytułu
nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – w 2018 r. nie było
przekazywanych informacji o zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej
Wskazane jest podejmowane działań przede wszystkim profilaktycznych i
wspomagających. W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze
interdyscyplinarne współdziałanie wielu służb i organizacji działających na rzecz
rodziny i dzieci, bowiem wyłącznie praca zespołowa stanowić będzie pełne i
kompleksowe wsparcie.
7. Liczba rodzin objętych pomocą finansową.
8.
W 2018 roku zgodnie z danymi wykazanymi w MPiPS – 03 – Sprawozdanie
roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i
usługach za I-XII 2018 r.33 rodzinom udzielono pomocy finansowej w formie
zasiłku stałego (318 świadczeń), 12 rodzinom pomocy w formie zasiłku okresowego
(44 świadczenia), 59 zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych. Łącznie
pomocy finansowej udzielono 102 rodzinom.
9. Liczba osób objętych pomocą w formie dożywiania.
10.
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Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu z realizacji programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” za I-XII 2018 r. 168 osób zostało objętych
dożywianiem, w tym 34 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz
119 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 15 osób tzn. pozostałe
osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Ogółem
wydano 17.799 posiłków oraz wypłacono 20 świadczeń w formie zasiłku celowego i
świadczeń rzeczowych.
11.Liczba rodzin objętych wsparciem psychologa.
12.
W 2018 r. z wsparciem psychologa objętych były 4 rodziny
13.Liczba programów edukacyjnych i profilaktycznych wdrożonych dla
rodziców, oraz uczniów liczba uczestników tych programów.
14.
W Szkole Podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu w 2018 r. zostały zorganizowane
3 akcje profilaktyczne:
1. Pierwsza pomoc przedmedyczna, w której wzięło udział 72 uczniów,
2. Prelekcja dotycząca uzależnienia od alkoholu, w której wzięło udział 72 uczniów,
3. Spektakl terapeutyczny „Kolczasta przyjaźń”, w których wzięło udział 88 uczniów.
Przeprowadzony został 1 program edukacyjny dla rodziców:
1. Prelekcja „Internet – zagrożenia dla dzieci i młodzieży”.
Zrealizowano 5 programów profilaktycznych:
1. „Czyste powietrze wokół nas” - 13 uczniów,
2. „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie – 31 uczniów, 30
rodziców,
3. „Archipelag skarbów” – 37 uczniów, 25 rodziców,
4. „Program epsilon Uzależnienia. Postawa asertywna” – 28 uczniów,
5. „Magiczne kryształy” – 30 uczniów, 30 rodziców.
W Szkole Podstawowej w Sierockiem odbywały się następujące akcje profilaktyczne:
1. Warsztaty antysmogowe „Chcę czystego powietrza” – 39 uczniów,
2. Zawody sportowe w piłce nożnej uczniów gminy Biały Dunajec organizowane przez
SP w Sierockiem ,
3. Działania prozdrowotne, zdrowa rywalizacja młodzieży szkolnej z okazji Mikołajek
i Dnia dziecka,
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4. spotkanie z Panem Andrzejem Gąsienicą – reprezentantem kraju w kombinacji
narciarskiej i trenerem – sport jako zdrowa aktywność życia,
5. Program „Mały Mistrz” – 16 uczniów,
6. Program „Trzymaj Formę” – 32 osoby,
7. Udział uczniów w zawodach sportowych organizowanych w ramach rozgrywek
gminnych.
Nazwa oraz liczba programów profilaktycznych, liczba uczestników organizowanych
przez Szkole Podstawową w Sierockiem:
1. Program „Jaś i Małgosia na tropie” – program profilaktyczny w kl IV i V SP – 20
osób,
2. „Debata” – liczba uczniów – 27,
3. „Nad przepaścią” – 9 osób,
4. warsztaty profilaktyczne „Przeciwdziałanie uzależnieniom od środków
psychoaktywnych” – 26 osób,
5. Program profilaktyczny Fantastyczne możliwości – 20 osób,
6. Program „Czyste powietrze wokół nas”.
W Szkole Podstawowej w Gliczarowie Dolnym przeprowadzono 3 akcje
profilaktyczne:
1. Zachowanie bezpieczne w domu – 14 uczniów,
2. Zachowanie w czasie burzy – 14 uczniów,
3. Bezpieczni w drodze – 14 uczniów.
Przeprowadzono 1 program edukacyjny dla rodziców – Przemoc w rodzinie – 10
rodziców.
Zrealizowano 4 programy profilaktyczne:
1. Narkotyki to mnie nie kręci – 10 uczestników,
2. Nierozerwalni – 10 uczestników,
3. Cukierki – 10 uczestników,
4. Zachowaj trzeźwy umysł.
W Szkole Podstawowej w Gliczarowie Górnym zorganizowany zostały następujące
akcje profilaktyczne:
1. Noc Bibliotek – cała szkoła
2. Lawinowe ABC – bezpieczeństwo zimą w górach – 11 uczniów,
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3. Bezpieczne wakacje- spotkanie ze strażakami OSP w Gliczarowie Górnym, odblaski
dla uczniów, zajęcia praktyczne – cała szkoła,
4. Przemoc rówieśnicza – zajęcia z pedagogiem – 37 uczniów,
5. Przemoc rówieśnicza – zjawisko występowanie problemu – 37 uczniów,
6. Plakat na temat bezpieczeństwo podczas wakacji – 8 uczniów,
7. Umiem mówić NIE – zajęcia na temat sztuki odmawiania i sytuacji niebezpiecznych
dla uczniów – 14 uczniów,
8. Sposoby radzenia sobie ze złością i agresją – 8 uczniów,
9. Udział w Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii przy Urzędzie
Gminy Biały Dunajec – 1 nauczyciel,
10. Zajęcia warsztatowe : „Uczucia niechciane – złość” – 100 uczniów,
11. Cykl zajęć z pedagogiem szkolnym: Jaki ideał kobiety i mężczyzny kreują media
– 33 uczniów,
12. Cykl zajęć z pedagogiem: Zajęcia integrujące zespół – 11 uczniów.
W Szkole Podstawowej w Gliczarowie Górnym zorganizowany zostały następujące
programy edukacyjne dla rodziców:
1. Domowi detektywi „Jaś i Małgosia na tropie – 12 rodziców, Zakończenie programu
tzw „Wieczorem Jasia i Małgosi” – 11 rodziców,
2. Fantastyczne możliwości – 11 rodziców,
3. „Jak sobie radzić z emocjami” – 8 rodziców,
4. „Jak radzić sobie z agresją?”, sposoby radzenia sobie z agresją, sposoby obrony
przed agresją – 8 rodziców,
5. „Słowa, które ranią”, - 8 uczestników,
6. Tydzień życzliwości „Niewidzialna dłoń” – 8 rodziców.
W Szkole Podstawowej w Gliczarowie Górnym zorganizowany zostały następujące
programy profilaktyczne:
1. Zachowaj trzeźwy umysł – 14 uczniów,
2. „Przyjaźń – przepis na dobry duet – 14 uczniów,
3. Konkurs plastyczno – literacki „Na skrzydłach przyjaźni „ – rysowanie przyrody z
wybitnym bohaterem literackim w ramach realizacji programu profilaktycznego
„Zachowaj trzeźwy umysł” – 1 kl SP i gimnazjum
4. Udział w programie profilaktycznym „Archipelag skarbów „ – 14 uczniów,
5. Udział w programie profilaktycznym „Archipelag skarbów – 6 nauczycieli,
6. „Domowi detektywi Jaś i Małgosia na tropie” – 26 osób,
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7. „Czyste powietrze wokół nas” – oddział przedszkolny,
8. „Nie pal przy mnie proszę” – 30 uczniów,
9. „Trzymaj formę”- 48 uczniów,
10. „Fantastyczne możliwości”- 23 uczniów,
11. Spójrz inaczej – elementy
12. Akademia Bezpiecznego Puchatka – 8 uczniów.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Białym Dunajcu zorganizowany została
następująca akcja profilaktyczna:
1. Obóz profilaktyczny nad morzem dla uczniów z rodzin zagrożonych uzależnieniem
– 24 uczniów.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Białym Dunajcu zorganizowane zostały
następujące programy edukacyjne dla rodziców:
1. Domowi detektywi,
2. Fantastyczne możliwości,
3. Stop cyber przemocy.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Białym Dunajcu zorganizowane zostały następujące
programy profilaktyczne:
1. Owce w sieci
2. Nie pal przy mnie proszę
3. Znajdź właściwe rozwiązanie
4. Warsztaty o szkodliwości dopalaczy i innych środków psychoaktywnych
15.Liczba uczniów objętych programem stypendialnym.
Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały
wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia
pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej.
Świadczenia tej pomocy są niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczeń
uczęszcza, czy też od wyników w nauce ucznia – podstawowym kryterium jest tutaj
dochód na osobę w rodzinie ucznia.
Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne
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i zasiłek szkolny.
Od I-VI 2018r. pomocą objętych zostało 146 dzieci ,kwota wypłaconych
zasiłków wyniosła 33.349,98 zł. Od IX-XII 2018r. pomocą objętych zostało 101 dzieci
na kwotę 22.249,60. Łączna kwota wydatkowana w 2018r. wyniosła 55.599,58 zł
W Szkole Podstawowej nr 2 stypendium w formie finansowej za wyniki w nauce
otrzymało 41 uczniów. Ponadto 2 uczniów otrzymało nagrodę Wójta Gminy Biały
Dunajec. W szkole Podstawowej w Sierockiem stypendium dla uczniów osiągających
ponad przeciętne wyniki w nauce otrzymało 11 uczniów, 2 uczniów Nagrody Wójta.
W Szkole Podstawowej w Gliczarowie Górnym stypendia za wyniki w nauce
otrzymało 10 uczniów. W szkole Podstawowej nr 1 w Białym Dunajcu takie
stypendium otrzymało 43 uczniów.
16.Liczba uczestników alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
W Szkole Podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu w ramach alternatywnych form
spędzania wolnego czasu zorganizowano:
- „Jeżdżę z głową” – 12 uczniów,
- Program „Eksperci programowania” – 15 uczniów,
- Mieć wyobraźnie miłosierdzia”,
- Pola nadziei”,
- Szkolny klub sportowy – 15 uczniów.
W Szkole Podstawowej w Sierockiem w ramach alternatywnych form spędzania
wolnego czasu zorganizowano:
- treningi i zawody w ramach UKS Sierockie – cały rok ,
- Próby góralskie, konkursy i przeglądy regionalne „Mali Holni” – 30 osób.
W Szkole Podstawowej w Gliczarowie Górnym w ramach alternatywnych form
spędzania wolnego czasu zorganizowano:
- porady multimedialne, „Bezpieczny czas wolny od szkoły”, pogadanki, gazetka
szkolna – 8 uczniów,
- „Bezpieczne zabawy podczas ferii zimowych”, pogadanki, plakat, Historyjki
obrazkowe – 13 uczniów,
- „Bezpieczeństwo poza szkołą”, porady multimedialne, Pogadanki, Gazetki szkolne,
- „Jak sobie radzić z emocjami” złe i dobre emocje – 13 uczniów,
- „Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych” – 13 uczniów,
- Zagrożenia w sieci”. Prawidłowe korzystanie z komputera i Internetu – 13 uczniów,
- „Dzień Sportów zimowych” – 13 uczniów.
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W Szkole Podstawowej nr 1 w Białym Dunajcu w ramach alternatywnych form
spędzania wolnego czasu zorganizowano:
- zajęcia sportowe w rama UKS
Zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia.
17. Liczba dzieci korzystających zorganizowanego wypoczynku.
18.
W 2018 roku ze zorganizowanego wypoczynku w formie kolonii letnich
skorzystało 13 dzieci z terenu gminy Biały Dunajec. Wyjazd zorganizowany był przez
Kuratorium Oświaty w Krakowie, realizujący zadanie polegające na organizacji
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z trenu
województwa małopolskiego, dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W
okresie 5.08.2018 – 18.08.2018r. Ośrodek współpracował przy wytypowaniu dzieci na
wypoczynek wakacyjny do miejscowości Ujście Gorlickie Zdynia. Koszt uczestnictwa
pokryło Kuratorium Oświaty w Krakowie.
W 2018r. w kolonii do Pogorzelicy nad morzem organizowanej przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białym Dunajcu korzystało 45
dzieci.
19. Liczba osób objętych wsparciem Zespołu Interdyscyplinarnego.
20.
W związku z nałożonym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Wójt Gminy
Biały Dunajec Zarządzeniem Nr 86/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. powołał Zespół
Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie, którego obsługą zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym
Dunajcu. Zespół Interdyscyplinarny liczy 8 osób w skład, którego wchodzą
przedstawiciel: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pracownicy
Socjalni – 3 osoby, Pielęgniarka Środowiskowa, Pedagog Szkolny, Specjalista ds.
Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KPP, osoba z ramienia Organizacji
Pozarządowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zespół Interdyscyplinarny:
a) opracował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie
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Gminy Biały Dunajec na lata 2016 – 2021, który został przyjęty Uchwałą
Nr XIV/88/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 marca 2016r.
b) opracował regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi edukację w środowisku
lokalnym poprzez warsztaty skierowane do uczniów czterech szkół gimnazjalnych na
terenie Gminy Biały Dunajec, kampania dotyczy tematyki: Przeciwdziałanie przemocy
w środowisku lokalnym,
c) ulotki i broszury zostały wydrukowane i przekazane do społeczności lokalnej w tym
do Szkół na terenie Gmin, a także zamieszczono artykuł dot. w/w tematyki w lokalnej
prasie.
d) W 2018 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 21 posiedzenia
grupy roboczej. 21 rodziny objęte były pomocą zespołu Interdyscyplinarnego / grup
roboczych Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczą w
posiedzeniach w ramach oddelegowania na podstawie zawartych porozumień. W 2018
z poradnictwa prawnego skorzystało 3 osób, poradnictwa psychologicznego 4 osób,
poradnictwem socjalnym 21 osób. W 2018 roku do GOPS wpłynęło 11 Niebieskie
Karty, 11 spisanych przez policję. W 2018 r zakończonych zostało 18 Niebieskich Kart.
Cel strategiczny nr 2: Stworzenie warunków umożliwiających osobom
niepełnosprawnym i osobom starszym godnego uczestnictwa w życiu społecznym.
1. Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi.
2.
Na terenie Gminy biały Dunajec w 2018 r. usługami opiekuńczymi zostało objętych 7 osób, zatrudniona jest 1 opiekunka na podstawie umowy zlecenia. Nastąpiła:
a) Poprawa jakości życia u 7 osób poprzez pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu i higieny własnej, przyniesienie opału czy zrobienie zakupów.
b) Utrzymanie stabilnego stanu zdrowia u 7 osób poprzez kontakty opiekunki z lekarzem rodzinnym oraz pielęgniarką środowiskową celem umówienia regularnych
wizyt u lekarza jak również wizyt pielęgniarki środowiskowej w terenie. Wykupienie
przez opiekunkę niezbędnych leków.
c) Podtrzymanie samodzielności u 7 osób poprzez pomoc w czynnościach higienicznych, angażując podopieczną, żeby to co jest w ich możliwościach, zrobiły same pod
nadzorem opiekunki.
d) Zmniejszenie izolacji społecznej - u 2 osób poprzez zorganizowania wyjścia na
spacery jak również organizowanie kontaktu z rodziną.
3. Liczba osób objętych pomocą finansową.
4.
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W 2018 r. 33 osobom niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy przyznano pomoc finansową w formie zasiłku stałego, W tym 30
osób samotnie gospodarujących oraz 3 pozostających w rodzinie. Łącznie wypłacono
318 świadczeń na łączną kwotę 182.971 zł
Udzielono również pomoc w formie zasiłków okresowych. Wśród 12 osób,
którym przyznano to świadczenie 4 to osoby długotrwale chore, 8 posiadające
orzeczenie o niepełnosprawności. Łącznie wypłacono 44 świadczenia w kwocie
17.983 zł.
5. Liczba osób uczestniczących w różnych formach aktywizacji.
6.
W 2018 roku po raz dziewiętnasty zorganizowany był Powiatowy Dzień Seniora –
który w roku 2018 roku odbył się w Gminie Bukowina Tatrzańska - Białka. W Dniu
Seniora udział wzięło około 60 seniorów z terenu Gminy.
7. Liczba przeprowadzonych kampanii.
W związku z „Dniem Seniora” została przeprowadzona kampania informacyjno –
promocyjna w Regionalnym Radio Alex. Również w kościele parafialnym w Białym
Dunajcu rozpowszechniono informację o tym wydarzeniu.
Promocja projektu pozwoliła na zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na
potrzeby starszych osób niepełnosprawnych, a ogłoszenia w lokalnym radio
spowodowały, że informacja o podejmowanych działaniach na rzecz tych osób na
terenie Gminy Biały Dunajec, została rozpowszechniona na całym Podhalu.
8. Liczba akcji promujących zdrowy styl życia.
W Gliczarowie Dolnym w 2016 roku zostały przeprowadzone 10akcje promujące
zdrowy styl życia: „Owocowa przerwa”, „ Odżywiamy się zdrowo”, Śniadanie daje
moc”, w której wzięło udział 12 uczniów.
W Szkole Podstawowej w Gliczarowie Górnym zostało przeprowadzonych 10
akcji promujących zdrowy styl życia:
- Ogólnopolski program „Zdrowo jem, więcej wiem” – 1akcja,
- Spotkanie i pogadanki z pielęgniarką szkolną: Zdrowy tryb życia – 1 akcja,
„Higiena jamy ustnej – 1 akcja,
„Zdrowe odżywianie” – 1 akcja,
- Postawy pro ekologiczne – 1 akcja,
- Sprzątanie świata – 1 akcja,
- Dzień sportów zimowych – 1 akcja,
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- Świeżo wyciskane soki – 1 akcja,
- UKS – cały rok szkolny,
- SKS – cały rok szkolny.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Białym Dunajcu zostało przeprowadzonych 7
akcji promujących zdrowy styl życia:
- wykład dietetyka nt zdrowego odżywiania dla uczniów i rodziców – 1,
- Program „Jeżdżę z głową” – 1,
- Program „Już pływam” – 1,
- Program „Bieg po zdrowie” – 1
- Program „Czyste powietrze wokół nas” – 1
- Program „ Trzymaj formę” – 1
- Akcja „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole” -1
W Szkole Podstawowej w Gliczarowie Dolnym zostało przeprowadzonych 6
akcji promujących zdrowy styl życia:
- zawody sportowe – 1,
- dzień owocu i warzywa – 1,
- owoce w szkole – 1,
- mato, tato wolę wodę – 1,
- Samo zdrowie – 1,
- zdrowe żywienie – spotkanie z pielęgniarką – 1.
W Szkole Podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu zostały przeprowadzone 3 akcje
promujących zdrowy styl życia:
- Jak radzić sobie ze stresem -1,
- Biegamy z nadzieją -1,
- Bliżej Tatr – 1.
Cel Strategiczny nr 3 : Wspieranie osób bezrobotnych na rynku pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu współpracuje z PUP w
Zakopanem. Współpraca polega na przekazywaniu informacji na temat szkoleń oraz
kursów organizowanych przez PUP. Ośrodek następnie informuje osoby bezrobotne
korzystające z pomocy tut. GOPS. Jednocześnie GOPS pomaga znaleźć swoim
32

klientom oferty pracy zamieszczane na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej.
1. Liczba osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót
publicznych.
W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu zatrudnił
1 osobę na roboty publiczne.
2. Ilość ofert pracy udostępnionych bezrobotnym.
Zgodnie z danymi przedstawionymi w MPiPS – 03 za I-XII 2018 r. liczba rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia wynosiła 31. W
każdym z przypadków pracownicy socjalni przedstawiali w/w osobom oferty pracy,
które drukowane były z prasy lokalnej - „Tygodnik podhalański”, jak również
rozwieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
3. Ilość akcji promocyjnych.
W 2018r. nie przeprowadzono akcji promocyjnych wśród bezrobotnych. Jednakże
GOPS pomagał w poszukiwaniu osób do projektów organizowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Zakopanem.
4. Ilość osób objętych wsparciem finansowym.
W 2018 r. wydano 8 decyzje na zasiłek okresowy z powodu bezrobocia, przyznano
30 świadczeń w kwocie 12.963 zł. Zgodnie z danymi przedstawionymi w MPiPS –
03 za I-XII 2018 r. liczba rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu
bezrobocia wynosiła 31.
5. Ilość osób objętych kontraktem socjalnym.
W 2018 r sporządzono 1 kontrakt socjalny.
6. Ilość udzielonych porad psychologicznych.
W 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu nie
udzielono porad psychologicznych osobom bezrobotnym, natomiast kierowano te
osoby do PUP w Zakopanem gdzie zatrudniony jest w tym celu psycholog.
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Cel strategiczny nr 4: Ograniczenie zagrożeń występujących w społeczeństwie.
1.
Liczba akcji profilaktycznych. Liczba uczestników.
W 2018 r. w Szkołach Podstawowych , we współpracy z Komendą Powiatową
Policji w Zakopanem, odbywały się regularne spotkania profilaktyczne uczniów np. na
temat: zagrożeń w Internecie, bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń i konsekwencji
związanych z demoralizacją i odpowiedzialnością prawną nieletnich.
2.
Liczba wdrożonych programów. Liczba uczestników.
W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierockiem uczniowie klas IVVI korzystali z programu prowadzone przez policjantów „ Zagrożenia w sieci” oraz
programu „Odpowiedzialność prawna nieletnich” zorganizowanego dla uczniów
gimnazjum.
W Szkole Podstawowej w Gliczarowie Górnym przeprowadzono 2 programy
związane z zapobieganiem używania środków psychoaktywnych – 48 uczniów.
Unikam zagrożeń. Zapoznanie z pracą policjanta, straży pożarnej, pogotowia – 8
uczniów,.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Białym Dunajcu uzyskała wsparcie finansowe z
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Białym Dunajcu na szkolenie profilaktyczne – 120 uczestników.
3.

Ilość materiałów promocyjnych.

Programy realizowane były w szkołach z terenu Gminy Biały Dunajec w
związku z czym plakaty oraz broszurki udostępnione były uczniom. Jednocześnie w
związku z funkcjonowaniem Punktu Informacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych
Przemocą udostępniono 10sztuk materiałów informacyjnych.
4.

Ilość porad prawnych.

W 2018 r. w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych
Przemocą objętych pomocą prawną zostało 3 rodzin.
5.

Ilość porad psychologicznych.

W 2018 r. w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych
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Przemocą objętych pomocą psychologiczną zostało 4rodzin.
6.

Ilość Niebieskich Kart.

W 2018 roku do GOPS wpłynęło 11 Niebieskie Karty, 11 spisanych przez
policję. W 2018 r zakończonych zostało 18 Niebieskich Kart.
7. Ilość spotkań grup roboczych.
W 2018 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 21
posiedzenia grupy roboczej. 21 rodziny objęte były pomocą zespołu
Interdyscyplinarnego / grup roboczych Ilość organizacji, które uzyskały wsparcie na
działania mające na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania alkoholu.
Brak
8. Ilość szkół, które uzyskały wsparcie na działania związane z
zapobieganiem używania środków psychoaktywnych.
Każda ze szkół z terenu Gminy Biały Dunajec, tj 5, uzyskują wsparcie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Białym Dunajcu,
na realizację programów związanych z zapobieganiem używania środków
psychoaktywnych.
9.Ilość szkoleń, ilość uczestników szkoleń.
W 2018 r. odbyło się 1 szkolenie zorganizowane dla wszystkich członków Zespołu
Interdyscyplinarnego tj. 9 osób
10. Ilość programów szkolnych zwiększających bezpieczeństwo w szkole.
W szkole Podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu przeprowadzono 3 programy
zwiększające bezpieczeństwo:
- Spotkanie z policją – bezpieczna droga do szkoły – klasa I SP ,
- Bezpieczni w sieci – zajęcia komputerowe – Kl. IV, VIII, III Gimnazjum,
- bhp w szkole – zajęcia z wychowawcami – wszystkie klasy.
W Szkole Podstawowej w Sierockiem przeprowadzono 2 programy zwiększające
bezpieczeństwo w szkole:
- Bezpieczeństwo na drogach i wizyta policjantów – 48 uczniów,
- Odblaski dla uczniów – edukacja wczesnoszkolna.
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W Szkole Podstawowej w Gliczarowie Górnym przeprowadzono następujące
programy zwiększające bezpieczeństwo w szkole:
- Zasady bezpieczeństwa w drodze i ze szkoły – 14 uczniów,
- Bezpieczne dziecko na drodze- spotkanie z policjantem – 8 uczniów,
- Wiem jak bezpiecznie poruszać się na drodze – 8 uczniów,
- Zebra, sygnalizator, znaki drogowe…- 8 uczniów,
- Akademia bezpiecznego Puchatka – 8 uczniów,
- Pierwsza pomoc przedmedyczna – 8 uczniów,
- cykl zajęć dla uczniów edukacja dla bezpieczeństwa – 22 uczniów,
Masaż serca i sztuczne oddychanie – 8 uczniów,
- zasady bezpieczeństwa w szkole – 8 uczniów,
- Uczeń bezpiecznym użytkownikiem dróg – 8 uczniów,
Cel strategiczny nr 5: Wzmocnienie działań służb socjalnych w Gminie Biały
Dunajec.
1.

Liczba klientów pomocy społecznej objętych kontraktem socjalnym.

Kontrakt socjalny jest umową zawartą przez pracownika socjalnego z rodziną lub
osobą ubiegającą się o pomoc. Jego celem jest przezwyciężenie trudnej sytuacji
życiowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
W 2018 roku sporządzono 1 kontrakt socjalny. Powodem tak małej liczby
spisanych kontraktów jest to ,iż klienci GOPS w Białym Dunajcu to głównie osoby,
które od wielu lat korzystają z pomocy tutejszego Ośrodka, bądź to w postaci pomocy
w formie pracy socjalnej, bądź też pomocy finansowej. Drugą grupą klientów coraz
częściej są rodziny, gdzie powodem korzystania z pomocy finansowej jest brak
pieniędzy. Są to rodziny w których kobieta zajmuje się wychowaniem dzieci a mąż
pracuje. Jednakże te środki finansowe nie starczają na utrzymanie domu i rodziny.
Pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną w środowisku. Sposób realizacji
pracy socjalnej odbywa się poprzez : kontakty ze specjalistami : kuratorzy, pedagodzy
szkolni, psycholodzy, prawnicy, lekarze, pielęgniarki środowiskowe, członkowie
GKRPA celem ustalenia planu pomocy dla klientów, kontakty z instytucjami : PUP,
PCPR, Centrum Medyczne „Da Vinci” w Nowym Targu, Tatrzański Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Zakopanem, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w
Zakopanem, ZUS, KRUS, Policja, Sąd Rejonowy, Szkoły.
2.
Liczba udzielonych świadczeń. Kwoty udzielonych świadczeń.
Tabela nr 2. Liczba udzielonych świadczeń. Kwoty udzielonych świadczeń.
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Tabela Struktura wydatków na pomoc społeczną.
Lp.

ŚWIADCZENIE

1

ZASIŁEK STAŁY
- dotacja
- własne
Zasiłek okresowy
- dotacja
- środki własne
DOŻYWIANIE
- dotacja
- środki własne
ZASIŁEK CELOWY
w tym:
- zasiłki specjalne
celowe
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne osób
pobierających zasiłek
stały
Zasiłki celowe na
zdarzenia losowe,
pogrzeby
Odpłatność gminy za
pobyt
w
Domach
Pomocy Społecznej
Piecza zastępcza
Placówki opiekuńczo
wychowawcze
Usługi opiekuńcze
Praca socjalna

2

3

4

5

6

7

8
9
10
9

Liczba osób Kwota wypłaconych Potrzeby na 2019 r.
świadczeń w zł
33
182.971 zł
218.740 zł
181.617 zł
1.354 zł
12
17.938 zł
15.959 zł
17.938 zł
12.959 zł
0 zł
3.000 zł
168
101.872 zł
112.005 zł
78.389 zł
89.604 zł
23.483 zł
22.401zł
59
29.682 zł
44.000 zł
25

11.400 zł

20.000 zł

14.911 zł

18.832 zł

0

0

8.000 zł

0
5

0
97.276 zł

8,000 zł
150.000 zł

4
0

16.316 zł
0

32.496 zł
5.000 zł

6
Liczba
rodzin

21.206 zł

32.045 zł

29
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ŹRÓDŁO: opracowania własne GOPS
3.

Liczba szkoleń dla pracowników GOPS.

W 2018 r. zostało zorganizowane szkolenie 6 godzinne dla członków Zespołu
Interdyscyplinarnego – 4 pracowników. Jednocześnie pracownicy tut Ośrodka brali
udział w szkoleniach i seminariach zewnętrznych:
- RODO w jednostkach pomocy społecznej – 1 osoba,
- szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania używanego : amazis, nemezis, izyda,
minewra, Helios, empatia- 8 osób,
- Świadczenia wychowawcze 500 plus – aktualne problemy – 1 osoba,
- egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 500+, funduszu
alimentacyjnego w świetle najnowszych zmian – 1 osoba,
- Etapy asystentury rodziny w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem” oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1 osoba,
- opracowanie i realizacja planów pomocy dziecku i planów pracy z rodziną – 1 osoba
4.

Liczba dodatkowo współpracujących specjalistów.

W 2018 r. w Punkcie Informacji i Wsparcia dla Ofiar Dotkniętych Przemocą w
Rodzinie w Białym Dunajcu zostało zatrudnionych 2 specjalistów: psycholog oraz
prawnik.
GMINNY OŚRODEK KULTURY
Gminny Ośrodek Kultury im. gen. bryg. A. Galicy w Białym Dunajcu w roku
2018 zatrudniał na umowę o pracę 6 osób. Umowy te obejmowały 4,5 etatu (dyrektor
– 1 etat, specjalista do spraw organizacji imprez i promocji, kasjer – 1 etat, księgowa
– ½ etatu, instruktor malarstwa i rzeźby – ¾ etatu, instruktor ceramiki, pracownik
punktu informacji turystycznej – ¾ etatu, sprzątaczka – ½ etatu. Ponadto na umowęzlecenie zatrudniono 9 osób: 8 instruktorów zespołów regionalnych i instruktora
rzeźby w drewnie. Przy ośrodku działają koła plastyczne: malarstwa na szkle,
malarstwa na papierze, ceramiki, linorytu, grafiki, rzeźby w drewnie, a także muzyczne
– nauka muzyki góralskiej, gra na skrzypcach i basach. Instruktorzy grup regionalnych
pracują w czterech zespołach: „Biołodunajcanie”, „Mali Holni” z Sierockiego,
„Wierchy” z Gliczarowa Górnego i „Zowierucha” z Gliczarowa Dolnego. Ponadto w
Gliczarowie Dolnym i Sierockiem prowadzone są wyjazdowe zajęcia plastyczne.
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Ogółem na zajęcia organizowane przez GOK uczęszcza około 250 osób, przede
wszystkim dzieci i młodzież.
Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2018 wyniósł 450 tysięcy złotych.
Na organizację imprez kulturalnych oraz działania promocyjne i prowadzenie
zespołów regionalnych wydano 197359,64. Najważniejszymi wydarzeniami
organizowanymi i współorganizowanymi przez GOK były: „Dzień Pstrąga”, „Wybory
Nośwarniyjsyj Górolecki”, „Dunajeckie Granie”, Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy
im. A. Skupnia Florka”, „Konkurs Młodyk Toniecków”, Gminny Piknik Rodzinny,
„Wielkanocno Kosołecka”, Ogólnopolski Podhalański Rajd Narciarski LZS,
Ogólnopolski Turniej Juniorów w Warcabach, „Majówka Wędkarska”, „Dzień
Strażaka”, Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości”, spektakl sztuki gen. A.
Galicy „Janosik”, wystawy malarstwa i fotografii, koncerty („Wieczór Chwały”),
Konkurs Plastyczny „Wszyscy Święci Wawrzyńcoka”. Ponadto w ramach współpracy
z partnerskim miastem Sianów delegacja GOK wraz z zespołem Biołodunajcanie
wzięła udział w obchodach 675-lecia miasta, a także uczestniczyła w Święcie V
Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. A. Galicy w Przemyślu.
W białodunajeckim Ośrodku Kultury prowadzone są następujące zajęcia dla
dzieci i młodzieży :
• malarstwo na szkle i rysunek na dużym formacie
• ceramika (wykonywanie figurek ceramicznych, naczyń na kole garncarskim)
• grafika (linoryt)
• nauka gry na skrzypcach (muzyka góralska)
Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy.
W okresie wakacji i ferii zimowych organizowane są dla dzieci i młodzieży
przybywającej w Białym Dunajcu lub okolicach prelekcje o góralskiej muzyce, stroju,
tańcu i kulturze Podhala, a także warsztaty plastyczne.
Średnio raz w miesiącu odbywa się tu koncert lub wernisaż wystawy.
Gminny Ośrodek Kultury jest również organizatorem lub współorganizatorem
cyklicznych imprez odbywających się w Białym Dunajcu. Co roku organizowane są
takie wydarzenia jak:
PARADA GAZDOWSKA:
Cykliczna impreza odbywająca się w Białym Dunajcu oraz w pięciu innych
miejscowościach. Imprezę rozpoczyna uroczysta Parada Gazdowska czyli oceniany
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przez jury przejazd kilkudziesięciu zaprzęgów konnych tradycyjnymi góralskimi
sankami zwanymi kumoterkami przez ulice Białego Dunajca. Drugą część imprezy
stanowią wyścigi konne rozgrywane w trzech konkurencjach:
• wyścigi kumoterek (wyścigi małych dwuosobowych sań)
• skiring (narciarz jadący za koniem z jeźdźcem)
• ski-skiring (narciarz jadący za koniem bez jeźdźca)
Organizatorem imprezy jest: GOK Biały Dunajec, Urząd Gminy Biały Dunajec,
Ochotnicze Straże Pożarne.
Termin: styczeń. Miejsce: Biały Dunajec, równie obok drogi do osiedla Gile
OGÓLNOPOLSKI RAJD NARCIARSKI
Zawody narciarskie drużyn LZS z całej Polski połączone ze sprawdzianem
wiedzy o regionie Podhala i Tatr oraz z promocją miejscowości. Cele Rajdu to m. in.:
popularyzacja turystyki narciarskiej wśród młodzieży wiejskich szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zapoznanie uczestników rajdu z walorami
kulturalno-krajoznawczymi Podhala oraz praktyczna nauka agroturystyki na
przykładzie gminy Biały Dunajec. Oprócz konkurencji sportowych można obejrzeć
występy tutejszych zespołów regionalnych. Co roku w Rajdzie Narciarskim bierze
udział kilkuset uczestników z całej Polski.
Konkurencje rajdowe :
1. Konkurs wiedzy o regionie Podhala i Tatr
2. Sprawnościowy bieg narciarski
3. Śniegowy tor przeszkód
4. Promocja „zagrody turystycznej” w Białym Dunajcu (wspólne opracowanie
turystów zamieszkujących zagrodę oraz właściciela zagrody)
5. Promocja turystyczna regionów
6. Rajd narciarski na trasie ok. 4-5km
Organizatorzy Rajdu :
Krajowe Zrzeszenie LZS, przy współudziale:
• Małopolskiego Zrzeszenia LZS
• Urzędu Gminy Biały Dunajec
• Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Dunajcu
Termin: początek marca. Miejsce: boisko sportowe przy ul.Kościuszki, GOK Biały
Dunajec
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WIELKANOCNA KOSOŁECKA
Konkurs dla dzieci na najpiękniejszy i najbardziej tradycyjny koszyczek ze
święconym odbywający się zawsze podczas święcenia potraw w Wielką Sobotę przed
kościołem parafialnym w Białym Dunajcu. Celem konkursu jest podtrzymywanie
pięknej tradycji przygotowywania i święcenia koszyka wielkanocnego (wielkanocnej
kosołecki). Białodunajecki konkurs rokrocznie ściąga ogromną liczbę uczestników nie
tylko z terenu gminy Biały Dunajec. Cieszy się sporym zainteresowaniem turystów
spędzających Święta na Podhalu. Jury oceniające koszyczki zawsze stoi przed trudnym
wyborem. Przy ocenianiu jury zwraca uwagę w szczególności na:
• obecność wszystkich ważnych pokarmów;
• zachowanie tradycji;
• wygląd i wystrój koszyczka (wiklinowy koszyk przystrojony mirtą lub
bukszpanem, nakryty białą serwetą;
• prezencja uczestnika ubranego w strój góralski.
W każdym tradycyjnym koszyczku powinny się znaleźć barwione jajka, baranki
wykonane z masła, ciasta lub sera, chrzan, sól, kiełbasa, „wykrowki” ziemniaków,
moskole, oscypki, chleb i woda święcona.
Konkurs corocznie organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Białym
Dunajcu.
Termin: Wielka Sobota. Miejsce: przed Kościołem parafialnym w Białym Dunajcu
MAJÓWKA WĘDKARSKA
Zawody wędkarskie o Puchar Białego Dunajca.
Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu, Klub
muchowy "Potok" Biały Dunajec oraz PZW Koło w Zakopanem.
Termin: weekend majowy. Miejsce: boisko sportowe przy ul. Kościuszki
WYBORY NOŚWARNIYJSYJ GÓROLECKI
Corocznie do zmagań o miano Nojśwarniyjsyj Górolecki przystępuje
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kilkanaście dziewczyn z całego Podhala. Startujące dziewczyny muszą wykazać się
umiejętnościami w zakresie: śpiewu, tańca góralskiego, posługiwania się gwarą
podhalańską, muszą posiadać wiadomości o regonie. W konkursie napotykają
również na konkurencje codzienne takie jak: robienie wykrowków, plecenie na
drutach, dojenie krowy, układanie kopy z sianem, a także konkurencje świąteczne,
czyli sznurowanie gorsetów i kierpców na czas.
Nojśwarniyjso Górolecka oprócz urody i wdzięku musi umieć wykonywać
wszystkie wyżej wymienione czynności. Tytuł ”Nojśwarniyjsyj „ wiąże się także z
pewnymi obowiązkami np.: reprezentowanie regionu na różnego rodzaju imprezach.
Oprócz wyboru Nojśwarniyjsyj przyznawane są nagrody i tytuły w kategoriach:
•
•
•
•
•

NOJPARADNIYJSYJ GÓROLECKI
NOJSYKOWNIEJSEJ GÓROLECKI
NOJLEPSEJ TONIECNICY
NOJLEPSYJ ŚPIYWOCKI
NOJŚWARNIYJSYJ POSIADNIKÓW

Imprezie towarzyszą liczne występy zespołów regionalnych oraz koncerty, festyny.
Organizatorem imprezy jest Związek Podhalan w Białym Dunajcu.
Termin: lipiec. Miejsce: boisko sportowe przy ul. Kościuszki
DZIEŃ PSTRĄGA
Impreza plenerowa, której nazwa wywodzi się od herbu Gminy Biały Dunajec.
Głównym punktem programu jest konkurs wędkarski oraz konkurs dla restauratorów
na przyrządzenie najlepszych potraw z pstrąga. W zawodach wędkarskich głównym
zadaniem uczestników jest połów (na żywej rybie) dwóch największych pstrągów,
które są mierzone i punktowane. Następnie do rywalizacji przystępują ekipy
kulinarne. Przy ocenie jury konkursu zwraca w szczególności uwagę na: wygląd,
smak, sposób podania oraz dekoracja przyrządzonych potraw z ryb. Impreza
połączona jest występami zespołów regionalnych, koncertami i zabawą na wolnym
powietrzu.
Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu, Urząd
Gminy, Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenie "Kalina",Koło PZW w
Zakopanem oraz Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury.
Termin: ostatni weekend lipca. Miejsce: boisko sportowe przy ul. Kościuszki w Białym
Dunajcu
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DUNAJECKIE GRANIE
Rozgrywki piłkarskie połączone z występami zespołów regionalnych,
zakończone zabawą na wolnym powietrzu.
Organizatorem imprezy jest LKS BIALI Biały Dunajec
Termin: lipiec. Miejsce: boisko sportowe przy ul. Kościuszki
KONKURS MŁODYCH TONECNIKÓW
Konkurs tańca zbójnickiego i solowego dla dzieci i młodzieży z terenu całego
Podhala, Spisza i Orawy. Rokrocznie białodunajecki Ośrodek Kultury gości ogromną
liczbę młodyk tonecników (do konkursu przystępuje około 250 dzieci z kilkunastu
miejscowości).
Głównym celem Konkursu jest:
• kultywowanie podhalańskiej tradycji
• zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej
• zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjnym śpiewem i tańcem ludowym.
Celem imprezy oprócz wyłonienia najlepszych na drodze konkursu jest przekazywanie
tradycji tańca solowego i zbójnickiego najmłodszym tancerzom, istotna jest również
wymiana doświadczeń między instruktorami i zespołami, popularyzacja folkloru.
Zainteresowanie tym konkursem jest ogromne. Poziom konkursu z roku na rok
jest coraz wyższy. Z satysfakcją odnotowuje się również ogromną liczbę uczestników,
starannie ubranych, z dbałością o wierność tradycji. Należy podkreślić uczestnictwo
młodzieży jak i najmłodszych dzieci
Konkurs jest rozgrywany w trzech przedziałach wiekowych: do 10-ciu lat, 10 - 13 lat
oraz 14 – 16 lat, w kategoriach:
• taniec solowy
• taniec zbójnicki
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Uczestnicy Konkursu są oceniani wg następujących kryteriów:
•
•
•
•

kompozycja całości tańca wraz ze śpiewem i muzyką
techniczna jakość tańca
strój
ogólny wyraz

Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu.
Termin: listopad. Miejsce: Aula Gminna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białym
Dunajcu
SŁUŻBA ZDROWIA
Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu jest publicznym zakładem
opieki zdrowotnej (podmiotem leczniczym), którego Organem nadzorującym jest
Rada Społeczna i Wójt Gminy Biały Dunajec. SGOZ w Białym Dunajcu działa na
podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, umów z
Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne w zakresie :
1. podstawowej opieki zdrowotnej t.j. świadczenia lekarza POZ, świadczenia
pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ, świadczenia pielęgniarki
szkolnej ,
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii i położnictwa,
3. fizjoterapii ambulatoryjnej.
W Samodzielnym Gminnym Ośrodku Zdrowia jest zatrudnionych 21 osób, w tym na
podstawie umowy o pracę 14 osób ( etatów 12), na podstawie umów cywilnoprawnych 7 osób.
W roku 2018 liczba pacjentów zadeklarowanych do ośrodka zdrowia przedstawiała
się w liczbach:
Miesiąc
Pielęgniarka Położna
Lekarz
POZ
POZ
POZ
Styczeń
6026
2953
6026
2018
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Grudzień
2018

5996

2968

5996

Spadek zadeklarowanych pacjentów był spowodowany m.in. rozpoczęciem
działalności w zakresie POZ przez nowo powstały Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Poroninie , migracją mieszkańców, oraz odrzuceniem deklaracji osób
nieubezpieczonych.
SGOZ w Białym Dunajcu w roku 2018 otrzymał certyfikat akredytacyjny w zakresie
działalności zakładu leczniczego przyznany przez Ministra Zdrowia, oraz certyfikat
systemu zarządzania zgodny z wymogami PN-EN ISO 9001:2015-10.
W roku 2018 ośrodek realizował zadania w zakresie świadczeń zdrowotnych
wynikających z umowy z NFZ oraz następujących programów profilaktycznych:
1. Programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)
2. Program profilaktyki gruźlicy
3. Program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV
finansowany ze środków Urzędu Gminy w Białym Dunajcu
4. Podpisano porozumienie ze Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II na
realizację programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych pod nazwą
„Pomyśl o mózgu”.
Ośrodek otrzymał również dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia na
doposażenie nośników informatycznych w związku z obowiązkiem wystawiania
druków L-4 w formie elektronicznej . Kwota ta wynosiła 11.193,00 zł.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Jest samorządową oraz Państwową Instytucją Kultury wpisaną do rejestru
Instytucji Kultury pod numerem 2/2000 z dnia 6 grudnia 2000 r. W gminie Biały
Dunajec istnieje 1 biblioteka oraz 1 filia w Gliczarowie Dolnym działająca od
kwietnia 2009 r. Stan zbiorów na koniec 2018 r. wynosił 13.447 volumenów książek
na łączną kwotę 177.309,33 zł. oraz 35 volumenów zbiorów specjalnych na kwotę
1.427,38 zł. W 2018 r. dokonano zakupu nowości wydawniczych 761 volumenów
książek na kwotę 15.784,37 zł. ( w tym dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach
Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa – 5.400 zł. na 269 vol. książek)
Stan czytelnictwa na koniec 2018 r. - 1.120 czytelników (wzrost o jeden w stosunku
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do roku 2017).
Wypożyczenia to 9.260 wolumenów książek oraz 400 szt. czasopism.
Od roku 2015 Biblioteka posiada kącik dla dzieci oraz jest nastawiona pozytywnie na
wizyty rodziców z małymi dziećmi, dzięki czemu otrzymała tytuł „Miejsce przyjazne
maluchom”. O d września 2017 r. w Bibliotece odbywają się szkolenia komputerowe
w ramach projektu „e-mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, którego celem
jest zwiększenie umiejętności korzystania z internetu ( w tym z e-usług publicznych).
Od 2017 do 2018 r. w szkoleniach komputerowych wzięły udział 143 osoby z gminy
Biały Dunajec. Biblioteka na bieżąco współpracuje z następującymi organizacjami :
LKS BIALI Biały Dunajec (Turniej Sołectw, Dunajeckie Granie, Wakacje z piłką
nożną, Turniej Sylwestrowy na śniegu, spotkania ze słynnym sportowcem), z GOKiem, Związkiem Podhalan, GOPS-em, Gminna komisją ds. Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w rodzinie, Stowarzyszeniem Kobiety
Podhala.
Stan komputerów na dzień 31.12.2018 r. w Bibliotece wynosił 3 zestawy
komputerowe, 6 laptopów dostępnych dla czytelników, 3 laptopy w placówce
głównej w Białym Dunajcu oraz 1 zestaw komputerowy dla czytelników filii w
Gliczarowie Dolnym. Wykorzystuje się program biblioteczny SOWA-2. Dostęp do
internetu : w Białym Dunajcu internet dostępny jest na 12 komputerach, w tym 9 do
dyspozycji użytkowników, w filii w Gliczarowie Dolnym internet jest dostępny na 1
komputerze dostępnym dla użytkowników. W Bibliotece od 2015 r. jest możliwa
elektroniczna obsługa wypożyczalni ze statystykami, skontrum oraz usługą zdalnego
zamawiania i rezerwowania książek. Biblioteka posiada katalog on-line w systemie
SOWA. Istnieje strona internetowa biblioteki (adres : www.gbpbialydunajec.pl )
liczba wejść na stronę w roku 2018 – 45.158. Biblioteka brała udział w projekcie
e-mocni finansowanym przez Unię Europejską a Kierownik Biblioteki jest
przedstawicielem Gminy Biały Dunajec do Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.
Biblioteka kontynuuje realizację wypożyczeń międzybibliotecznych z Powiatową
Biblioteką Publiczną w Zakopanem oraz z współpracuje z bibliotekami szkolnymi na
terenie gminy Biały Dunajec. W 2018 r. udostępniono 165 książek w ramach
wypożyczeń międzybibliotecznych.
W roku 2018 Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała następujące projekty oraz
wydarzenia kulturalno oświatowe :
W filii w Gliczarowie Dolnym :
Czerwony Balonik, Wiosenne Motylki w przedszkolu, Wykonywanie ozdób do palm
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Wielkanocnych, Tradycje świąt Wielkanocnych na Podhalu, Konkurs czytania I-III,
Pożegnanie zimy topienie Marzanny, Gniezno 3D, Pomoc w przygotowaniu fantów,
Ogród bajek – lekcja biblioteczna, Witaj szkoło – wspomnienia z wakacji, Legendy
polski na stulecie odzyskania niepodległości, Kocham Polskę – historia Polski dla
najmłodszych dzieci na 100 lecie odzyskania niepodległości, Światowy dzień
pluszowego misia, Wolontariat – Boże Narodzenie, Zwyczaje Świąteczne na
Podhalu.
W Bibliotece w Białym Dunajcu :
W Bibliotece o tradycji i stroju góralskim, Białodunajecka Biblioteka przyjazna
rolnikom – spotkania, Szkolenie dla rolników, Wielkanocne Kartki, Baranki
Wielkanocne, Kurs wiązania frędzli (strzępków) do chust góralskich i malowania
chust, Zabawa z książką i tabletem, Harcerki w Bibliotece, Warsztaty terapii
zajęciowej „Perła”, Wakacje w górach, Narodowe Czytanie z licealistami, XXV
Jubileuszowy Festiwal Papieski, Wręczenie dyplomów i nagród laureatom Festiwalu
Papieskiego, Kurs języka angielskiego, e-mocni kursy komputerowe.
FESTIWAL PAPIESKI
Konkurs plastyczny, recytatorski i muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II i
Benedyktowi XVI. Organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Białym
Dunajcu.
Celem Festiwalu jest popularyzacja utworów literackich, teatralnych,
muzycznych i plastycznych poświęconych Papieżowi - Polakowi i Jego dziejowemu
posłannictwu, zebranie dzieł piśmienniczych o tej tematyce dotąd nie publikowanych
a także szersze upowszechnianie twórczości artystycznej ks. Karola Wojtyły.
Uczestnikami Festiwalu są: chóry, grupy śpiewacze i obrzędowe, szkoły, zespoły
muzyczne i teatralne oraz soliści: recytatorzy, gawędziarze i śpiewacy, poeci oraz
autorzy prac plastycznych.
Uczestnicy oceniani są w trzech grupach wiekowych:
a) dzieci do 12 lat (szkoły podstawowe)
b) dzieci do lat 16 (gimnazjum)
c) dorośli od 17 lat
w kategoriach:
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1) recytatorów i gawędziarzy
2) grup teatralnych
3) śpiewu solowego
4) chórów, grup śpiewaczych i zespołów instrumentalno - wokalnych
5) poetów, wykonujących utwory własne
6) autorów prac plastycznych
Termin Festiwalu: październik. Miejsce: Aula Gminna przy Szkole Podstawowej nr 1
w Białym Dunajcu
Ogólna sytuacja finansowa Gminy.
Budżet Gminy Biały Dunajec na koniec 2018 roku zamknął się wynikiem
dodatnim (nadwyżką) w wysokości 592.515,80 zł. Na koniec 2018 r. łączna kwota
długu Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zobowiązania wymagalne
nie występowały) wyniosły 4.284.118,00 zł. co stanowi 13,56 % wykonanych
dochodów. W obecnym stanie prawnym podstawę oceny zdolności gminy do spłaty
długi i możliwości uchwalania budżetu na kolejne lata w okresie obsługi zadłużenia
wyznacza kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy, który
oblicza się na podstawie art.243 z uwzględnieniem art.244 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z uchwałą Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Biały Dunajec relacja z art.243 i 244 ustawy o finansach
publicznych została zachowana.

Realizacja Uchwał Rady Gminy Biały Dunajec
W 2018 roku kończąca kadencje Rada Gminy Biały Dunajec podjęła 55
uchwał, natomiast nowa Rada wybrana na lata 2018 – 2023 podjęła do grudnia 2018
roku podjęła 27 uchwał. Wszystkie uchwały zostały zrealizowane przez Urząd
Gminy Biały Dunajec i pozostałe jednostki.
Szczegółowe zestawienie uchwał przedstawia poniższa tabela.
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Rok 2018 (kadencja 2014 - 2018)
Lp.

Nr
sesji

Data

Nr uchwały

Uchwała w sprawie:

Uwagi

Autor projektu

XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 lutego 2018 roku
1.

XXXVIII

2.

XXXVIII

3.

XXXVIII

4.

XXXVIII

5.

XXXVIII

28.02.18 XXXVIII/224/2018 Zmiany uchwały Nr XXXVII/216/2017 Rady

Weszła w życie 21.03.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
1666 z dn. 07.03.2018 r.

Skarbnik

Weszła w życie 21.03.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
1667 z dn. 07.03.2018 r.
Zmian
w
budżecie
Gminy
Biały
Dunajec
na
rok
XXXVIII/226/2018
28.02.18
Weszła w życie 28.02.2018
2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
1668 z dn. 07.03.2018 r.
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Biały
28.02.18 XXXVIII/227/2018
Weszła w życie 28.02.2019
Dunajec
r.
28.02.18 XXXVIII/228/2018 Szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania Weszła w życie 21.03.2018
ulg w spłacie należności pieniężnych o
r.
charakterze cywilnoprawnym przypadających
Dz. U. Woj. Małop. poz.
Gminie Biały Dunajec oraz jej jednostką
1669 z dn. 07.03.2018 r.
podległym, określenia warunków

Sekretarz

28.02.18

Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2017
roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym
przedszkolom, innym formom wychowania
przedszkolnego, szkołą w tym szkołą
podstawowym, w których zorganizowano
oddział przedszkolny i placówką prowadzonym
na terenie gminy Biały Dunajec, trybu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych
dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich
wykorzystania.
XXXVIII/225/2018 Podziału gminy Biały Dunajec na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.

dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie
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Skarbnik

Skarbnik
Księgowość/Skar
bnik

pomoc publiczną oraz wskazania organu lub
osób uprawnionych do udzielenia tych ulg

28.02.18 XXXVIII/229/2018 Zmiany uchwały Nr VI/51/2003 Rady Gminy

6.

XXXVIII

Weszła w życie 21.03.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
1670 z dn. 07.03.2018 r.
XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 marca 2018 roku

7.

XXXIX

28.03.18

XXXIX/230/2018

8.

XXXIX

28.03.18

XXXIX/231/2018

9.

XXXIX

28.03.18

XXXIX/232/2018

10.

XXXIX

28.03.18

XXXIX/233/2018

11.

XXXIX

28.03.18

XXXIX/234/2018

12.

XXXIX

28.03.18

XXXIX /235/2018

Biały Dunajec z dnia 28 marca 2003 w sprawie
uchwalenia Statutów Gminy Biały Dunajec

Określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogicznych,
psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Biały Dunajec.
Zmiany uchwały Nr XX/128/2016 Rady Gminy
Biały Dunajec z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie wspólnej obsługi oświatowych
jednostek organizacyjnych Gminy Biały Dunajec
oraz nadania Statutu Gminnemu Zespołowi
Oświatowemu.
Zatwierdzenia Regulaminowi Dostarczania
Wody przez Gminę Biały Dunajec.

Weszła w życie 20.04.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
2830 z dn. 06.04.2018 r.

Gminny Zespół
Oświaty

Weszła w życie 20.04.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
2831 z dn. 06.04.2018 r.

Gminny Zespół
Oświaty

Weszła w życie 20.04.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
2832 z dn. 06.04.2018 r.
Nadania nazwy obiektowi sportowemu w Białym Weszła w życie 28 marca
Dunajcu
2018 r.
Zmiany w budżecie Gminy Biały Dunajec
Weszła w życie 28.03.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
2833 z dn. 06.04.2018 r.
Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Biały
Dunajec
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Sekretarz

Weszła w życie 28.03.2018
r.

Gospodarka
Komunalna

Sekretarz
Skarbnik

Skarbnik

13.

XXXIX

28.03.18

XXXIX /236/2018

Utworzenia stałych obwodów głosowania,
ustalenia ich granic i numerów obwodów
głosowania oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych w Gminie Biały Dunajec

14.

XXXIX

28.03.18

XXXIX /237/2018

15.

XXXIX

28.03.18

XXXIX /238/2018

Przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w
Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania budowa wiaty garażowej przy
Komendzie Policji w Zakopanem
Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Białym Dunajcu

16.

XXXIX

28.03.18

XXXIX /239/2018

17.

XXXIX

28.03.18

XXXIX /240/2018

18.

XL

30.04.18

XXXIX /241/2018

19.

XL

30.04.18

XL/242/2018

zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok
2018

20.

XL

30.04.18

XL/243/2018

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Biały Dunajec

Weszła w życie 20.04.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
2834 z dn. 06.04.2018 r.
Weszła w życie 28.03.2018

Sekretarz

Weszła w życie 28.03.2018
r.
Weszła w życie 28.03.2018
r.

Skarbnik

Weszła w życie 28.03.2018
r.
XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Geodezja

Przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Państwowej straży Pożarnej z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
aparatu powietrznego ochrony dróg
oddechowych dla Komendy Państwowej Straży
Pożarnej w Zakopanem
Nabycia nieruchomości gruntowej w
miejscowości Biały Dunajec

Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Biały Dunajec na lata 2016-2023

Weszła w życie 30.04.2018
r.
Weszła w życie 30.04.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
3646 z dn. 11.05.2018 r.
Weszła w życie 30.04.2018
r.

Skarbnik

Skarbnik

Fundusze Unijne
Skarbnik

Skarbnik

XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2018 roku
21.

XLI

30.05.18

XLI/244/2018

Zmiany załącznika do uchwały Nr XX/128/2016
Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 24
października 2016 r w sprawie wspólnej obsługi
oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy
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Weszła w życie 23.06.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.

Gminny Zespół
Oświaty

Biały Dunajec oraz nadania Statutu Gminnemu
Zespołowi Oświatowemu

4149 z dn. 08.06.2018 r.
Weszła w życie 30.05.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
4150 z dn. 08.06.2018 r.
Weszła w życie 30.05.2018
r.

Skarbnik

Weszła w życie 23.06.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
4148 z dn. 08.06.2018 r.
Weszła w życie 23.06.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
4151 z dn. 08.06.2018 r.

Sekretarz

22.

XLI

30.05.18

XLI/245/2018

zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok
2018

23.

XLI

30.05.18

XLI/246/2018

Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Biały
Dunajec

24.

XLI

30.05.18

XLI/247/2018

Zmiany uchwały o podziale gminy Biały
Dunajec na okręgi wyborcze oraz ustalania ich
granic, numerów i liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym

25.

XLI

30.05.18

XLI/248/2018

26.

XLI

30.05.18

XLI/249/2018

Ustalenia regulaminu określającego zasady
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Biały Dunajec na realizację zadań
inwestycyjnych Regionalna Polityka
energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3
Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020 polegających na zmianie systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym na
ogrzewanie proekologiczne
Określenia metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty

27.

XLI

Weszła w życie 01.07.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
4152 z dn. 08.06.2018 r.
Określenia
metody
ustalania
stawki
opłaty
za
XLI/250/2018
30.05.18
Weszła w życie 01.07.2018
pojemniki o określonej pojemności.
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
4153 z dn. 08.06.2018 r.
XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 20 czerwca 2018 roku
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Skarbnik

Fundusze Unijne

Gospodarka
Odpadami

Gospodarka
Odpadami

28.

XLII

20.06.18

XLII/251/2018

Przekazania projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzenia ścieków organowi
regulującemu do zaopiniowania

29.

XLII

20.06.18

XLII/252/2018

Zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok
2018

30.

XLII

20.06.18

XLII/253/2018

Weszła w życie 20.06.2018
r.

Gospodarka
Komunalna

Weszła w życie 27.06.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
4534 z dn. 20.06. 2018 r.
Zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Weszła w życie 20.06.2018
finansowego Samodzielnego Gminnego Ośrodka r.

Skarbnik

SGOZ

Zdrowia w Białym Dunajcu za 2017 rok

31.

XLII

20.06.18

XLII/254/2018

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Biały Dunajec za 2017 rok

Weszła w życie 20.06.2018
r.

Skarbnik

32.

XLII

20.06.18

XLII/255/2018

Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biały
Dunajec

Weszła w życie 20.06.2018
r.

Skarbnik

33.

XLII

20.06.18

XLII/256/2018

Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Biały
Dunajec

Weszła w życie 20.06.2018
r.

Sekretarz

34.

XLII

20.06.18

XLII/257/2018

Udzielenia dotacji celowej dla Województwa
Małopolskiego

Weszła w życie 20.06.2018
r.

Skarbnik

XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 czerwca 2018 roku
35.

XLIII

29.06.18

36.

XLIV

31.07.18

XLIII/258/2018

Zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok
2018

XLIV/259/2018

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków

Weszła w życie 29.06.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
4764 z dn. 06.07. 2018 r.
XLIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 lipca 2018 roku
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Weszła w życie 23.08.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.

Skarbnik

Gospodarka
Komunalna

5561 z dn. 08.08.2018 r.
37.

XLIV

31.07.18

XLIV/260/2018

Ustalania zasad przyznawania diet dla radnych

Weszła w życie 31.07.2018
r.

Sekretarz

38.

XLIV

31.07.18

XLIV/261/2018

Weszła w życie 23.08.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
5562 z dn. 08.08.2018 r.

Wydział Handlu

39.

XLIV

31.07.18

XLIV/262/2018

Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w
miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Biały Dunajec
Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gliczarowie Górnym

Weszła w życie 31.07.2018
r.

Skarbnik

XLIV

31.07.18

XLIV/263/2018

Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gliczarowie Górnym

Weszła w życie 31.07.2018
r.

Skarbnik

40.

XLIV

31.07.18

XLIV/264/2018

Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej
straży Pożarnej w Sierockiem

Weszła w życie 31.07.2018
r.

Skarbnik

41.

XLIV

31.07.18

XLIV/265/2018

Zmiany w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok
2018

Weszła w życie 31.07.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
5563 z dn. 08.08.2018 r.
XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 12 września 2018 roku

Skarbnik

42.

XLV

12.09.18

XLV/266/2018

Zmiany uchwały Nr XXXIV/184/2009 Rady
Gminy Biały Dunajec z dnia 7 września 2009
roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążenia nieruchomości stanowiących mienie
Gminy biały Dunajec oraz ich wydzierżawienia i
najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
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Weszła w życie 05.10.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
6254 z dn. 20.09.2018 r.

Skarbnik

43.

XLV

12.09.18

XLV/267/2018

Zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok
2018

44.

XLV

12.09.18

XLV/268/2018

Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

45.

XLV

12.09.18

XLV/269/2018

Wyrażenia zgody na zamianę udziałów w
działkach ewid. 17034/2, 17035, 17038/2, 17036,
17041 położonych na terenie gminy miasto
Nowy Targ

Weszła w życie 26.09.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
6995 z dn. 22.10. 2018 r.
Weszła w życie 12.09.2018
r.
Weszła w życie 12.09.2018
r.

Skarbnik

Biuro
Rady/Radca
Prawny
Radca Prawny

XLVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 września 2018 roku
46.

XLVI

28.09.18

XLVI/270/2018

47.

XLVI

28.09.18

XLVI/271/2018

48.

XLVI

28.09.18

49.

XLVI

50.

XLVI

Zmiany uchwały Nr XLIV/263/2018 Rady
Gminy Biały Dunajec z dnia 31 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży pożarnej w Gliczarowie
Górnym
Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gliczarowie Dolnym

Weszła w życie 28.09. 2018
r.

Skarbnik

Weszła w życie 28.09.2018
r.

Skarbnik

XLVI/272/2018

Zmiany w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok
2018

Weszła w życie 28.09.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
6683 z dn. 05.10. 2018 r.

Skarbnik

28.09.18

XLVI/273/2018

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biały
Dunajec

Weszła w życie 28.09.2018
r.

Skarbnik

28.09.18

XLVI/274/2018

Weszła w życie 26.10.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
6820 z dn. 11.10. 2018 r.
XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 15 października 2018 roku

Sekretarz

Uchwalenia Statutu Gminy Biały Dunajec
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51.

XLVII

15.10.18

XLVII/275/2018

Zmiany w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok
2018

52.

XLVII

15.10.18

XLVII/276/2018

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biały
Dunajec

53.

XLVII

15.10.18

XLVII/277/2018

Zmiany uchwały Nr X65/2015 w sprawie
warunków i trybu wspierania rozwoju sportu

54.

XLVII

15.10.18

XLVII/278/2018

Przyjęcia „Programu współpracy Gminy Biały
Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019”

Weszła w życie 15.10.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
7169 z dn. 25.10. 2018 r.
Weszła w życie 15.10.2018
r.

Skarbnik

Weszła w życie 09.11.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
7168 z dn. 25.10. 2018 r.
Weszła w życie 15.10.2018
r.

Ewidencja
ludności

Skarbnik

Ewidencja
ludności

XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2018 roku
55.

XLVIII

14.11.18

XLVIII/279/2018

Zmiany w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok
2018

Weszła w życie 14.11.2018
r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
7804 z dn. 19.11. 2018 r.
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Skarbnik

Lp.

Nr
sesji

Data

Nr uchwały

Uchwała w sprawie:

Uwagi

Autor projektu

I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 listopada 2018
I

22.11.18

I/1/2018

Ustalenia regulaminu głosowania w wyborach
przewodniczącego Rady Gminy Biały
Dunajec

Weszła w życie
22.11..2018 r.

Biuro Rady

I

22.11.18

I/2/2018

Weszła w życie
22.11.2018 r.

Biuro Rady

I

22.11.18

I/3/2018

Powołania Komisji Skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania nad wyborem
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących
Rady Gminy Biały Dunajec
Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Biały
Dunajec

Weszła w życie
22.11.2018 r.

Biuro Rady

I

22.11.18

I/4/2018

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Biały Dunajec

Weszła w życie
22.11.2018 r.

Biuro Rady

I

22.11.18

I/5/2018

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Biały Dunajec

Weszła w życie
22.11.2018 r.

Biuro Rady

I

22.11.18

I/6/2018

Wyboru Przewodniczących Stałych Komisji
Rady

Weszła w życie
22.11.2018 r.

Biuro Rady

1.
2.

3.
4.
5.
6.

II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 03 marca 2018 roku
II

03.12.18

II/7/2018

Ustalenia zasad przyznawania diet dla
Radnych

Weszła w życie
03.12.2018 r.

Biuro Rady

II

03.12.18

II/8/2018

Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Biały Dunajec

Weszła w życie
03.12.2018 r.

Sekretarz

II

03.12.18

II/9/2018

Ustalenia zasad na jakich przysługuje dieta dla
sołtysów.

Weszła w życie
03.12.2018 r.

Sekretarz

7.
8.
9.
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II

03.12.18

II/10/2018

Powołania składów osobowych stałych
Komisji Rady.

Weszła w życie
03.112.2018 r.

Biuro rady

II

03.12.18

II/11/2018

Nabycia nieruchomości gruntowej w
miejscowości Biały Dunajec.

Weszła w życie
03.12.2018 r.

Geodezja

II

03.12.18

II/12/2018

Zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Weszła w życie
03.12.2018 r.

Geodezja

II

03.12.18

II/13/2018

Zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na
rok 2018

III

28.12.18

III/14/2018

III

28.12.18

II/15/2018

Zmiany uchwały nr II/10/2018 Rady Gminy
Biały Dunajec z dnia 08 grudnia 2018 roku w
sprawie powołania składów osobowych
stałych Komisji Rady.
Powołania Rady społecznej Samodzielnego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym
Dunajcu

III

28.12.18

II/16/2018

III

28.12.18

II/17/2018

10.
11.
12.
13.

Weszła w życie
Skarbnik
03.12.2018 r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
8331 z dn. 10.12. 2018 r
.
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 roku

14.

15.
16.

17.

Weszła w życie
28.12.2018 r.

Weszła w życie
28.12.2018r.
.
Przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Weszła w życie
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 24.01.2019 r.
2023
Dz. U. Woj. Małop. poz.
274 z dn. 09.01.2019 r.
Podwyższenia kryterium dochodowego
Weszła w życie
uprawniającego do przyznawania pomocy w
24.01.2019 r.
zakresie dożywiania oraz odstąpienia od
Dz. U. Woj. Małop. poz.
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
275 z dn. 09.01.2018 r.
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych w
ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023
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Biuro Rady

Biuro Rady

GOPS

GOPS

III

28.12.18

II/18/2018

Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla
bezdomnych.

III

28.12.18

II/19/2018

Ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

III

28.12.18

II/20/2018

Wyrażenia zgody na wynajem na okres
powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym
części nieruchomości położonej w Białym
Dunajcu przy ul. Jana Pawła II 310,
stanowiący lokal użytkowy

Weszła w życie
28.12.2018 r.

III

28.12.18

III/21/2018

Wyrażenia zgody na wynajem na okres
powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym
części nieruchomości położonej w Białym
Dunajcu przy ul. Jana Pawła II 308,
stanowiący lokal użytkowy

Weszła w życie
28.12.2018 r.

Finansowość budżetowa

III

28.12.18

III/22/2018

Zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na
rok 2018

Skarbnik

III

28.12.18

III/23/2018

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Biały Dunajec

Weszła w życie
28.12.2018 r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
276 z dn. 01.09.2018 r.
Weszła w życie
28.12.2018 r.

III

28.12.18

III/24/2018

Ustalenia wykazów wydatków, które nie
wygasają z końcem roku budżetowego 2018

Weszła w życie
28.12.2018 r.

Skarbnik

III

28.12.18

III/25/2018

Zatwierdzenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Biały Dunajec na lata 2019 – 2023
oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących

Weszła w życie
24.01.2019 r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
277 z dn. 01.09.2018 r.

Skarbnik

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.
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Weszła w życie
24.01.2019 r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
273 z dn. 01.09.2018 r.
.
Weszła w życie
28.12.2018 r.

GOPS

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Finansowość budżetowa

Skarbnik

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biały
Dunajec.
III

28.12.18

III/26/2018

Uchwała Budżetowa Gminy Biały Dunajec na
rok 2019

III

28.12.18

III/27/2018

Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Biały Dunajec

26.

27.

Weszła w życie
28.12.2018 r.
Dz. U. Woj. Małop. poz.
278 z dn. 09.01.2019 r.
Z mocą obowiązującą do
01.01.2019 r.
Weszła w życie
28.12.2018 r.

Skarbnik

Skarbnik

Rok 2018 kadencji 2018 – 2023 zakończono na pozycji nr 27.

Wójt Gminy Biały Dunajec
Andrzej Jacek Nowak

60

