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SZANOWNI PAŃSTWO, 
Za nami trudny, pełen wyzwań rok 2020. Musieliśmy zmienić sposób 
myślenia i pracy. W nowej rzeczywistości, na nowo, ważne stały się 
podstawowe wartości do jakich przez lata przywykliśmy – bezpie-
czeństwo, zdrowie, solidarność czy przewidywalność jutra. 

Jak – jako gmina – poradziliśmy sobie z wyzwaniami postawionymi 
przez pandemię? Co udało nam się zrealizować pomimo przeciwno-
ści? Jakie działania podjęliśmy, aby wspomóc mieszkańców? 

Zapraszam do zapoznania się z naszym raportem o stanie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020. 

Znajdą w nim Państwo obiektywne informacje o tym co zrobiliśmy, 
jaki jest nasz potencjał na tle podobnych do nas gmin, a także w któ-
rym momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy. To doku-
ment o nas samych, dla nas samych – mieszkańców gminy. 

Dla Państwa wygody, raport przedstawiamy w formie strony interne-
towej. Chcemy, aby nasze działania były transparentne. Aby dowolną 
informacją można się podzielić z bliskimi „jednym kliknięciem”. Do 
tego też Państwa zachęcam! 

 

Marek Jamborski 
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Numer uch-
wały 

Data uch-
wały 

Tytuł uchwały Status 

XIV/115/2020 
2020-02-

17 
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w 

Maciejowicach 
zrealizowana 

XIV/116/2020 
2020-02-

17 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej 

na rok 2020 
zrealizowana 

XIV/117/2020 
2020-02-

17 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegó-

łowe warunki jego funkcjonowania 
zrealizowana 

XIV/118/2020 
2020-02-

17 

w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVIII/297/2018 
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 marca 

2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka „ 
MAŁE MISIE” i nadania mu statutu 

zrealizowana 

XIV/119/2020 
2020-02-

17 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyży-

wienie dziecka w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" 
zrealizowana 

XIV/120/2020 
2020-02-

17 

w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej 
poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów 
składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę 

Kocmyrzów-Luborzyca 

zrealizowana 

XIV/121/2020 
2020-02-

17 
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podsta-

zrealizowana 
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Numer uch-
wały 

Data uch-
wały 

Tytuł uchwały Status 

wowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Lubo-
rzyca dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami 
tych szkół wraz z określeniem dokumentów niezbęd-

nych do potwierdzenia tych kryteriów 

XIV/122/2020 
2020-02-

17 

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wielo-
funkcyjnych boisk sportowych będących własnością 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
zrealizowana 

XIV/123/2020 
2020-02-

17 

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z urządzeń 
siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kocmyrzów-

Luborzyca 
zrealizowana 

XIV/124/2020 
2020-02-

17 

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z parkin-
gów funkcjonujących w systemie „Parkuj i Jedź” (P+R) w 

Gminie Kocmyrzów-Luborzyca 
zrealizowana 

XIV/125/2020 
2020-02-

17 

w sprawie przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów 
– Luborzyca: Baranówka, Czulice, Dojazdów, Goszyce, 
Goszcza, Głęboka, Karniów, Kocmyrzów, Krzysztofo-
rzyce, Luborzyca, Łuczyce, Łososkowice, Maciejowice, 
Marszowice, Prusy, Pietrzejowice, Rawałowice, Sado-

wie, Skrzeszowice, Sulechów, Wola Luborzycka, Wysio-
łek Luborzycki, Wiktorowice, Wilków, Zastów, uchwa-
lonego Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca 

Nr XLII/327/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku 

zrealizowana 

XIV/126/2020 
2020-02-

17 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych publicznych na terenie 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
zrealizowana 

XIV/127/2020 
2020-02-

17 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Krakowskiemu na realizację zadania drogowego w 

2020 roku 
zrealizowana 

XIV/128/2020 
2020-02-

17 

w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Kra-
kowskiego zadania z zakresu budowy chodnika przy 

drodze powiatowej nr 1267K w miejscowości Kocmy-
rzów 

zrealizowana 

XIV/129/2020 
2020-02-

17 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 
zrealizowana 

XV/130/2020 
2020-04-

28 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2020 roku 

zrealizowana 

XV/131/2020 
2020-04-

28 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Kocmyrzowie-Luborzycy na lata 2020-2022 

zrealizowana 

XV/132/2020 
2020-04-

28 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego so-

łectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca: Baranówka, Czu-
lice, Dojazdów, Goszyce, Goszcza, Głęboka, Karniów, 

Kocmyrzów, Krzysztoforzyce, Luborzyca, Łuczyce, Ło-
soskowice, Maciejowice, Marszowice, Prusy, Pietrzejo-
wice, Rawałowice, Sadowie, Skrzeszowice, Sulechów, 

Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki, Wiktorowice, 
Wilków, Zastów 

zrealizowana 

XV/133/2020 
2020-04-

28 

w sprawie : wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmy-
rzów Luborzyca o wystąpienie z wnioskiem o skomuna-
lizowanie działki nr 203 w obrębie Baranówka w trybie 

zrealizowana 



Raport o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  w 2020 roku 

Strona | 13

Numer uch-
wały 

Data uch-
wały 

Tytuł uchwały Status 

art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r Przepisy wpro-
wadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i 

ustawę o pracownikach samorządowych 

XV/134/2020 
2020-04-

28 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysoko-
ści opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządo-

wym Żłobku "Małe Misie" 
zrealizowana 

XV/135/2020 
2020-04-

28 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Krakowskiemu na realizację zadania drogowego w 

2020 roku 
zrealizowana 

XV/136/2020 
2020-04-

28 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 
zrealizowana 

XV/137/2020 
2020-04-

28 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2020-2035 
zrealizowana 

XVI/138/2020 
2020-06-

08 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania zrealizowana 

XVI/139/2020 
2020-06-

16 

w sprawie zatwierdzenia spraowozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca za 2019 r. 
zrealizowana 

XVI/140/2020 
2020-06-

08 

w sprawie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 

2019 r. 
zrealizowana 

XVI/141/2020 
2020-06-

08 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Woje-
wodztwa Małopolskiego na realizację zadania drogo-

wego w 2020 r. 
zrealizowana 

XVI/142/2020 
2020-06-

08 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 
zrealizowana 

XVI/143/2020 
2020-06-

08 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2020-2035 
zrealizowana 

XVII/144/2020 
2020-07-

14 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy 
zrealizowana 

XVII/145/2020 
2020-07-

14 

w sprawie aktualizacji Regulaminu przyznawania dota-
cji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indy-

widualnych gospodarstwach domowych na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 

zrealizowana 

XVII/146/2020 
2020-07-

14 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krzyszto-

forzyce 
zrealizowana 

XVII/147/2020 
2020-07-

14 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krzyszto-

forzyce 
zrealizowana 

XVII/148/2020 
2020-07-

14 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w roku szkolnym 

2020/2021 
zrealizowana 

XVII/149/2020 
2020-07-

14 

w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miej-
skiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie 

prowadzonego przez Gminę Kraków 
zrealizowana 

XVII/150/2020 
2020-07-

14 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Maciejowicach 
zrealizowana 
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Numer uch-
wały 

Data uch-
wały 

Tytuł uchwały Status 

XVII/151/2020 
2020-07-

14 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuczycach 
zrealizowana 

XVII/152/2020 
2020-07-

14 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Karniowie 
zrealizowana 

XVII/153/2020 
2020-07-

14 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Marszowicach 
zrealizowana 

XVII/154/2020 
2020-07-

14 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszycach 
zrealizowana 

XVII/155/2020 
2020-07-

14 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczy 
zrealizowana 

XVII/156/2020 
2020-07-

14 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 
zrealizowana 

XVII/157/2020 
2020-07-

14 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2020-2035 
zrealizowana 

XVIII/158/2020 
2020-09-

07 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 
Gminą Zielonki w sprawie realizacji zadania publicz-

nego w zakresie kierowania mieszkańców Gminy Koc-
myrzów -Luborzyca do Środowiskowego Domu Samo-
pomocy zlokalizowanego na terenie Gminy Zielonki w 

miejscowości Wola Zachariaszowska 

zrealizowana 

XVIII/159/2020 
2020-09-

07 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w sprawie współdziałania gmin przy 

realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglome-
racji Kraków 

zrealizowana 

XVIII/160/2020 
2020-09-

07 

w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/248/2017 Rady 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2017 
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania do-
tacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w in-
dywidualnych gospodarstwach domowych na terenie 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 

zrealizowana 

XVIII/161/2020 
2020-09-

07 

w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej poprawy bez-
pieczeństwa oraz jakości transportu kolejowego w go-
dzinach szczytu poprzez wzmocnienie taboru kolejo-

wego 

zrealizowana 

XVIII/162/2020 
2020-09-

07 

w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Kra-
kowskiego zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2152K – budowa chodnika w Łuczycach" 
zrealizowana 

XVIII/163/2020 
2020-09-

07 

w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych 
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyj-

nych Komendy 

zrealizowana 

XVIII/164/2020 
2020-09-

07 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 
zrealizowana 

XVIII/165/2020 
2020-09-

07 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2020-2035 
zrealizowana 

XIX/166/2020 
2020-10-

28 
w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2019/2020 
zrealizowana 
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Numer uch-
wały 

Data uch-
wały 

Tytuł uchwały Status 

XIX/167/2020 
2020-10-

28 
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Kocmy-

rzów I z siedzibą ul. Jagiellońska 11 32-010 Luborzyca 
zrealizowana 

XIX/168/2020 
2020-10-

28 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Skrzeszo-

wice 
zrealizowana 

XIX/169/2020 
2020-10-

28 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Skrzeszo-

wice 
zrealizowana 

XIX/170/2020 
2020-10-

28 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzysz-

toforzyce 
zrealizowana 

XIX/171/2020 
2020-10-

28 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
zrealizowana 

XIX/172/2020 
2020-10-

28 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
zrealizowana 

XIX/173/2020 
2020-10-

28 

w sprawie zmiany naprawczej miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmy-
rzów – Luborzyca: Baranówka, Czulice, Dojazdów, Go-

szyce, Goszcza, Głęboka, Karniów, Kocmyrzów, Krzysz-
toforzyce, Luborzyca, Łuczyce, Łososkowice, Maciejo-
wice, Marszowice, Prusy, Pietrzejowice, Rawałowice, 
Sadowie, Skrzeszowice, Sulechów, Wola Luborzycka, 
Wysiołek Luborzycki, Wiktorowice, Wilków, Zastów, 

uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów – Lubo-
rzyca Nr XLII/327/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku. 

zrealizowana 

XIX/174/2020 
2020-10-

28 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 638/9 o powierzchni 1166 

m2 położonej obręb 0008 Kocmyrzów 
zrealizowana 

XIX/175/2020 
2020-10-

28 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nie-

ruchomości 
zrealizowana 

XIX/176/2020 
2020-10-

28 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Karniowie 
zrealizowana 

XIX/177/2020 
2020-10-

28 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 
zrealizowana 

XIX/178/2020 
2020-10-

28 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2020-2035 
zrealizowana 

XX/179/2020 
2020-11-

30 

w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie na rok 2021” 

w trakcie real-
izacji 

XX/180/2020 
2020-11-

30 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmono-
gramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2030 
zrealizowana 

XX/181/2020 
2020-11-

30 
w sprawie przystąpienia Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

do Programu ”Wspieraj Seniora” na rok 2020 
zrealizowana 

XX/182/2020 
2020-11-

30 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zastów zrealizowana 

XX/183/2020 
2020-11-

30 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kocmyrzów – 
Luborzyca Nr XV/132/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 
roku w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-

zrealizowana 



Raport o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  w 2020 roku  

Strona | 16

Numer uch-
wały 

Data uch-
wały 

Tytuł uchwały Status 

scowego planu zagospodarowania przestrzennego so-
łectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca: Baranówka, Czu-

lice, Dojazdów, Goszyce, Goszcza, Głęboka, Karniów, 
Kocmyrzów, Krzysztoforzyce, Luborzyca, Łuczyce, Ło-
soskowice, Maciejowice, Marszowice, Prusy, Pietrzejo-
wice, Rawałowice, Sadowie, Skrzeszowice, Sulechów, 

Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki, Wiktorowice, 
Wilków, Zastów 

XX/184/2020 
2020-11-

30 

w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmy-
rzów Luborzyca o wystąpienie z wnioskiem o skomuna-
lizowanie działki nr 282 w obrębie Prusy w trybie art.5 

ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r Przepisy wprowa-
dzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o 

pracownikach samorządowych 

zrealizowana 

XX/185/2020 
2020-11-

30 

w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w 
Uchwale Nr XIX/171/2020 z dnia 28 października 2020 

r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

zrealizowana 

XX/186/2020 
2020-11-

30 
w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Gmina 

dla Mieszkańców 
zrealizowana 

XX/187/2020 
2020-11-

30 
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 
zrealizowana 

XX/188/2020 
2020-11-

30 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2020-2035 

zrealizowana 

XX/189/2020 
2020-12-

29 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 
zrealizowana 

XX/190/2020 
2020-12-

29 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2020-2035 
zrealizowana 

XX/191/2020 
2020-12-

29 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2035 
w trakcie real-

izacji 

XX/192/2020 
2020-12-

29 
Uchwała Budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 

rok 2021 Nr XXI/192/2020 z dnia 29.12.2020 r. 
w trakcie real-

izacji 

XX/193/2020 
2020-12-

29 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Koc-

myrzów-Luborzyca 
zrealizowana 

XX/194/2020 
2020-12-

29 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gmi-

nie Kocmyrzów-Luborzyca na 2021 rok 

w trakcie real-
izacji 

XX/195/2020 
2020-12-

29 

przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 

2021-2026 

w trakcie real-
izacji 

XX/196/2020 
2020-12-

29 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w 
trybie bezprzetargowym określoną część nieruchomo-

ści gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmy-
rzów-Luborzycy położonej w obrębie Wysiołek Lubo-

rzycki 

zrealizowana 

XX/197/2020 
2020-12-

29 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w try-
bie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego 
własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca położonego w 

obrębie Kocmyrzów 

zrealizowana 
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Tytuł uchwały Status 

XX/198/2020 
2020-12-

29 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w 
trybie bezprzetargowym określoną część nieruchomo-
ści gruntowej stanowiącego własność Gminy Kocmy-

rzów-Luborzyca położonej w obrębie Luborzyca 

zrealizowana 

XX/199/2020 
2020-12-

29 

wyrażenia zgody na oddanie wnajem w trybie bezprze-
targowym lokalu użytkowego stanowiącego własność 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca położonego w obrębie 

Marszowice 

zrealizowana 
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ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 

 
 

 
 
 

 
 

Numer 
zarządzenia 

Data 
zarządzenia 

Tytuł zarządzenia 

0050.1.2020 2020-01-02 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.2.2020 2020-01-03 

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do prowadzenia 
postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: "Budowa szatni 
kontenerowej przy boisku sportowym wraz z instalacjami wewnętrz-

nymi, instlacjami położonymi poza budynkiem oraz zagospodarowaniem 
terenu" 

0050.3.2020 2020-01-16 
w sprawie pzyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju 

sportu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2020 r. 

0050.3A.2020 2020-01-23 w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego 

0050.4.2020 2020-01-27 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej o stałym charakterze do 

przygotowywania i przprowadzania postępowań o udzielenie zamówie-
nia publicznego 

0050.5.2020 2020-02-11 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.6A.2020 2020-02-18 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowo Dy-

rektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy 

0050.6.2020 2020-02-19 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości lokalowej przeznaczonej do 
prowadzenia działalności medycznej - Ośrodek Zdrowia stanowiącej 

wlasność Gminy Kocmryzów-Luborzyca położonej w miejscowości 
Skrzeszowice do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas 

oznaczony 
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0050.7.2020 2020-02-19 
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do prowadzenia 
postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: "Przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Krzysztoforzyce" 

0050.8.2020 2020-02-24 
w sprawie ogłoszenia lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 

wraz ze sprzedażą gruntu 

0050.8A.2020 2020-10-30 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.9.2020 2020-02-27 w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego 

0050.11.2020 2020-03-10 
w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu do udziałów 

wynoszących łącznie 3/5 części we współwłasności nieruchomości nr 92 
o całkowitej powierzchni 0,2560 ha położonej w m. Rawałowice 

0050.12.2020 2020-03-10 
w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczenia użytkowego usytu-
owanego w budynku w Kocmyrzowie przy ul. Jagiellońskiej 2, o pow. 40 

m2 w trybie bezprzetargowym na czas powyżej 3 lat 

0050.13.2020 2020-03-23 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.13A.2020 2020-03-23 
powolania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Prze-

ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

0050.14.2020 2020-03-27 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.15.2020 2020-03-27 
w sprawie uzupełnienia skladu Komisji Przetargowej do prowadzenia 

postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn: Dostawa wyposa-
żenia meblowego do dwóch placówek oswiatowych w gminie 

0050.16.2020 2020-04-03 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.17.2020 2020-04-09 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca położonej w miejscowości Kocmyrzów do 

oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 

0050.18.2020 2020-04-29 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.19.2020 2020-05-15 
w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Spisowego i utworzenia Gmin-

nego Biura Spisowego 

0050.20.2020 2020-05-18 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.23.2020 2020-06-08 

w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu do prawa 
użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości utworzonej z 

działki o nr 7/12 o całkowitej powierzchni 0,0840 ha położonej wm. 
Kocmyrzów 

0050.24.2020 2020-06-10 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.25.2020 2020-06-22 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.26.2020 2020-06-26 

w sprawie zaliczenia kosztów zakupu oraz montażu urządzeń klimatyza-
cyjnych po zewnętrznej ścianie budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Plac 

Niepodległości 1 w Kocmyrzowie na poczet czynszu najmu do jego 
kwoty netto dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Kra-

kowie os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków do wysokości kosz-
tów netto poniesionych przez najemcę 
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0050.30.2020 2020-07-03 

w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 
stosunku do NZOZ "MADZIA" Poradnia Rehabilitacji Leczniczej w Koc-
myrzowie, najmecy lokalu użytkowego położonegow Kocmyrzowie przy 

ul. Jagiellońskiej 2 Gminie Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.31.2020 2020-07-10 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.31A.2020 2020-07-10 
w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu d/s dostępności w 

Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.32.2020 2020-07-23 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieru-
chomości gruntowych stanowiących wlasność Gminy Kocmyrzów-Lubo-

rzyca 

0050.32A.2020 2020-07-23 

w sprawie oddania w użyczenie na czas oznaczony części nieruchomości 
stanowiącej wlasność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca położonej w Zasto-

wie na rzecz solectwa Zastów oraz nieruchomości w Kocmyrzowie na 
rzecz mieszkańców sołectwa Kocmyrzów 

0050.33.2020 2020-07-27 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.34.2020 2020-07-29 w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego 

0050.35.2020 2020-08-11 
w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu do działki 
145/52 oraz udziałów w działkach położonych w m. Wysiołek Lubo-

rzycki 

0050.36.2020 2020-08-12 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.37.2020 2020-08-12 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.44.2020 2020-09-14 
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do prowadzenia w 
2020 r. postępowania /postępowań o zamówienie publiczne na zadanie 
pn.: PROWADZENIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH 

0050.44A.2020 2020-09-15 
w sprawie sprzedaży środka trwałego stanowiącego własność Gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.45A.2020 2020-09-18 
w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu do działki 

145/75 oraz udziałóww prawie wieczystego użytkowania działek - dróg 
położonych w m. Wysiołek Luborzycki 

0050.45.2020 2020-09-17 
w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinar-

nego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie-Lubor-
zycy 

0050.46A.2020 2020-09-24 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.46.2020 2020-09-22 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego środka trwałego stanowiącego własność Gminy Kocmy-

rzów-Luborzyca 

0050.47.2020 2020-09-28 
w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu do działki nr 
407/39 oraz udziałów w działce nr 407/50 położonych w miejscowości 

Skrzeszowice 

0050.47A.2020 2020-09-28 

w sprawie wyrażenia zgody na ograniczenie funkcjonowania Grupy 
Żółte Misie w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Lubo-
rzyckim 160B, 32-010 Luborzyca, dla którego organem prowadzącym 

jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 
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0050.48.2020 2020-10-05 
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu korzystania przez podmioty 
zewnętrzne z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Kocmyrzów I, 

dla której organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.49.2020 2020-10-12 
w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zamknięcie Samorządowego 

Żłobka "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim 160B, 32-010 Luborzyca 
dla któego organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.50.2020 2020-10-13 
w sprawie wyrażenia zgody na nauke zdalną uczniów klas VIII w Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.51.2020 2020-10-14 
w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 /ko-

ronawirusa/ 

0050.52.2020 2020-10-16 

w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania przez podmioty ze-
wnętrzne z sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej im. 600-lecia 
Uniwersystetu Jagiellońskiego w Luborzycy, Szkole Podstawowej Koc-

myrzów I, Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pru-
sach, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach, Szkole Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach, Przedszkolu Samorzą-

dowym "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.53A.2020 2020-10-19 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały 
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie uchwalenia rocznego 

"Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 

0050.53.2020 2020-10-16 w sprawie odwołania przetargu na zbycie środka trwałego 

0050.54.2020 2020-10-19 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.55.2020 2020-10-19 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin pole-
gającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawo-
dowym dla uczestników projektu "Stawiam na rozwój" realizowanego 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy 

0050.57.2020 2020-10-30 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ofertowego 
nieograniczonego środka trwałego stanowiącego własność Gminy Koc-

myrzów-Luborzyca 

0050.60.2020 2020-11-10 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.61.2020 2020-11-10 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących wła-
sność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca położonych w miejscowościach Lu-

borzyca oraz Wysiołek Luborzycki w trybie bezprzetargowym 

0050.62.2020 2020-11-18 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących wła-
sność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca położonych w miejscowościach Go-
szyce, Łuczyce oraz Karniów do oddania w dzierżawę w trybie bezprze-

targowym na czas oznaczony oraz do oddania w trybie bezprzetargo-
wym lokalu w budynku w Kocmyrzowie 

0050.63B.2020 2020-11-26 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.63A.2020 2020-11-26 
w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu do działki 

oraz udziałów 
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0050.64.2020 2020-12-01 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pu-
blicznego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 r. w zakresie pomocy 
społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życio-

wej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób pod nazwą "Udzielenie 
schronienia dla osób bezdomnych" oraz naboru kandydatów na człon-
ków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadania pod nazwą "Udzielenie schronienia dla osób 

bezdomnych" 

0050.65.2020 2020-12-02 
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert, złożo-
nych w ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z 

zakresu pomocy społecznej 

0050.66.2020 2020-12-02 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży w drodze prze-

targu ofertowego nieograniczonego Traktora stanowiącego własność 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

0050.67.2020 2020-12-07 

r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowią-
cych własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca położonych w miejscowo-

ściach Kocmyrzów, Wilków, Łuczyce do oddania w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym na czas oznaczony 

0050.68.2020 2020-12-07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050.68A.2020 2020-12-10 
w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koc-

myrzów-Luborzyca na lata 2020-2035 

0050.69.2020 2020-12-30 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

0050/70/2020 2020-12-31 
w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koc-

myrzów-Luborzyca na lata 2020-2035 
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L.p. Tytuł projektu/zadania Opis zadania 

1 

„Budowa parkingów „parkuj i 
jedź” zlokalizowanych przy sta-
cjach kolejowych wzdłuż linii Kra-
ków-Miechów-Warszawa oraz w 
centrum gminy” (Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-
2020/Formuła ZIT) 

W roku 2020 kontynuowano realizację projektu w formule ZIT. 
Ukończono realizację kolejnego (czwartego) parkingu przy stacji 
kolejowej w Goszczy ( budowa rozpoczęta w roku 2019).Na-
wierzchnia parkingu, drogi dojazdowe i miejsca postojowe zo-
stały wykonano z kostki brukowej. Parking wyposażony jest w 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 47 szt, w 
tym trzy miejsca dla niepełnosprawnych. Zamontowano wiatę 
wraz ze stojakami na rowery. Oświetlenie wykonano w postaci 
wolnostojących lamp ulicznych z energooszczędnymi źródłami 
światła typu LED, zostały zamontowane również kamery do mo-
nitorowania obiektu, teren zagospodarowano zielenią. W roku 
2020 rzeczowa realizacja zadania wyniosła 579.985,85 zł. – dofi-
nansowanie - 471.926,33 zł. Koszt realizacji zadania budowy 
parkingu w Goszczy wyniósł ogółem 952.059,02 zł. Dofinanso-
wanie z EFRR w wysokości 784.660,00 zł (85% kosztów kwalifi-
kowanych). Całkowity koszt projektu budowy parkingów: 
7.217.028,32 zł. dofinansowanie - 6.106.824,93 zł. 

2 

„Budowa obiektu sportowego: 
sali gimnastycznej z zapleczem 
oraz boiska o nawierzchni synte-
tycznej przy Szkole Podstawowej 
im. A. Mickiewicza w Karniowie” 
(Program Rozwoju Lokalnej Infra-
struktury Sportowej - Sportowa 
Polska - edycja 2020) 

Inwestycja rozpoczęta w roku 2020 z terminem realizacji w lipcu 
roku 2021.Całkowity koszt inwestycji: 2 637 504 zł. Dofinanso-
wanie w ramach Programu „Sportowa Polska 2020” w wysokości 
1 318 700,00 zł.W zakresie rzeczowym : budowa pełnowymiaro-
wej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym 
oraz zagospodarowaniem terenu wokół, budowa przyszkolnego 
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej. Zakres 
obejmuje także stałe, podstawowe wyposażenie sportowe sali 
gimnastycznej: tablice do koszykówki, zestaw do siatkówki , 
bramki do piłki ręcznej, drabinki gimnastyczne, materace przy-
ścienne, tablica wyników, siatka ochronna wraz z montażem oraz 
wyposażenie szatni (szafki i ławki szatniowe). Na dachu sali gim-
nastycznej zaplanowano montaż 4 kompletów kolektorów sło-
necznych. Teren przy obiekcie zostanie zagospodarowany (chod-
niki, ogrodzenie, podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami). 
Termin realizacji: od lutego 2020 r. – do końca lipca 2021 r. W 
roku 2020 poniesione koszty w wysokości - 1.307.257,37 zł zo-
stały rozliczone – zwrot z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 
611.700,00 zł. ( pozostaje do rozliczenia w bieżącym roku 707 
000,00 zł) 

3 

Rozbudowa szkoły podstawowej 
wraz z budową sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej im. T. 
Kościuszki w Goszycach 

Kontynuacja robót z roku 2019 i zakończenie w roku 2020. 
Obiekt dwukondygnacyjny. Sala gimnastyczna z zapleczem so-
cjalno-sanitarnym oraz nowe sale dydaktyczne. Sala wyposażona 
w podstawowy sprzęt sportowy/ tablice do koszykówki, zestaw 
do siatkówki , drabinki gimnastyczne , tablica wyników, siatka 
ochronna na okna, piłkochwyty. Teren wokół obiektu został na 
nowo zagospodarowany. Koszt budowy w roku 2019 - 
2.294.046,17 zł. / w roku 2020 – 4.813.087,83 zł. Koszt realizacji 
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ogółem z budżetu gminy (wraz z kosztem dokumentacji i nad-
zoru) - 7.196.566 zł. brutto. Koszty dostawy wyposażenia meblo-
wego – 81.519 zł. 

4 

Rozbudowa szkoły podstawowej 
wraz z budową sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łuczycach 

Kontynuacja robót z roku 2019 i zakończenie w roku 2020. 
Obiekt dwukondygnacyjny. Sala gimnastyczna z zapleczem so-
cjalno-sanitarnym oraz nowe sale dydaktyczne. Sala wyposażona 
w podstawowy sprzęt sportowy/ tablice do koszykówki, zestaw 
do siatkówki , drabinki gimnastyczne , tablica wyników, siatka 
ochronna na okna, piłkochwyty. Komunikacja poprzez łącznik 
prowadzący do istniejącego budynku szkoły. Teren wokół 
obiektu został zagospodarowany. Koszt budowy w roku 2019 – 
2.783.942,95 zł./ w roku 2020 – 2.518.765,05 zł. Koszt realizacji 
ogółem z budżetu gminy (wraz z kosztem dokumentacji i nadzoru 
)- 5.387.829 zł. brutto. Koszty dostawy wyposażenia meblowego 
- 85.192 zł. 

5 

Modernizacją boiska sportowego 
w Łuczycach w ramach Projektu 
„Małopolska infrastruktura re-
kreacyjno – sportowa - MIRS” 

W ramach działań została przeprowadzona renowacja na-
wierzchni trawiastej (wyrównanie, wysiew i uzupełnienie mie-
szanką traw). Po obwodzie boiska wkopano siatkę przeciw kre-
tom, wykonano miejscowo naprawę ogrodzenia, wymieniono 
mocno zniszczone trybuny i wiaty dla zawodników. Całkowita 
wartość zadania: 134.973,66 zł., kwota dofinansowania z bu-
dżetu województwa małopolskiego : 63.840,00 zł. 

6 

„Zagospodarowanie terenu 
sportu i rekreacji w miejscowości 
Baranówka poprzez wyposażenie 
w zaplecze socjalno-sanitarne”. 
Operacja współfinansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach działania "Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach ini-
cjatywy LEADER”, poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społecz-
ność”, Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem 
boiska sportowego w Baranówce polegające na budowie konte-
nerowego zaplecza socjalno-sanitarnego wraz z wyposażeniem 
wewnętrznym i przyłączami zewnętrznymi oraz utwardzeniem 
terenu pod dojścia i miejsca postojowe.Koszt: 242.986,84 zł / z 
dofinansowaniem UE w wysokości 103.000 zł. Beneficjentem 
projektu było Stowarzyszenie "Gmina Aktywna +" przy komplek-
sowym wsparciu finansowym z budżetu gminy. 

7 

7. „Budowa budynku kultury, 
świetlicy wiejskiej w Dojazdowie” 
(PROW 2014-2020- działanie: 
Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich /operacje 
typu : Inwestycje w obiekty peł-
niące funkcje kulturalne) 

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dojazdowie realizowana z 
dofinansowaniem funduszu unijnego w ramach PROW 2014-
2020 ( kontynuowana była w roku 2020 z terminem zakończenia 
robót do dnia 30 sierpnia 2020 roku.). Koszty inwestycji ponie-
sione w roku 2019 zostały rozliczone z refundacją w wysokości 
283.060 zł brutto. Wydatki kwalifikowane w roku 2020, jako II 
etap realizacji zadania w kwocie 390.440,12 zł. brutto zostały 
objęte kolejnym wnioskiem o płatność i zrefundowane w wyso-
kości - 216.940 zł brutto. Koszt zadania ogółem - 916.189,77 zł. 
– dofinansowanie UE : 500 tys. zł. Założeniem inwestycji jest ak-
tywizacja społeczności wiejskiej, szeroka oferta kulturalna spę-
dzania wolnego czasu oraz możliwość organizowania zajęć 
warsztatowych, nauki gry na instrumentach, spotkań okoliczno-
ściowych i innych. 

8 
Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej w Dojazdowie 

W ramach zagospodarowania terenu zostały wykonane kom-
pleksowe roboty ziemne i wodno- kanalizacyjne, w tym instalacja 
odwodnienia z montażem zbiorników na wody opadowe, droga 
dojazdowa do budynku, miejsca postojowe oraz ścieżki dla ruchu 
pieszego. Zamontowana została brama przesuwna i rolety an-
tywłamaniowe na obiekcie oraz zabezpieczono skarpę na tyłach 
budynku. Koszty zostały w 100% pokryte z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych w wysokości 428.988 zł. 
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9 

„Roboty budowlano-remontowe 
na remizie OSP w Karniowie - 
ETAP I” (w ramach Konkursu „ 
Małopolskie OSP 2020”) 

Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z budżetu Wojewódz-
twa Małopolskiego.Wykonano kilkuwarstwowe docieplenie ta-
rasu nad częścią garażową obiektu wraz z położeniem płytek ta-
rasowych i obróbką blacharską z aluminium, zamontowano balu-
stradę stalową na tarasie. W miejsce istniejącej zamontowano 
nową bramę garażową stalową, ocieplaną wraz z drzwiami wej-
ściowymi, sterowaną automatycznie i dodatkową bramę stalową 
ocieplaną, sterowaną automatycznie. Koszt realizacji - 81 327,00 
zł. dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego - 
22.438,00 zł. 

10 

Prace renowacyjne przy Ka-
pliczce Matki Boskiej w Bara-
nówce (Konkurs „Kapliczki Mało-
polskie 2020”) 

Wykonano prace renowacyjne przy kapliczce Matki Boskiej w 
Baranówce, ufundowanej w 1864 roku i usytuowanej na terenie 
znajdującego się w tej miejscowości zespołu dworskiego. Całko-
wity koszt rewitalizacji to kwota 33.610,70 zł., a pozyskane 
wsparcie finansowe na realizację tego zadania w ramach kon-
kursu wyniosło 15.000,00 zł. 

11 
Remont kapliczki w Krzysztofo-
rzycach 

Przeprowadzono prace renowacyjne przy kapliczce przydrożnej 
w formie krzyża w miejscowości Krzysztoforzyce. Łączny koszt 
wykonanych prac z budżetu gminy to kwota 17.999,33 zł brutto. 

12 Remont kapliczki w Zastowie 
Przeprowadzono prace renowacyjne przy kapliczce zlokalizowa-
nej obok pętli MPK w miejscowości Zastów. Łączny koszt wyko-
nanych prac to kwota – 14.803,81 zł brutto z budżetu gminy. 

13 

„Poprawa efektywności energe-
tycznej poprzez modyfikację sys-
temów ogrzewania, wymianę pie-
ców starego typu na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” 
(Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020/Formuła ZIT) 

Kontynuacja projektu. W roku 2020 zostało wymienionych 30 
szt. pieców węglowych– poniesione koszty wymiany w roku 
2020 – 397.579,00 zł./zwrócone mieszkańcom. Dodatkowo w 
roku 2020 rozliczono poniesione wydatki za nadzór i promocję 
projektu - łącznie refundacja końcowa wyniosła 438.463,30 zł. 
Cel: poprawa efektywności energetycznej w gospodarstwach do-
mowych (w sektorze mieszkaniowym) oraz poprawa jakości po-
wietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń . Inwestycja zgodna z 
założeniami przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Metropolii Krakowskiej.Koszt ogółem projektu - 
4.472.398,01 zł. dofinansowanie - 4.405.312,04 zł ( ogółem w 
projekcie wymieniono 341 sztuk). 

14 

„ Wymiana starych pieców węglo-
wych na terenie gminy Kocmy-
rzów-Luborzyca” (Regionalny 
Program Operacyjny Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-
2020/Formuła ZIT) 

W roku 2020 rozpoczęto realizację projektu i wymieniono 70 
pieców węglowych – łączna kwota dofinansowania dla mieszkań-
ców wyniosła 460.125,03 zł. Projekt obejmuje wymianę 260 pie-
ców węglowych / dofinansowanie – max 7 tys. zł. Koszt całko-
wity projektu : 1.826.858,30 zł/ dofinansowanie 1.799.455,27 zł 
( Uchwała ZWM z dnia 22.04.2021 r.). Cel : poprawa efektywno-
ści energetycznej w gospodarstwach domowych (w sektorze 
mieszkaniowym) oraz poprawa jakości powietrza poprzez reduk-
cję zanieczyszczeń . Inwestycja zgodna z założeniami przyjętego 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzów-Lubo-
rzyca oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Kra-
kowskiej. 
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Para-
graf 

Opis Wartość 

1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 045 122 zł 

206 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ad-
ministracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego po-
moc państwa w wychowywaniu dzieci 

19 636 789 zł 

292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 316 813 zł 

664 
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej 
jednostki samorządu terytorialnego będacej instytucją wdrażającą na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 

11 231 243 zł 
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629 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 
zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woje-
wództw, pozyskane z innych źródeł 

8 021 672 zł 

201 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

5 444 391 zł 

49 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu tery-
torialnego na podstawie odrębnych ustaw 

4 692 080 zł 

31 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 536 305 zł 

625 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europej-
skich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płat-
ności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

2 945 897 zł 

205 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków euro-
pejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego 

2 392 569 zł 

83 Wpływy z usług 2 238 006 zł 

32 Wpływy z podatku rolnego 1 534 294 zł 

203 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bie-
żących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

1 252 447 zł 

50 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 195 798 zł 

662 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne reali-
zowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tery-
torialnego 

676 182 zł 

626 
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych 

611 700 zł 

97 Wpływy z różnych dochodów 586 941 zł 

67 
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zada-
nia z zakresu wychowania przedszkolnego 

442 134 zł 

75 
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedno-
stek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi-
nansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

246 412 zł 

66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 212 012 zł 

34 Wpływy z podatku od środków transportowych 205 385 zł 

48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 203 703 zł 

663 
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy in-
westycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

200 000 zł 

630 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed-
nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesty-
cyjnych i zakupów inwestycyjnych 

151 278 zł 
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661 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizo-
wane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryto-
rialnego 

141 671 zł 

91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 97 597 zł 

231 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

80 000 zł 

275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 79 176 zł 

233 
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące rea-
lizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu te-
rytorialnego 

63 566 zł 

41 Wpływy z opłaty skarbowej 49 815 zł 

271 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed-
nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżą-
cych 

43 990 zł 

2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 39 214 zł 

36 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 34 920 zł 

200 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków euro-
pejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 

30 815 zł 

64 
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upo-
mnień 

30 513 zł 

35 
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 
formie karty podatkowej 

21 976 zł 

236 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

20 440 zł 

33 Wpływy z podatku leśnego 16 398 zł 

246 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych 

14 515 zł 

202 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

10 658 zł 

92 Wpływy z pozostałych odsetek 9 623 zł 

94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 669 zł 

47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5 000 zł 

87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 020 zł 

69 Wpływy z różnych opłat 2 722 zł 

55 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 195zł 
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Para-
graf 

Opis Wartość 

633 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gmin-
nych) 

- zł 

RAZEM 104 823 667 zł 
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INWESTYCJE 
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INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA 
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EDUKACJA 
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SYSTEM OŚWIATOWY GMINY 
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
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ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN 
 
 

 

 
 

 
 



Raport o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  w 2020 roku 

Strona | 63

 
 

 
  



Raport o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  w 2020 roku  

Strona | 64

 
 

 
 

 



Raport o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  w 2020 roku 

Strona | 65

 
 
 
  



Raport o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  w 2020 roku  

Strona | 66

GOSPODARKA 
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COVID-19 
 

 
 
 

ORGANIZACJA GMINY I URZĘDU 
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WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW 
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WPŁYW NA BUDŻET GMINY 
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Gmina dla mieszkańca 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 
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CZYTELNICTWO GMINNE 
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DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
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FUNDUSZ SOŁECKI 
 
 

 
 

 
 

 

Sołectwo 
Przyznane środki 

w 2020 
Środki wg wniosków 

sołectw 
Wykonanie w 

2020 
Stopień reali-

zacji 

Baranówka 38 840 zł 38 840 zł 38 840 zł 100,00% 

Czulice 26 839 zł 26 839 zł 26 625 zł 99,20% 

Dojazdów 38 840 zł 38 840 zł 34 590 zł 89,06% 

Głęboka 23 382 zł 22 200 zł 22 200 zł 100,00% 

Goszcza 31 771 zł 31 700 zł 31 693 zł 99,98% 

Goszyce 30 451 zł 30 379 zł 30 364 zł 99,95% 

Karniów 30 179 zł 30 179 zł 30 111 zł 99,78% 

Kocmyrzów 38 840 zł 33 840 zł 33 840 zł 100,00% 

Krzysztofo-
rzyce 

36 898 zł 36 537 zł 36 500 zł 99,90% 

Luborzyca 38 840 zł 43 743 zł 28 724 zł 65,67% 
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Sołectwo 
Przyznane środki 

w 2020 
Środki wg wniosków 

sołectw 
Wykonanie w 

2020 
Stopień reali-

zacji 

Łososkowice 14 720 zł 14 500 zł 14 500 zł 100,00% 

Łuczyce 38 840 zł 38 139 zł 34 793 zł 91,23% 

Maciejowice 28 936 zł 28 936 zł 28 936 zł 100,00% 

Marszowice 20 546 zł 20 546 zł 20 536 zł 99,95% 

Pietrzejowice 24 625 zł 22 650 zł 18 408 zł 81,27% 

Prusy 38 025 zł 38 016 zł 38 016 zł 100,00% 

Rawałowice 21 013 zł 21 013 zł 21 012 zł 100,00% 

Sadowie 17 595 zł 17 500 zł 16 181 zł 92,46% 

Skrzeszowice 27 538 zł 27 500 zł 26 671 zł 96,99% 

Sulechów 27 421 zł 27 421 zł 23 080 zł 84,17% 

Wiktorowice 18 993 zł 18 993 zł 18 993 zł 100,00% 

Wilków 28 858 zł 28 858 zł 28 724 zł 99,54% 

Wola Lubo-
rzycka 

19 692 zł 19 573 zł 19 572 zł 100,00% 

Wysiołek Lubo-
rzycki 

31 694 zł 31 693 zł 31 112 zł 98,17% 

Zastów 32 004 zł 32 000 zł 31 835 zł 99,48% 

25 sołectw 725 380 zł 720 434 zł 685 855 zł 95,20% 
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Ocena ogólna 
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GRUPA PORÓWNAWCZA INNYCH GMIN 

 
 

 
 

Nazwa Województwo Nazwa Województwo 

Oleśnica dolnośląskie Michałowice mazowieckie 

Miękinia dolnośląskie Nadarzyn mazowieckie 

Wisznia Mała dolnośląskie Raszyn mazowieckie 

Czernica dolnośląskie Izabelin mazowieckie 

Długołęka dolnośląskie Leszno mazowieckie 

Kobierzyce dolnośląskie Stare Babice mazowieckie 

Żórawina dolnośląskie Radziejowice mazowieckie 

Białe Błota kujawsko-pomorskie Chrząstowice opolskie 

Dąbrowa Chełmińska kujawsko-pomorskie Dąbrowa opolskie 

Dobrcz kujawsko-pomorskie Dobrzeń Wielki opolskie 

Nowa Wieś Wielka kujawsko-pomorskie Komprachcice opolskie 

Osielsko kujawsko-pomorskie Łubniany opolskie 

Sicienko kujawsko-pomorskie Tarnów Opolski opolskie 

Lubicz kujawsko-pomorskie Turawa opolskie 

Łubianka kujawsko-pomorskie Czarna podkarpackie 

Łysomice kujawsko-pomorskie Łańcut podkarpackie 

Obrowo kujawsko-pomorskie Chmielnik podkarpackie 

Wielka Nieszawka kujawsko-pomorskie Krasne podkarpackie 

Zławieś Wielka kujawsko-pomorskie Lubenia podkarpackie 
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Nazwa Województwo Nazwa Województwo 

Lubartów lubelskie Świlcza podkarpackie 

Głusk lubelskie Trzebownisko podkarpackie 

Jabłonna lubelskie Czudec podkarpackie 

Jastków lubelskie Dobrzyniewo Duże podlaskie 

Konopnica lubelskie Juchnowiec Kościelny podlaskie 

Niedrzwica Duża lubelskie Turośń Kościelna podlaskie 

Niemce lubelskie Cedry Wielkie pomorskie 

Strzyżewice lubelskie Kolbudy pomorskie 

Wólka lubelskie Pruszcz Gdański pomorskie 

Spiczyn lubelskie Pszczółki pomorskie 

Mełgiew lubelskie Przodkowo pomorskie 

Bogdaniec lubuskie Kosakowo pomorskie 

Deszczno lubuskie Puck pomorskie 

Kłodawa lubuskie Szemud pomorskie 

Santok lubuskie Wejherowo pomorskie 

Świdnica lubuskie Bobrowniki śląskie 

Zabór lubuskie Mierzęcice śląskie 

Andrespol łódzkie Psary śląskie 

Brójce łódzkie Gierałtowice śląskie 

Nowosolna łódzkie Pilchowice śląskie 

Dobroń łódzkie Rudziniec śląskie 

Ksawerów łódzkie Ornontowice śląskie 

Lutomiersk łódzkie Wyry śląskie 

Pabianice łódzkie Kobiór śląskie 

Zgierz łódzkie Ożarowice śląskie 

Brzeziny łódzkie Świerklaniec śląskie 

Czernichów małopolskie Zbrosławice śląskie 

Iwanowice małopolskie Bojszowy śląskie 

Jerzmanowice-Przeginia małopolskie Chełm Śląski śląskie 

Kocmyrzów-Luborzyca małopolskie Górno świętokrzyskie 
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Nazwa Województwo Nazwa Województwo 

Liszki małopolskie Masłów świętokrzyskie 

Michałowice małopolskie Miedziana Góra świętokrzyskie 

Mogilany małopolskie Piekoszów świętokrzyskie 

Wielka Wieś małopolskie Nowiny świętokrzyskie 

Zabierzów małopolskie Zagnańsk świętokrzyskie 

Zielonki małopolskie Dywity warmińsko-mazurskie 

Siepraw małopolskie Gietrzwałd warmińsko-mazurskie 

Biskupice małopolskie Jonkowo warmińsko-mazurskie 

Gdów małopolskie Purda warmińsko-mazurskie 

Kłaj małopolskie Stawiguda warmińsko-mazurskie 

Jaktorów mazowieckie Łubowo wielkopolskie 

Żabia Wola mazowieckie Czerwonak wielkopolskie 

Jabłonna mazowieckie Dopiewo wielkopolskie 

Nieporęt mazowieckie Kleszczewo wielkopolskie 

Wieliszew mazowieckie Komorniki wielkopolskie 

Dębe Wielkie mazowieckie Rokietnica wielkopolskie 

Mińsk Mazowiecki mazowieckie Suchy Las wielkopolskie 

Czosnów mazowieckie Tarnowo Podgórne wielkopolskie 

Pomiechówek mazowieckie Kaźmierz wielkopolskie 

Celestynów mazowieckie Stare Czarnowo zachodniopomorskie 

Wiązowna mazowieckie Dobra zachodniopomorskie 

Lesznowola mazowieckie Kołbaskowo zachodniopomorskie 

Prażmów mazowieckie Kobylanka zachodniopomorskie 
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OCENA OGÓLNA – MIESZKAŃCY 
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OCENA OGÓLNA – BUDŻET 
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OCENA OGÓLNA – INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMU-

NALNA 
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OCENA OGÓLNA – EDUKACJA 
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OCENA OGÓLNA – ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPAR-

CIE DLA RODZIN 
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OCENA OGÓLNA – GOSPODARKA 
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