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DRWINIA, 28 maja 2021

RAPORT O STANIE GMINY

DRWINIA

ZA ROK 2020

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, Wójt Gminy Drwinia mgr Jan Pająk przedstawia niniejszym raport

o stanie Gminy Drwinia w roku 2020
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Szanowni Państwo,

Niniejszym pragnę zaprezentować Raport o Stanie Gminy Drwinia w roku 2020. Rok 2020 był
kolejnym rokiem realizacji wielomilionowych inwestycji, które w znakomitej swojej większości
pochodzą ze środków zewnętrznych min: Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Budżetu
Województwa Małopolskiego. Na koniec 2020 roku wydatki budżetu Gminy Drwinia uplasowały
się na poziomie 41 733 914,68 złotych przy zrealizowanych dochodach na poziomie 48 997 815,77
złotych. Budżet został zamknięty nadwyżką w kwocie 7 263 901,09 PLN. Należy zauważyć, że rok
2020 udało nam się zakończyć bez zaciągania następnych zobowiązań ale także podkreślenia
wymaga fakt, iż zmniejszyliśmy zadłużenie Gminy. Myślę, iż stanowi to niezaprzeczalny dowód
na dobrą kondycję finansową Gminy Drwina w roku 2020 i powstrzyma co poniektórych „żądnych
sensacji informatorów opinii publicznej” od stawiania nieprawdziwych tez o braku możliwości
finansowania zadań inwestycyjnych przez Gminę Drwinia. Działalność organów Gminy to
przecież nie tylko realizacja inwestycji lecz również ogromna ilość działań podejmowanych w imię
i na rzecz Mieszkańców Gminy (i nie tylko gminy) oraz podmiotów, które swoim działaniem
inicjują działania organów gminy. Tak jak i w poprzednim raporcie tak i w tym dla
zobrazowania ogromu działań informuję, że tylko, w roku 2020 w imieniu Wójta Gminy
Drwinia wydano 6687 decyzji administracyjnych (w 2019 roku 4293), a w ramach pomocy
społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował swoją pomocą 128 rodzin z terenu
Gminy Drwinia, w których przebywało 310 osób. Na terenie Gminy Drwinia w roku 2020
zgłoszono bądź ujawniono 10 zdarzeń o charakterze przestępczym, wydarzyło się wypadków
drogowych, 24 kolizje w których nikt nie zginął, natomiast 8 osób zostało rannych, zdarzyło się
18 pożarów. Ze smutkiem chciałem Państwu oznajmić, iż na koniec grudnia 2020 roku liczba
mieszkańców wynosiła 6435 osób. - zmniejszyła się o 56 osób.
Powyższe przykłady podaję tylko w celu zachęcenia Państwa do zapoznania się
zprzedstawionym przeze mnie Raportem o Stanie Gminy oraz do dyskusji nad nim.
Z najlepszymi życzeniami przede wszystkim miłego czytania

Z poważaniem,

Jan Pająk
Wójt Gminy Drwinia
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Realizacja polityk, programów i strategii

W gminie w 2020 r. obowiązywały min: następujące dokumenty strategiczne:

 Strategia Rozwoju Gminy Drwinia do roku 2024 przyjęta uchwałą Rady Gminy
w Drwini z dnia 30 września 2014 roku,

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drwinia przyjęty uchwałami z dnia 31
stycznia 2005 roku (w trakcie zmiany), zmieniony uchwałą Rady Gminy Drwinia w dniu
14 sierpnia 2020 roku,

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drwinia na lata 2020-2041 przyjęta uchwałą
Rady Gminy Drwinia w dniu 30 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami,

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomani przyjęty uchwałą Rady Gminy Drwinia w dniu 30 grudnia
2019,

 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Drwinia na lata 2017-2022 przyjęty uchwałą
Rady Gminy Drwinia w dniu 25 maja 2017 roku z późniejszymi zmianami. Należy
nadmienić, iż w 2020 roku Rada Gminy Drwinia uchwałą z dnia 7 maja 2020 roku
dokonała aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez wprowadzenie do niego
zadania inwestycyjnego dotyczącego: Utworzenia placówki zapewniającej dzienną opiekę
i aktywizację osób starszych w tym niesamodzielnych w budynku po byłej Szkole
Podstawowej w Woli Drwińskiej,

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2020 - przyjęty uchwałą Rady Gminy Drwinia w dniu 27
października 2016 roku, zmieniony uchwałą z dnia 25 stycznia 2018 roku,

 Gminny Program nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności
Zwierząt na Terenie Gminy Drwinia przyjęty uchwałą Rady Gminy Drwinia w dniu 7
maja 2020 roku.

We wszystkich Programach i Strategiach poza Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy
wskaźniki wykonania celu w większości zostały osiągnięte. W WPF-ie nie zostały osiągnięte
wskaźniki wykonania celu jakim była sprzedaż majątku gminy przede wszystkim z powodu braku
oferentów zainteresowanych zakupem po satysfakcjonującej cenie majątku gminnego. Również nie
został osiągnięty wskaźnik realizacji zaawansowania poszczególnych inwestycji, który
spowodowany był przede wszystkim pandemią COVID 19, co spowodowało wydłużenie terminów
umownych w formie aneksów a także przekroczeniem wartości kosztorysu inwestorskiego w
ogłaszanych przez Gminę przetargach nieograniczonych na realizację inwestycji, co wymuszało
unieważnianie przetargów, a tym samym skutkowało opóźnieniem lub całkowitym brakiem
realizacji niektórych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drwinia zadań
inwestycyjnych. Zrealizowano również zadania nadprogramowe np. modernizację budynku po byłej
Szkole w Woli Drwińskiej.
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Finanse gminy
Budżet gminy na 01.01 2020 r. zakładał dochody w kwocie 48 216 091,56 zł oraz wydatki
w kwocie 54 462 320,46 zł. Uchwała budżetowa była wielokrotnie nowelizowana w ciągu roku.
Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet Gminy Drwinia kształtował się następująco:
dochody zaplanowano na poziomie 46 325 820,42 zł a wydatki 45 242 908,42 zł, co w efekcie
przełożyło się na następujące odstępstwa.
Od założonych wpływów i wydatków po ostatecznej nowelizacji budżetu gminy Drwinia doszło do
następujących odstępstw:

 zamiast 46 325 820, 42 zł dochody wyniosły 48 997 815,77 zł, co stanowi 105,77% planu.
 zamiast 45 242 908,42 zł wydatki wyniosły 41 733 914,68 co stanowi 92,24% planu, gdyż

w większości przypadków nastąpiły opóźnienia w zakończeniu niektórych zadań
inwestycyjnych spowodowanych przede wszystkim tym, iż Polska i cały świat znalazł się
w obliczu pandemii COVID 19, co skutkowało, także aneksowaniem już zawartych umów
na rok następny. W roku 2020 nie zrealizowane w 100% planu wydatków zostały kwoty za
wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Drwinia. Po szczegółowej analizie kwitów
wagowych okazało się iż pojazdy wjeżdżające na teren gminy Drwinia nie były ważone wg
Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego integralną część umowy na wywóz odpadów
komunalnych. Rozliczenie z wykonawcą nastąpiło do wysokości wystawionych
prawidłowo kwitów wagowych. Na dzień sporządzenia Raportu kwota roszczeń sądowych
z tytułu umowy na wywóz odpadów komunalnych w 2020 wynosi 267 197 zł.

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca na koniec 2020 roku wyniosły: 7614,27 zł ( nastąpił
wzrost z 5839,01 zł w 2019 roku), natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca na koniec
2020 wyniosły: 6485,46 zł (nastąpił spadek z 6810,52 zł w stosunku do 2019. (Przy faktycznej
liczbie mieszkańców Gminy Drwinia na koniec roku 2020 - 6435 osób, a w 2019 - 6491 osób).

W gminie Drwinia zrealizowano bądź realizowane są następujące projekty ze środków
zewnętrznych:

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych (środków unijnych i krajowych) których
realizacja zakończyła się w 2020 roku.

1. Tytuł projektu: ”Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR .
Lider Gmina Gdów, Partner Gmina Drwinia i Gmina Kłaj. (Każda z gmin realizowała osobny
zakres rzeczowy na swoim terenie).
„Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby” w Gminie Drwinia obejmowała utworzenie trzech stref
aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowościach Drwinia (teren przy boisku GKS Drwinia)
w miejscowości Grobla (teren przy boisku Wisła Grobla) oraz w miejscowości Mikluszowice (teren
przy miasteczku rowerowym).
Przyznane dofinansowanie projektu: 2.215 970,75 PLN.
Projekt zakończony i zrealizowany w zakresie rzeczowym i finansowym w 2020 roku.

2. Tytuł projektu: „Modernizacja dróg rolniczych na terenie Gminy Drwinia”
Dofinansowanie zadań środkami budżetu Województwa Małopolskiego związanymi z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych.
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Zmodernizowano drogi rolnicze stanowiące dojazd do pól w miejscowości Mikluszowice (dz. Nr
753) długości 852 mb oraz w miejscowości Wyżyce (dz. Nr 111) o długości 395 mb.
Przyznane dofinansowanie zadania: 26800,00 PLN - kwota całkowita zadania: 53600,69 PLN.
Projekt zakończony i zrealizowany w zakresie rzeczowym i finansowym w 2019 roku.

3.Tytuł projektu: „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia”
Inicjatywy samorządowe IS Województwa Małopolskiego.
Przedmiotem zadania było dofinansowanie zaprojektowania i budowy zintegrowanej sieci ścieżek
rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie DW 964 wraz z towarzyszącą infrastrukturą w roku
2020. Przyznane dofinansowanie dla zadania: 716 977,89 PLN.
Projekt zakończony i zrealizowany w zakresie rzeczowym i finansowym w 2020 roku.

4. Tytuł projektu: „Konserwacja Zabytkowego Cmentarza w Milkuszowicach z I Wojny
Światowej”
Dotacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na prace konserwatorskie przy zabytkowych
cmentarzach.
W ramach zadania przeprowadzono Konserwację Zabytkowego Cmentarza w Niedarach z I Wojny
Światowej.
Przyznane dofinansowanie projektu:18 000,00 PLN.
Projekt zakończony i zrealizowany w zakresie rzeczowym i finansowym w 2020 roku.

5. Tytuł projektu: „Remont drogi gminnej nr 581225K w km 0+000 do km 1+020
w miejscowości Grobla w Gminie Drwinia”.
Fundusz Dróg Samorządowych Edycja 2019.
W ramach projektu dokonano remontu drogi gminnej nr 581225K w km 0+000 do km 1+020
w miejscowości Grobla.
Okres realizacji: 2019-2020.
Przyznane dofinansowanie projektu: 309 440,00 PLN - kwota całkowita zadania 725 922,73 PLN
Inwestycja zrealizowana w 2020 roku.

6. Tytuł projektu: Remont drogi gminnej nr 581225K w km 0+000 do km 1+020
w miejscowości Grobla oraz drogi gminnej nr 581217K w km 0+000 do km 1+888
w miejscowościach Grobla i Zielona w Gminie Drwinia.
Fundusz Dróg Samorządowych Edycja 2019
W ramach projektu dokonano remontu drogi gminnej nr 581225K w km 0+000 do km 1+020
w miejscowości Grobla oraz drogi gminnej nr 581217K w km 0+000 do km 1+888 w miejscowości
Grobla i Zielona w Gminie Drwinia.
Okres realizacji: 2019-2020
Przyznane dofinansowanie projektu: 541 853,00 PLN, kwota całkowita zadania: 1 355 747,18 PLN
Inwestycja zrealizowana w 2020 roku.

7. Tytuł projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
II Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.
Lider projektu: Województwo Małopolskie Partner Projektu: Organy prowadzące gimnazja z terenu
Województwa Małopolskiego w tym Gmina Drwinia.
Okres realizacji – 2017-2020
Projekt polega na utworzeniu i prowadzeniu tzw. SPINEK – doradztwa zawodowego dla uczniów
w 2 szkołach podstawowych w Gminie Drwinia – w miejscowościach Mikluszowice i Grobla.
Przyznane dofinansowanie projektu: 64 466,06 PLN - kwota całkowita projektu: 67 689,36 PLN
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8. Tytuł projektu: „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób
niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia”. - Tarcza PFR dla samorządów
Przyznane dofinansowanie projektu: 916 585,50 PLN - Wartość całkowita projektu 916 585,50 PLN.

9. Zdalna Szkoła w Gminie Drwinia - zakup tabletów i laptopów do szkół z terenu Gminy
Drwinia. Zakup 39 tabletów, 14 laptopów. Dofinansowanie projektu 60 000 PLN - Kwota
całkowita projektu: 60 648,77 PLN.

10. Zdalna Szkoła w Gminie Drwinia II - zakup tabletów i laptopów do szkół z terenu Gminy
Drwinia. Zakup 30 laptopów. Dofinansowanie projektu 54 999 PLN - Kwota całkowita projektu:
65 999,71 PLN.

11. Tytuł projektu: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drwini w celu
utworzenia „Centrum opieki nad małymi dziećmi".
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.
Okres realizacji – 2018-2020.
Inwestycja polegała na rozbudowie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drwini o budynek
żłobka wraz z zakupem kompleksowego wyposażenia nowego budynku oraz zagospodarowaniem
terenu..
Przyznane dofinansowanie projektu: 3 123 118,28 PLN. Kwota całkowita projektu: 4 998 674,72
PLN.
Projekt zakończony i zrealizowany w zakresie rzeczowym i finansowym w 2020 roku.

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych (środków unijnych) których realizacja jest
wieloletnia – wykracza poza rok 2020

1. Tytuł projektu: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie
Drwinia”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla
tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
Okres realizacji – 2018-2021.
Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywanie
zdiagnozowanych deficytów oraz oddziaływanie na środowisko młodego człowieka poprzez
utworzenie 100 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo utworzonej Placówki
Wsparcia Dziennego w Gminie Drwinia w miejscowości Niedary.
Przyznane dofinansowanie projektu: 2 626 735,50 PLN - kwota całkowita projektu: 2 840 235,50
PLN.
Projekt w trakcie realizacji.

2. Tytuł projektu „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski – SPR.
Okres realizacji – 2018-2022
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych
i pieszo-rowerowych w pasie DW 964 i 965 na terenie gminy Drwinia wraz z infrastrukturą
towarzyszącą typu Bike&Ride, Park&Ride oraz realizacja komponentu edukacji ekologicznej.
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Przyznane dofinansowanie projektu: 16. 794 068,00 PLN - Kwota całkowita projektu: 19 758
727,10 PLN.
Projekt w trakcie realizacji.

3. Tytuł projektu: „Redukcja emisji CO2 w Gminie Drwinia poprzez wymianę źródeł ciepła
w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Okres realizacji – 2017-2020.
Przedmiotem projektu jest wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe
wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Realizacja projektu obejmuje wymianę łącznie 25
pieców na terenie całej Gminy Drwina wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych związanych
z wymienianymi źródłami ogrzewania.
Przyznane dofinansowanie projektu: 236 934,97 PLN - Kwota całkowita: 242 050,00 PLN.
Projekt w trakcie realizacji.

7. Tytuł projektu: „Redukcja emisji CO2 w Gminie Drwinia poprzez wymianę źródeł ciepła
w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe)”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Okres realizacji – 2017-2020.
Przedmiotem projektu jest wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na gaz wraz
z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
nowego systemu ogrzewania. Realizacja projektu obejmuje wymianę łącznie 43 pieców na terenie
całej Gminy Drwinia wraz z wymianą instalacji wewnętrznych związanych z wymienianymi
źródłami ogrzewania.
Przyznane dofinansowanie projektu: 614 892,49 PLN - kwota całkowita projektu: 627 785,00 PLN .
Projekt w trakcie realizacji.

8. Tytuł projektu: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Drwinia”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR.
Okres realizacji – 2018-2021.
Projekt polega na zaprojektowaniu i budowie punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w miejscowości Zielona, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady
komunalne wraz z przeprowadzeniem komponentu edukacji ekologicznej.
Przyznane dofinansowanie projektu: 1 699 832,95 PLN. - kwota całkowita projektu: 2 401 206,00
PLN.
Projekt w trakcie realizacji.

9.Tytuł projektu: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla
Gmin Województwa Małopolskiego.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Działanie 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Lider projektu: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca Partner Projektu: 40 Gmin z terenu Województwa
Małopolskiego w tym Gmina Drwinia.
Przedmiotem projektu będzie instalacja OZE w postaci instalacji fotowoltaicznych, kolektorów
słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w postaci pellet na budynkach
mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Realizacja projektu odbywać się będzie na terenie
nieruchomości zlokalizowanych w 41 gminach woj. Małopolskiego.
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Kwota dofinansowania dla Gminy Drwinia 492 848,40 a kwota całkowita zadania: 896 141,52.
Projekt w trakcie realizacji.

10. Tytuł projektu: „Aktywni rodzice na rynku pracy”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym
Okres realizacji – 2019-2022.
Głównym celem projektu jest umożliwienie 50 rodzicom/opiekunom prawnym z terenu gminy
Drwinia powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka
oraz wejścia na rynek pracy osobom bezrobotnym poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich
dzieciom w wieku do lat 3, poprzez utworzenie nowych 50 miejsc opieki żłobkowej w nowo
utworzonym żłobku w miejscowości Drwinia.
Przyznane dofinansowanie projektu: 807 138,64 PLN - Kwota całkowita 949 575,00 PLN.
Projekt w trakcie realizacji.

11. Tytuł projektu: „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób
niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia”.
Projekt złożony w 2019 roku – uzyskał dofinansowanie w styczniu 2020 roku.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.
Okres realizacji – 2020-2023.
Przedmiotem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Drwinia
poprzez utworzenie dla 15 osób dziennego ośrodka opieki dla osób starszych w tym
niesamodzielnych, zapewnienie im usług opiekuńczo pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-
usprawniających jak również wsparcie 15 opiekunów faktycznych/rodzin poprzez usługi
wspomagające.
Przyznane dofinansowanie projektu: 1.295 900,15 PLN - kwota całkowita: 1 408 587,12 PLN
Projekt w trakcie realizacji.

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną
kwotę 352 698,31zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Sołectwo Kwota
przeznaczona
z FS ogółem

(zł)

Nazwa zadania Kwota
zrealizowana

(zł)

Razem
(zł)

Bieńkowice 16 966,54 1.Modernizacja świetlicy w
budynku remizy OSP

Bieńkowice

16 960,00 16 960,00

Drwinia 43 282,00 1.modernizacja dróg
rolniczych dz. nr 1475 i dz.
nr 1447 w m. Drwinia

28 585,32 43 245,01

2. Zakup umundurowania
specjalnego dla OSP Drwinia

w celu podniesienia
gotowości bojowej

14 659,69

Dziewin 43 282,00 1.Modernizacja w Domu
Ludowym w Dziewinie

12 293,60 43 226,24
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2.Zakup umundurowania
specjalnego dla OSP Dziewin

13983,64

3.Zakup 4 szt. tablic
ogłoszeniowych

3638,00

4. Zakup stojaka na rowery 561,00

5.Zakup tablic z nazwami
dróg wraz ze słupkami i

montażem

12 750,00

Gawłówek 29 691,45 1. Wymiana ogrodzenia
boiska sportowego w

Gawłówku

29 691,45 29 691,45

Grobla 43 282,00 1. Zakup modułowej hali
wystawienniczej na potrzeby

sołectwa

10 050,00 43 147,20

2. Doposażenie jednostki
OSP Grobla w celu

podniesienia gotowości
bojowej

33 097,20

Ispina 26 228,89 1.Modernizacja Domu
Ludowego w Ispini

18 950,00 18 950,00

Mikluszowice 43 282,00 1.Zagospodarowanie terenu
wokół Domu Ludowego

21 864,25 36 832,74

2. Zakup niezbędnych
środków i sprzętów do
poprawy wizerunki DL i

Sołectwa

277,50

3. Zakup kosiarki 1698,99
4. Zakup sprzętu

ratowniczego dla OSP w
Mikluszowicach

12 000,00

5. Zakup strojów ludowych 992,00

Niedary 21 641,00 1.Doposażenie Domu
Ludowego w Niedarach

5 500,00 21 625,36

2. Doposażenie boiska
sportowego w Niedarach

368,96

3. Zakup kosiarki typu
traktorek do koszenia trawy

na potrzeby sołectwa

10 000,00

4.Doposażenie jednostki OSP
Niedary w celu podniesienia

gotowości bojowej

5756,40

Świniary 25 579,66 1.Wykonanie monitoringu na 9 983,20 25 551,93
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placu zabaw przy szkole w
Świniarach

2. Doposażenie budynku
remizy OSP w Świniarach

10 000,00

3. Zakup wyposażenia do
budynku sołeckiego

5568,73

Trawniki 12 075,68 1.Zagospodarowanie działki
nr 150 o pow. 0, 54 ha

11 956,15 11 956,15

Wola
Drwińska

21 208,18 1.Zagospodarowanie terenu
wokół Domu Ludowego

14 125,85 21 207,60

2. Konserwacja stawu obok
kapliczki

2 500,00

3. Doposażenie jednostki
OSP Wola Drwińska w celu
podniesienia gotowości

bojowej

4182,00

4. Zakup materiałów do
wykonania remontu

urządzeń na placu zabaw
przy budynku Domu

Ludowego

399,75

Wyżyce 22 982,74 1.Budowa utwardzonego
pobocza przy drodze gminnej

21 458,27 22 948,55

2. Zakup i montaż tablic z
nazwami dróg

1 490,28

Zielona 17 356,08 1.Budowa części
utwardzonego pobocza przy
drodze gminnej dz. nr 97 w

Zielonej

17 356,08 17 356,08

Razem 366 858,22 352 698,31
25,351%
zwrotu

89 412,30
zwrot z
UW
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Spółki komunalne
Spółka Eko - Drwinia sp. z.o.o

W Gminie Drwinia funkcjonuje spółka komunalna EKO DRWINIA Sp. z.o.o. powołana jako spółka
celowa do budowy kanalizacji w Gminie Drwinia.

Otrzymała ona dotację z Funduszu Spójności UE poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 15. 787 687,50 złotych na budowę kanalizacji w 4 miejscowości
najbardziej zaludnionej części Gminy Drwinia: Gawłówek, Mikluszowice, Dziewin Niedary wraz
z dwiema oczyszczalniami ścieków w Dziewinie oraz Niedarach.W projekcie przewidziana jest
również budowa stacji uzdatniania wody z ujęciem głębinowym w miejscowości Gawłówek oraz
z wpięcie do magistrali wodociągowej Mikluszowice –Drwinia. W celu realizacji ww. projektu
spółka Eko Drwinia otrzymała również w roku 2018 (sfinalizowaną umową) pożyczkę z NFOS
i GW na wkład własny do projektu poręczoną przez Gminę Drwinia. Niestety po ogłoszeniu kilku
przetargów z powodu wpływających ofert znacząco przewyższających wartość zadania wg
kosztorysu inwestorskiego nie udało się tego projektu rozpocząć. W 2019 roku podjęto decyzję
o aktualizacji założeń Programu Funkcjonalno – Użytkowego będącego podstawą do realizacji
inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj“ i ogłoszono kolejny przetarg na to zadanie. Po
analizie otrzymanych ofert doprowadzono do podpisania aneksu umowy dotacyjnej, w ramach
którego ograniczono zakres do wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziewin,
Mikluszowice, Gawłówek oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziewin. W dniu 05.05.2020
dokonano wyboru ofert firmy do realizacji w/w zadań, a pod koniec maja podpisano umowy
dotyczące realizacji inwestycji pn. „Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie Gminy
Drwinia“. Przedmiotowe zadanie podzielono na dwie części:

Cześć 1 obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-
ciśnieniowym w miejscowości Dziewin o długości około 11,84 km wraz z sieciowymi
przepompowniami ścieków, przyłączami kanalizacji sanitarnej, a także budowę oczyszczalni
ścieków w miejscowości Dziewin o przepustowości Qśr. = 500 m3/d. Łączna wartość umowy
wynosi 22 842 561,67 zł brutto. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych
INSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Cześć 2 obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach Mikluszowice i Gawłówek o długości około 8,94
km wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków, przyłączami kanalizacji sanitarnej. Łączna
wartość umowy wynosi 7 660 497,12 zł brutto. Wykonawcą zadania jest konsorcjum w składzie
Lider: HYDROTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Michałówce oraz Partner: Inwestycje Liniowe
INVEST – LINE Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy. Inwestycja realizowana będzie w formule
„zaprojektuj i wybuduj“. Planowany termin zakończenia projektu – IV kwartał 2021.

Na dzień sporządzenia raportu dla części pierwszej toczy się postępowanie w organie
architektoniczno - budowlanym o wydanie pozwolenia na budowę - przewidywany termin to: 30
czerwca br. Natomiast dla części 2 uzyskano dla zakresu decyzję uzgadniającą wejścia w teren
działek drogowych będących we władaniu Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Nowym
Wiśniczu i według zapewnień wykonawcy niebawem złożą dokumenty do organu
architektoniczno-budowlanego celem wydania właściwych pozwoleń.
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W spółce Eko Drwinia na koniec 2020 nie pracował żaden Radny Gminy Drwinia.
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Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek (kobiet) i mieszkańców (mężczyzn)
zmniejszyła się o 56 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców Gminy
Drwinia wynosiła 6435 osób, w tym 3241 kobiet i 3194 mężczyzn. W odniesieniu do
poszczególnych kategorii wiekowych:

 liczba mieszkanek (kobiet) w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 522
osoby, a liczba mieszkańców (mężczyzn) – 564,

 liczba mieszkanek (kobiet) w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1917 osób,
a liczba mieszkańców (mężczyzn) w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2146,

 liczba mieszkanek (kobiet) w wieku poprodukcyjnym wynosiła 807, a liczba mieszkańców
(mężczyzn): 479.

Migracje przebiegały z kierunku wsi do miast i związane były ze zmianą miejsca zamieszkania.
Na początek 2020 r. na terenie Gminy Drwinia mieszkało 6491 osób. Na koniec 2020 r. 6435 osób.

W 2020 r. narodziło się w gminie 65 osób, w tym 31 dziewczynek i 34 chłopców, a zmarło 80
osób, w tym 34 kobiety i 46 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. był ujemny
i wyniósł -15 osób co stanowi -0,002% na minusie. Najczęstsze przyczyny zgonów to: zatrzymanie
krążenia, COVID 19 na podstawie aktów zgonów. Nie odnotowano w 2020 r. zgonów niemowląt.

Na początku roku 2020 r. szacowano, że 250 osób zagrożonych było ubóstwem, zaś pod koniec
2020 r. szacowano tę grupę na 174 osób. Przyczyną spadku jest tu, duży transfer środków
publicznych do rodzin w postaci zasiłków 500+, 300+, 13 i 14 emerytur.



Raport o stanie Gminy Drwinia

15

Ochrona zdrowia
Na terenie gminy funkcjonował jeden podmiot leczniczy SPOZ w Dziewinie z filią w Świniarach,
zarządzany przez gminę. Liczba pacjentek i pacjentów w 2020 r., korzystających z tych podmiotów
wynosiła 5426 w tym 480 osób którzy są wykazani jako nieubezpieczeni lub przebywający za
granicą Polski.

Na dzień 1 stycznia 2020 r. 13 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. – 12 podmiotów. W 2020 roku nie odebrano nikomu
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast 2 podmioty zrezygnowały ze sprzedaży
w związku z likwidacją działalności, a 1 nowy podmiot uzyskał zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych.

Z tzw. Funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na
sprzedaż alkoholu) pomimo utrudnień związanych ustanowieniem ustawowych zakazów
związanych z pandemią COVID -19 w roku 2020 sfinansowane zostały następujące wydatki:

- Program Profilaktyczno - Edukacyjny pt: „Zamiast pić rozwijaj swoje zainteresowania,
uzdolnienia, zagraj w szachy i inne gry planszowe” w ZSP w Dziewinie - zakup niezbędnych
materiałów profilaktycznych - wydatki w kwocie: 2000,00 PLN,

- Program Profilaktyczno - Edukacyjny pt: „Uzależnienie - droga do nikąd” w ZSP w Dziewinie -
zakup niezbędnych materiałów profilaktycznych - wydatki w kwocie: 890,00 PLN,

- Program Profilaktyczno - Edukacyjny pt: „Uzależnieniom mówię nie!” w ZSP
w Mikluszowicach - zakup niezbędnych materiałów profilaktycznych - wydatki w kwocie: 2000,00
PLN,

- Program Profilaktyczno - Edukacyjny pt: „Żyj bez uzależnień” w ZSP w Drwini - zakup
niezbędnych materiałów profilaktycznych - wydatki w kwocie: 744,00PLN,

- Koszty transportu dzieci (Uczniowskie Kluby Sportowe) -wydatki w kwocie; 378,00 PLN,

- Udział Gminy w kampanii społecznej: „No - Promil, no - Problem” - organizowanej przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” - promowanie trzeźwości na drogach -
Koordynator z ZSP w Mikluszowicach,

- Kontynuacja programu profilaktycznego „STRZELNICA” z roku 2019 przez Klub Strzelecki
LOK Puszcza Dziewin - wydatki w kwocie: 1740,00 PLN,

- Koszty niezbędnych badań biegłych psychologów i psychiatrów dla 1 osoby kierowanej na te
badania w związku z prowadzoną procedurą przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - wydatki w kwocie: 502,00 PLN,

- Koszty opłaty sądowej do wniosków kierowanych do sądów powszechnych - wydatki w kwocie
100,00 PLN
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W gminie Drwinia w 2020 r. funkcjonowały następujące podmioty ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej:
- Poradnia Ogólna - 2 szt.,
- Poradnia Dziecięca - 1 szt.,
- Poradnia Stomatologiczna - 2 szt.,
- Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - 1 szt. w którym pracuje 3 pielęgniarki,
- Gabinet Położnej Środowiskowej - 1 szt.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w Ośrodkach Zdrowia
w Dziewinie i Świniarach przez 3 lekarzy oraz 2 dentystów, pielęgniarki i położne. W 2020 r.
udzielono 25670 porad lekarskich oraz 12550 świadczeń pielęgniarskich i położnych, które
dotyczyły najczęściej:

- Chorób układu krążenia,
- Chorób układu mięśniowo-kostnego,
- Chorób układu oddechowego,
- Chorób układu trawiennego,
- Chorób zakaźnych (COVID-19).

W Gminie na początek 2020 r. funkcjonowała 1 apteka w Dziewinie, a na koniec 2020 r. też
1 apteka. W przypadku punktów aptecznych dane te przedstawiały się następująco: 1 w Drwini. We
wszystkich aptekach pracowali magistrzy farmacji.

W czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 konsultacje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie z Filią w Świniarach odbyły się również w formie teleporad, aby
zminimalizować ryzyko zakażenia Covid-19. Liczba zachorowań na koronawirusa w 2020 r. wśród
pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Dziewin ( z filią w Świniarach) to 136 osób, natomiast
liczba wydanych skierowań na obecność koronawirusa to: 322. W 2020 r. w zakresie koronawirusa
udzielono 292 porady lekarskie. Ogólna liczba zgonów w 2020 r. wśród pacjentów
zadeklarowanych do SPZOZ w Dziewinie to 43 osoby.



Raport o stanie Gminy Drwinia

17

Pomoc społeczna
W roku 2020 GOPS w Drwini obejmował wsparciem 128 rodzin w których przebywało 310 osób.
Rodzinom tym udzielono pomocy w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w ramach
zadań własnych w szczególności:

- ubóstwo - 71 rodzin - 174 osoby w rodzinach,
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 16 rodzin - 88 osób w rodzinach,
- bezrobocie - 17 rodziny - 39 osób w rodzinach,
- niepełnosprawność - 14 rodzin - 35 osób w rodzinach,
- długotrwała choroba - 60 rodzin - 99 osób w rodzinach,
- bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych - 7 rodzin -31 osób w rodzinach,
- alkoholizm - 8 rodzin - 11 osób w rodzinach,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - 2 rodziny - 7 osób
w rodzinach,
- zdarzenia losowe - 2 rodziny - 4 osoby w rodzinach.

Na 1 stycznia 2020 roku 138 rodzin otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia
2020 roku 108 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na
początek roku 306, a na koniec roku 242. Kwota świadczeń rodzinnych w 2020 roku wyniosła 1 409
319,59 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 289 347,00 zł.

Kwota świadczeń tzw. 500+ wyniosła na koniec roku 6 923 704,07 złotych, gdzie w roku
poprzednim kwota ta wyniosła 5 507 436,20 złotych. Wzrost ten jest wynikiem objęcia przez
Państwo zasiłkiem 80 nowonarodzonych dzieci w roku 2019. Na koniec 2020 roku 722 rodziny
pobierały świadczenie wychowawcze (tzw. 500+).
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Działalność inwestycyjna
Infrastruktura drogowa w Gminie Drwinia obejmowała na 1 stycznia 2020 r. 132 km dróg w tym
drogi wojewódzkie 23 km, drogi powiatowe 26 km.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku długość dróg w Gminie wyniosła 83 km (zwiększenie wynikało
z przejęcia przez Gminę odcinków dróg powiatowych nr 2002 K Mikluszowice - Chobot odcinek od
skrzyżowania w Mikluszowicach do drogi wojewódzkiej 965 w miejscowości Dziewin oraz nr 2096
K Niedary - Gawłówek na odcinku przebiegającym przez centrum miejscowości Niedary. Drogi
asfaltowe stanowiły na początku 2020 roku 90,5% wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego
roku 90,6%. Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio 92% na dzień 1 stycznia
2020 r. i 92,5% na dzień 31 grudnia 2020 r.

Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie dróg
publicznych, był następujący:

- drogi klasy G (wojewódzkie) - stan dobry (wyremontowane ostatnie odcinki DW 964),
- drogi klasy Z (powiatowe) - stan zadowalający,
- drogi klasy L (gminne - lokalne) - stan dobry,
- drogi klasy D (gminne - lokalne) - stan dobry,
- drogi klasy W (gminne - wewnętrzne) - stan zadowalający.

Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2020 r. wyniosła 25,639 km natomiast na 31
grudnia 2020 roku 33,745 km.

W gminie rozpoczęto, kontynuowano oraz niektóre zakończono w 2020 r. inwestycję dotyczące
podniesienia stanu jakości dróg („Remont drogi gminnej nr 581217K w km 0+000 do km 1+888
w m. Grobla i Zielona w Gminie Drwinia”, „Remont drogi gminnej nr 581225K w km 0+000 do km
1+020 w miejscowości Grobla w Gminie Drwinia”, Modernizacja dróg gminnych w miejscowości
Zielona, Wyżyce” oraz „Modernizacja dróg rolniczych dojazdowych do pól w miejscowości
Drwinia, Mikluszowice, Wyżyce"), budowie ścieżek pieszo - rowerowych (Budowa zintegrowanej
sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Drwinia, Budowa tras pieszo - rowerowych wraz z
podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie Gminy Gdów, Kłaj i
Drwinia - Etap I), ochrony użytkowników dróg (Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Drwinia wraz z projektem oraz Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na
przejściu dla pieszych w km 0+100 odcinka 030 drogi wojewódzkiej nr 965 w miejscowości Ispina),
Montaż wiat przystankowych przy drogach wojewódzkich DW 964 i 965, Przekazano powiatowi
pomoc finansową w kwocie 250000,00PLN na modernizację drogi powiatowej Niedary -
Bieńkowice, Udzielono pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu dla zadania pn:
Modernizacji Drogi Wojewódzkiej 965 (Rondo w Świniarach wraz z zatokami autobusowymi w
miejscowości Świniary, Zielona, Drwinia, Mikluszowice, modernizację 2 obiektów mostowych na
potoku Strumień i Drwinka, partycypację w kosztach koncepcji przebudowy wraz z pozyskaniem
DUŚ dla budowy mostu na rzece Wisła w ciągu DW 775, partycypacja w kosztach budowy
przeprawy tymczasowej (pontonowej) na rzece Wisła podczas remontu mostu w ciągu DW 775
Ispina - Nowe Brzesko w kwocie 25000,00 PLN (rozwoju placówek wychowawczo -
oświatowych (Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Drwini w celu utworzenia
"Centrum Opieki Nad Małymi dziećmi", Powstanie placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i
Młodzieży w Niedarach, Adaptacja i modernizacja byłej Szkoły w Woli Drwińskiej na potrzeby
powstania placówki na osób starszych w tym niesamodzielnych z terenu Gminy Drwinia, Zakup
sprzętu IT (tabletów i laptopów) do ZSP na terenie Gminy Drwinia, dbania o środowisko (Budowa
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punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia), Budowa kanalizacji
wraz z oczyszczalnią ścieków w Dziewinie rozstrzygnięcie przetargów i projektowanie w 2020 roku,
Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w indywidualnych gospodarstwach domowych, dbania o
zabytki lokalne, „Remont konserwatorski cmentarza wojennego nr 323 z okresu I wojny światowej
w Mikluszowicach”.

Wartość w/w zadań wynosi 25 815 453,35 zł, przy czym finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze
środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa wynosi 19 913 926,35 zł. ( bez wydatków na
kanalizację)

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2020 r. wynosiła 121,3 km, a na koniec 121,3 km.

Długość czynnej sieci gazowej na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 93 km, natomiast na 31 grudnia
2020 r. 95 km. Na początku ubiegłego roku istniało 1271 czynnych przyłączy do sieci gazowej, a na
koniec roku – 1289.
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2020 r. zasób mieszkaniowy Gminy obejmował następujące mieszkania:

 Grobla Dom Nauczyciela – w budynku znajdują się 4 mieszkania,
 Grobla Dom połowa Bliźniaka - w budynku znajduje się mieszkanie,
 Świniary Dom Nauczyciela - w budynku znajdują się 2 mieszkania,
 Świniary Ośrodek Zdrowia w budynku znajdują się 3 mieszkania,
 Wyżyce - Budynek po byłej szkole - 1 mieszkanie,
 Dziewin - Dom Nauczyciela - w budynku znajdują się 4 mieszkania.

Łącznie w zasobie Gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2020 r., 16 mieszkań, a na dzień 31
grudnia 2020 r. – 15 mieszkań. Jedno mieszkanie znajdujące się w budynku byłej szkoły w Woli
Drwińskiej zostało przeznaczone na Placówkę dla Osób Niesamodzielnych SENIOR +.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 53,71 m2..

W 2020 r. nie dokonano sprzedaży żadnego z mieszkań, znajdujących się w zasobie Gminy,

W 2020 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych,
będących w zasobach Gminy.

W roku 2020 przydzielono na wniosek 1 mieszkanie z gminnego zasobu mieszkaniowego.

W zasobie Gminy w 2020 r. znajdowało się 38 budynków niemieszkalnych, które stanowią Remizy
OSP, Domy Ludowe, Szkoły, Świetlice, Ośrodki Zdrowia.
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Transport
W 2020 r. regularne linie komunikacyjne były obsługiwane przez prywatnych przewoźników:

1. Gawłówek - Kraków Nowa Huta: Małopolanin S.C.,
2. Dziewin - Kraków: Globus,
3. Ispina - Bochnia: Globus,
4. Drwinia - Bochnia przez Wolę Drwińską, Bieńkowice, Wyżyce, Mikluszowice: Globus
(dofinansowywana przez UG Drwinia) do czasu zamknięcia ustawowego szkół - Dowóz otwarty
dzieci do szkoły podstawowej w Mikluszowicach obwód Szkolny Bieńkowice, Wyżyce,
Mikluszowice. Od 1 lipca 2020 kursuje jako linia regularna bez dofinansowania z Gminy Drwinia,
5. Ispina, Grobla, Niedary - Bochnia - MM Trans,
6. Gawłówek - Bochnia: RPK (tzw. 7).

Tak zwany zamknięty dowóz dzieci do szkół obsługiwany był przez firmę Pal-Mar finansowany
w 100% przez UG Drwinia, trasy:
1. Niedary - Świniary - Grobla do ZSP Świniary i do Gimnazjum ZS Grobla (ostatni rocznik),
2. Ispina - Grobla - ZS Grobla
3. Zielona - Wola Drwińska - Drwinia - ZSP Drwinia -ZSP Mikluszowice przez Dziewin.

Od dnia 1 września 2020 roku zamknięty dowóz dzieci szkolnych do ZS w Grobli, ZSP
w Śwniarach, ZSP w Drwini, ZSP w Mikluszowicach obsługiwany był przez Firmę Pal - Mar jako
dowóz zamknięty na trasach: Niedary - Świniary - Grobla - Ispina - Trawniki - Grobla - Zielona -
Wola Drwińska - Drwinia - Bieńkowice - Wyżyce - Dziewin - Mikluszowice.

Tak w otwartym jak i zamkniętym dowozie dzieci do szkół podstawowych organizowanym przez
Gminę Drwinia sprawowana była opieka.

W roku 2020 tak jak i 2019 na terenie Gminy Drwinia był zamknięty most w ciągu Drogi
Wojewódzkiej DW 965 w miejscowości Zielona oraz był przeprowadzany remont mostu w ciągu
drogi wojewódzkiej 775 w związku z tym dokonywane były korekty rozkładów jazdy wynikające
z wprowadzonych objazdów.
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Sprawy obywatelskie
Do urzędu wpłynęło w 2020 r. 54 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły one
przede wszystkim:
- Działalności Urzędu Gminy Drwinia i Wójta,
- Ochrony Środowiska,
- Systemów Informatycznych,
- Gruntów gminnych.

We wszystkich 54 przypadkach (100 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została
udostępniona wnioskodawcy.

W sprawozdawanym roku nie wpłynęła żadna skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego.

W sprawozdawanym roku wpłynęło 6 petycji, których przedmiotem były:

- COVID 19 - zakup rękawic, maseczek, płynów dezynfekcyjnych,

- ochrona zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem,

- udostępnienia platformy zakupowej,

- zmiany przepisów prawa miejscowego.

1 stycznia 2020 r. funkcjonowało w gminie 36 organizacji pozarządowych, w tym 17 stowarzyszeń,
5 klubów sportowych, 9 kół gospodyń wiejskich oraz Klub Strzelecki Puszcza Dziewin,
Uniwersytet Trzeciego Wieku,, Klub HDK PCK Drwinia, Orkiestra Dęta Grobla oraz Kapela
Groblanie. Na koniec roku dane te się identycznie, poza klubami sportowymi - klub LKS Wisła
Grobla został zlikwidowany.

W 2020 r. odbyło się 13 zebrań wiejskich, na których dokonano przyjęcia sprawoazdania rocznego
Sołtysów i Rad Sołeckich za rok 2019 oraz 13 dotyczących funduszu sołeckiego. Na
poszczególnych zebraniach wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego frekwencja kształtowała się
następująco:

 na zebraniu w sołectwie Wyżyce, które odbyło się 20 września 2020, frekwencja
wynosiła: 27 osób

 na zebraniu w sołectwie Zielona, które odbyło się 30 września 2020, frekwencja
wynosiła: 6 osób,

 na zebraniu w sołectwie Bieńkowice, które odbyło się 19 września 2020, frekwencja
wynosiła:13 osób,

 na zebraniu w sołectwie Trawniki, które odbyło się 20 września 2020, frekwencja wynosiła:
17 osób,

 na zebraniu w sołectwie Mikluszowice, które odbyło się 26 września 2020,
frekwencja wynosiła: 16 osób,

 na zebraniu w sołectwie Dziewin, które odbyło się 17 września 2020, frekwencja
wynosiła: 29 osób,

 na zebraniu w sołectwie Gawłówek, które odbyło się 27 września 2020, frekwencja
wynosiła: 17 osób,

 na zebraniu w sołectwie Wola Drwińska, które odbyło się 12 września 2020,
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frekwencja wynosiła: 11 osób,
 na zebraniu w sołectwie Grobla, które odbyło się 20 września 2020, frekwencja

wynosiła: 13 osób,
 na zebraniu w sołectwie Niedary , które odbyło się 20 września 2020, frekwencja wynosiła;

15 osób,
 na zebraniu w sołectwie Drwinia, które odbyło się 26 września 2020, frekwencja

wynosiła: 9 osób,
 na zebraniu w sołectwie Świniary, które odbyło się 20 września 2020, frekwencja

wynosiła: 21 osób,
 na zebraniu w sołectwie Ispina, które odbyło się 29 sierpnia 2020, frekwencja wynosiła:

21 osób.

Przestępczość w gminie
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2020 r. na terenie Gminy popełniono bądź ujawniono 10 zdarzeń
o charakterze przestępczym wzrost o 1 w porównaniu z 2019 rokiem. Jeśli chodzi
o bezpieczeństwo w ruchu drogowym to na wstępie należy zauważyć, że na terenie Gminy Drwinia
w roku 2020 odnotowano 6 wypadków, w których nikt nie zginął ( w ubiegłym roku: 3).W ich
wyniku, 8 osób odniosło obrażenia (w ubiegłym roku 5) natomiast zmniejszyła się liczba kolizji
drogowych z 28 w roku 2019 do 24 w 2020. W roku 2020 na terenie Gminy Drwinia wydarzyło się
18 pożarów (w 2019 - 22) oraz 52 miejscowych zagrożeń (w 2019 - 120) oraz odnotowano
0 fałszywych alarmów (w 2019 -3).
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Edukacja
W gminie w 2020 r. funkcjonowało 6 samorządowych szkół podstawowych:

- ZSP w Mikluszowicach wraz z 2 oddziałowym przedszkolem,
- ZSP w Dziewinie wraz z 2 oddziałowym przedszkolem,
- ZSP w Drwini wraz z 2 oddziałowym przedszkolem,
- ZSP w Świniarach wraz z 1 oddziałowym przedszkolem,
- ZS w Grobli z 1 oddziałem przedszkolnym (tzw „0”),
- Szkoła Muzyczna I -go stopnia w Mikluszowicach.

W trzech z nich do 31.08 2020 funkcjonowały 3 oddziały gimnazjalne (ZSP Mikluszowice, ZSP
Drwinia, ZS Grobla - wygaszone na podstawie rządowej reformy oświaty). Jeden podmiot
niepubliczny prowadził 1 placówkę Punkt Przedszkolny „Tęcza”, któremu zgodnie z ustawą
przekazywana była z budżetu Gminy Drwinia dotacja na jego prowadzenie w wysokości określonej
ustawą. Ponadto w 2020 roku powstał samorządowy Żłobek w Drwini, a w 2019 Placówka
Wsparcia w Niedarach.

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy
kształtowały się następująco:

- Szkoła Muzyczna I stopnia w Mikluszowicach: przy średniej rocznej liczbie dzieci na poziomie
183 wyniosły 10719,00 zł.,

- ZSP w Drwini z odziałem gimnazjalnym: przy średniej rocznej liczbie dzieci na poziomie 93
wyniosły: 14127,95 zł.,

- ZSP w Mikluszowicach z oddziałem gimnazjalnym; przy średniej rocznej liczbie dzieci na
poziomie 169 wyniosły 11969,58 zł.,

- ZSP w Dziewinie przy średniej rocznej liczbie dzieci na poziomie 98 wyniosły 12280,59 zł,

- ZS w Grobli z oddziałem gimnazjalnym przy średniej rocznej liczbie dzieci na poziomie 134
wyniosły 11738,94 zł.,

- ZSP w Świniarach przy średniej rocznej liczbie dzieci 34 wyniosły 22453,22 zł.

We wrześniu 2020 r. naukę w szkołach podstawowych w 34 oddziałach rozpoczęło 533 uczennic i
uczniów. W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, oraz dodatkowo
języka niemieckiego.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 16 uczniów. Najwięcej w Szkole
Mikluszowicach – średnio 22 uczniów w klasie, natomiast najmniej w Szkole w Świniarach średnio
4 uczniów w klasie.
W poszczególnych szkołach i przedszkolach w Gminie Drwinia pracowało 135 nauczycielek
i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty jest to 106,5), w tym: 4 nauczycieli stażystów, 24
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nauczycieli kontraktowych, 17 nauczycieli mianowanych, 90 nauczycieli dyplomowanych.
W 2020 r. przyznano stypendia o charakterze socjalnym dla 61 uczennic i uczniów. Wynosiły one
ogółem 32244,00 zł. Przyznano je z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny uczniów.

Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Drwinia.
Dzięki unijnej dotacji w Gminie Drwinia powstała placówka, która wspiera dzieci i młodzież
w rozwijaniu swoich umiejętności – zarówno w zakresie edukacji jak i rozwoju interpersonalnego.
Samorząd zdobył na tę inwestycję 2,6 mln zł dofinansowania. Placówka powstała w budynku byłej
szkoły w miejscowości Niedary, który został wyremontowany, wyposażony i dostosowany do
pełnienia nowej funkcji. To przede wszystkim pomoc dla rodziny w opiece nad dzieckiem oraz
w jego wychowaniu. Placówka zapewnia oparcie nie tylko w wychowawcach, ale również
w korepetytorach, terapeutach, logopedach, psychologach, którzy zarówno dzieciom jak i rodzicom
służą swoimi umiejętnościami, doświadczeniem i dobrą radą. W Placówce zatrudnionych jest
3 wychowawców, dwoje pedagogów ulicy, dwoje psychologów w tym psycholog rodziny oraz
logopeda. W sumie w nowo powstałej placówce zatrudnionych jest 10 osób personelu stałego.
Z usług placówki korzystają dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodzice, mieszkający na
terenie gminy Drwinia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Działalność opiekuńczo-wychowawcza
polegająca na wsparciu dla rodziny w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci odbywa się
zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zakwalifikowane do formy opiekuńczej dzieci tworzyły od 1 października 2019 r. 4 grupy
opiekuńczo-wychowawcze. Taki podział uwzględniający wiek oraz przynależność wiekową dzieci
pozwolił na udzielanie wsparcia w postaci zajęć stacjonarnych dla każdej grupy 3 razy w tygodniu
od poniedziałku do soboty w sześciodniowym tygodniu pracy. Łącznie tą formą pomocy w 2020 r.
zostało objętych ponad 60 dzieci, co przy liczebności w grupie max. 15 dzieci wyczerpywało
możliwości prowadzenia dalszych naborów. W ramach tej formy wsparcia z dziećmi pracuje
3 opiekunów/wychowawców zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Dodatkowo w ramach
pracy opiekuńczo-wychowawczej realizujemy 2 zadania, mające na celu dalsze dalsze rozwijanie
kompetencji kluczowych u naszych podopiecznych:

Zadanie 1 (realizowane od stycznia 2020 roku) - prowadzenie zajęć dodatkowych dla
podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w Niedarach. Jest to łącznie 5132 godzin lekcyjnych
z przeznaczeniem na:
-korepetycje z języka polskiego
-korepetycje z j. angielskiego,
-korepetycje z matematyki,
-korepetycje z języka niemieckiego,
-korepetycje z chemii,
-korepetycje z fizyki,
-korepetycje z geografii,
-zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
-zajęcia korekcyjno,
- kompensacyjne- zajęcia informatyczne.

Zadanie 2 (realizowane od lipca 2020 roku) - organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć
sportowych oraz rozwoju zainteresowań dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w
Niedarach. Jest to łącznie 1000 godzin zegarowych zajęć instruktorskich w takich obszarach jak:
-zajęcia sportowe,
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-warsztaty teatralne,
-warsztaty wokalne,
-warsztaty plastyczno- techniczne,
-pierwsza pomoc przedmedyczna,
-warsztaty kulinarne,- zajęcia terenowe,
-taniec współczesny,
-fitness,
-robotyka.
Dodatkowo zajęcia opiekuńczo - wychowawcze wzbogacane były przez organizację kolonii letniej,
zimowisk oraz wycieczek edukacyjnych.

Działalność specjalistyczna Placówki
W ramach formy specjalistycznej PWD w Niedarach zapewnia podopiecznym bieżący kontakt
z następującymi specjalistami: psycholog, który jest zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu. Pomoc
psychologiczna jest zapewniona w Placówce od 01.08.2019 r. Wszystkie dzieci korzystające z zajęć
opiekuńczo-wychowawczych odbyły spotkanie ze specjalistą. Na podstawie obserwacji, informacji
pozyskanych od wychowawców i rodziców, indywidualnym wsparciem psychologicznym lub
terapią zostało objętych 31 osób. Szczególnie opieką psychologa objęto grupę dzieci skierowanych
na zajęcia specjalistyczne realizowane wg. indywidualnych harmonogramów. Dodatkowo w ramach
formy specjalistycznej pracy PWD realizowane jest od stycznia 2020 roku zadanie o nazwie
„Prowadzenie opieki specjalistycznej dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego”. Jest to
łącznie 600 godzin zegarowych zajęć ze specjalistami: socjoterapii, oligofrenopedagogiki,
tyflopedagogiki i lekarzem psychiatrą.- logopeda, który jest zatrudniony w wymiarze
1/2 etatu.Zajęcia logopedyczne w placówce Wsparcia Dziennego w Niedarach trwają od 1 lipca
2019 roku. Pomocą logopedyczną zostało objętych dwadzieścia pięć dzieci w wieku szkolnym.
Pomoc logopedyczna udzielana jest dzieciom, na podstawie zaleceń Poradni Pedagogiczno-
Psychologicznej oraz wcześniej przeprowadzonej diagnozy logopedycznej. Zajęcia prowadzone są
codziennie w wymiarze 45 minut, indywidualnie i grupowo w zależności od potrzeb wychowanków.

Praca podwórkowa.
W formie podwórkowej w PWD w Niedarach realizowane są działania animacyjne w miejscu
przebywania dzieci i młodzieży przez 2 pedagogów ulicy, zatrudnionych w wymiarze 1/2 etatu.
Grupy Podwórkowe funkcjonują w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i Młodzieży
w miejscowościach Dziewin i Niedary. Pierwsza rozpoczęła swoją pracę z dziećmi i rodzicami od
września 2019 roku, druga sformalizowała swoją działalność w I kwartale 2020 roku. Aktualnie
grupy liczą do 15 wychowanków.

Praca z rodziną.
Forma pracy z rodziną realizowana jest w PWD poprzez zatrudnienie psychologa rodziny
w wymiarze 1/2 etatu. Psycholog rodziny odpowiada w szczególności za pracę w środowisku
dziecka i rodziny. Prowadzi dyżury dla rodziców, w trakcie których mogą oni indywidualnie
porozmawiać o dzieciach oraz uzyskać radę i pomoc w sprawach osobistych.

Wsparcie towarzyszące.
W ramach wsparcia towarzyszącego w okresie realizacji projektu w czasie zajęć stacjonarnych
placówka zapewniała podopiecznym posiłek w formie obiadu z deserem oraz transport.Początek
marca 2020 r. to pierwsze sygnały o rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju
i początek obowiązywania ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
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Okresy zawieszenia działalności.
Pierwszy okres zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego na terenie województwa
małopolskiego trwał od 12 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r. Zgodnie z załączoną tabelą łącznie
w 2020 roku było 120 dni zawieszenia działalności placówki i bezwzględnego zakazu obecności
dzieci w placówce.

Nr decyzji/polecenia
Wojewody Małopolskiego

Okres zawieszenia
działalności PWD

Ilość dni zawieszenia łącznie

Polecenie nr 16/2020
Znak sprawy: WN-
II.0121.7.2020
z dnia 24.03.2020

12.03.2020 do
odwołania

44 dni w tym 6 niedziel

Decyzja nr 1/2020
Polecenie nr 49/2020
Znak sprawy: WN-
IV.0121.24.2020
Z dnia 23.04.2020

25.04.2020-
10.05.2020

16 dni w tym 3 niedziele

Decyzja nr 2/2020
Polecenie nr 52/2020
Znak sprawy: WN-
IV.0121.26.2020
Z dnia 7.05.2020

11.05.2020-
24.05.2020

14 dni w tym 2 niedziele

Decyzja nr 31/2020
Polecenie nr 95/2020
Znak sprawy: WN-
IV.0121.38.2020
Z dnia 22.07.2020

23.07.2020-
2.08.2020

11 dni w tym 2 niedziele

Decyzja nr 103/2020
Polecenie nr 37/2020
Znak sprawy: WN-
II.0121.67.2020
Z dnia 30.07.2020

3.08.2020-
16.08.2020

14 dni w tym 2 niedziele

Decyzja nr 117/2020
Polecenie nr 47/2020
Znak sprawy: WN-
II.0121.81.2020
Z dnia 21.08.2020

24.08.2020-
30.08.2020

7 dni w tym 1 niedziela

Decyzja nr 49/2020
Polecenie nr 123/2020
Znak sprawy: WN-
II.0121.87.2020
Z dnia 28.08.2020

31.08.2020-
13.09.2020

14 dni w tym 2 niedziele

Łącznie: 120 dni w tym 18 niedziel

Wypracowana organizacja pracy, schematy działania i metody wsparcia dzieci uczestniczących
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w projekcie stały się z dnia na dzień bezużyteczne. Oczywiście wychowawcy, specjaliści,
pedagodzy ulicy pełnili dyżury, ale wszelkie formy pracy wymagające obecności dzieci zostały
zawieszone i były wznawiane tylko w krótkich okresach dopuszczonej pracy stacjonarnej między
powracającymi okresami zakazu działalności. Spełniając nowe, surowe reżimy sanitarne oraz mając
na uwadze zwiększenie dystansu między dziećmi od 1 października 2020 r. zwiększyliśmy liczbę
grup opiekuńczo-wychowawczych do 6. W związku z powyższym zajęcia grupowe odbywały się
2 razy w tygodniu w mniejszym gronie.

Okresy pracy z zastosowaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Ostatni okres zawieszenia skończył się 13 września 2020 r. i powróciliśmy do zajęć stacjonarnych,
które ze względu na drugą falę pandemii mogliśmy w reżimie sanitarnym prowadzić tylko do końca
października. Od 2 listopada zgodnie z decyzją Pana Wojewody jedyną formą realizacji zadań PWD
była praca z zastosowaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Nr decyzji/polecenia
Wojewody Małopolskiego

Okres pracy zdalnej Ilość dni pracy zdalnej

Decyzja nr 200/2020
Polecenie nr 276/2020
Znak sprawy:
WP-IV.991.9.97.2020
Z dnia 2.11.2020

31.10.2020
do odwołania

Znak sprawy:
WP-IV.991.6.2.2021
Z dnia:
15.01.2021
1.02.2021

31.10.2020-
14.02.2021

Łącznie: 107 dni w tym 16 niedziel

Tym samym rozpoczął się trwający w naszym przypadku do 14 lutego 2021 roku okres pracy
zdalnej, który w wyniku łagodzenia restrykcji po 14.02.2021 r. został zastąpiony pracą hybrydową.
Dzieci młodsze (klasy I-III) pracowały stacjonarnie, dzieci starsze pozostawały w pracy zdalnej.
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Przedszkola
W 2020 roku funkcjonowały 4 przedszkola gminne: w Mikluszowicach, Dziewinie, Drwini,
Świniarach oraz jeden oddział przedszkolny tzw: „zerówka” w Grobli. Do gminnych przedszkoli
uczęszczało 166 dzieci, w tym 90 dziewcząt i 76 chłopców. Do przedszkoli uczęszczały dzieci
z następujących roczników:

- Rocznik 2018 - 3 dzieci, w tym 3 dziewczynki oraz 0 chłopców,
- Rocznik 2017 - 21 dzieci, w tym 15 dziewczynek oraz 6 chłopców,
- Rocznik 2016 - 38 dzieci w tym 21 dziewczynek oraz 17 chłopców,
- Rocznik 2015 - 54 dzieci w tym 30 dziewczynek oraz 24 chłopców,
- Rocznik 2014 - 47 dzieci w tym 20 dziewczynek oraz 27 chłopców,
- Rocznik 2013 - 3 dzieci w tym 3 dziewczynki oraz 0 chłopców.

W 2020 roku Gmina Drwinia na prowadzenie przedszkoli wydała 1 552 199,19 zł.
Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Tęcza” w 2020 roku wyniosła 134 481,27 zł.
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Żłobek

Dodatkowo w 2020 roku uruchomione zostało na terenie Gminy Drwinia Centrum Opieki nad
dziećmi do lat trzech w Drwini. Dzięki unijnej dotacji w Gminie Drwinia powstał nowy,
dwupoziomowy budynek o powierzchni 809 m² przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drwini.
Koszt tej inwestycji to prawie 5 mln zł, z czego na inwestycje oraz jego funkcjonowanie Gmina
Drwinia pozyskała ponad 3.7 miliona złotych w ramach projektu pn. "Aktywni rodzice na rynku
pracy", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Głównym celem projektu jest
umożliwienie rodzicom, opiekunom prawnym z terenu gminy Drwinia powrotu na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka oraz wejścia na rynek pracy osobom
bezrobotnym poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich dzieciom w wieku do lat 3. W placówce
znajduje się miejsce dla 50 maluchów, prowadzona jest rekrutacja ciągła.
Na parterze są sale pobytu dziennego dla dzieci, jadalnia wraz z zapleczem kuchennym, szatnie oraz
zaplecze sanitarne. Na piętrze na dzieci czekają sale wypoczynku. Jest też pokój nauczycielski i
dyrekcji. W budynku znalazło się również miejsce na sale dla dzieci chorych oraz pokój pielęgniarki.
Centrum jest nie tylko nowoczesne ale i doskonale wyposażone. Do dyspozycji dzieci jest także
nowy plac zabaw. W budynku żłobka zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych
bezpośrednio z poziomu terenu poprzez podjazd do drzwi głównych. Parter budynku, jak też i I
piętro wykonane są bez „barier architektonicznych”. Każda z kondygnacji użytkowych posiada
dostęp za pomocą widny przystosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Kabina
dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych posiada tablicę z informacją głosową.
Pomieszczenia w budynku żłobka posiadają odpowiednią szerokość drzwi oraz szerokie ciągi
komunikacyjne. Budynek wyposażony jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych. Żłobek jest
przystosowany i gotowy do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej
opieki. Przestrzeń wokół obiektu została na nowo zagospodarowana i udało się również utworzyć
nowe miejsca parkingowe. Na parkingu znajdują się 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o
wymiarach 3,60 m x 5,0 m. W Centrum Opieki nad dziećmi do lat trzech w Drwini zatrudnionych
jest 6 opiekunek dziecięcych, 1 pielęgniarka, 2 osoby sprzątające (2x05 etatu) oraz Dyrektor. W
sumie w nowo powstałej placówce zatrudnionych jest 10 osób personelu stałego.
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Biblioteki
W Gminie Drwinia w 2020 r. funkcjonowało 1 Biblioteka Publiczna w Drwini oraz 2 filie w Grobli
i Mikluszowicach.

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 26596 woluminów, zaś na koniec roku – 26253
woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 4,07 na dzień
1 stycznia 2020 r. oraz 4,02 na dzień 31 stycznia 2020 r.

Na początku roku sprawozdawczego zarejestrowano 473 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec
roku liczby te wynosiły 868. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 6221
czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 12936 woluminów. W poprzednim
roku wzbogacono o 1048 pozycji książkowych za kwotę 24009,75 zł w tym ze środków
Biblioteki Narodowej 483 pozycji za kwotę 12000,00 zł oraz 565 pozycji za 12009,75 ze środków
własnych Biblioteki pochodzących z dotacji podmiotowej przekazanej z Urzędu Gminy.

Poszczególne biblioteki zatrudniały 4 pracowników. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie
zmieniła się.

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 12 komputerów, w tym 9 komputerów z dostępem do
szerokopasmowego internetu. Katalogi on-line wg Kierownika są w trakcie realizacji, do końca roku
2020 skatalogowano ok 98% księgozbioru.

W 2019 r. wg oświadczenia Kierownika biblioteki gminne zorganizowały 8 wydarzeń mających na
celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 122 mieszkańców. Biblioteki
poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 296,75 zł.

W 2020 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa Gmina wydała 175 000,00
zł jako dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Drwini.
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Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice

W gminie w 2020 r. funkcjonowało Gminne Cetrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą
w Grobli w skład którego wchodzą między innymi: świetlice środowiskowe w Gawłówku, Grobli,
Świniarach, Ispini, Zielonej, Bieńkowiach, Dziewinie, Woli Drwińskiej, Wyżycach, Drwini,
Niedarach i Mikluszowicach.

W 2020 r. wg oświadczenia Kierownika zorganizowano następujące wydarzenia (wymieniono te
ważniejsze).
- Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej Grobla,
- Organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych,
- Konkurs kolęd i piosenki zimowej,
- Dzień Kobiet w Grobli.

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 500 osób.
Wydarzenia te wiąza ły się z poniesieniem kosztów w wysokości 12912,15 złotych.

W 2020 roku na prowadzenie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli
gmina wydała 350 000,00 zł.jako dotacja podmiotowa i celowa Gminnego Centrum Kultury
Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli.
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Przedsiębiorcy
W 2020 r. zarejestrowano w Gminie, w rejestrze REGON 13 nowych przedsiębiorców. Najczęściej
przedmiotem działalności tychże przedsiębiorców były usługi remontowo- budowlane. Z tych 13
nowo zarejestrowanych przedsiębiorców wszyscy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej
jako osobo fizyczne.

Natomiast w 2020 r. wyrejestrowano 5 przedsiębiorców, w tym 5 osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, a żadna osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna prowadząca
działalność gospodarczą nie zakończyła działalności gospodarczej. Najczęściej przedmiotem
działalności wyrejestrowanych podmiotów była działalność usługowo-handlowa.
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Ochrona środowiska
W 2020 r. odnotowano 1 komunikat o ryzyku przekroczeniu w dniu 26 stycznia 2020
dopuszczalnego poziomu dla pyłu PM10.

Na dzień 1 stycznia 2020 r. oraz na dzień 31 grudnia 2020 szacowano, że żadna z mieszkanek
i mieszkańców nie byli narażeni na hałas drogowy, według ministerialnych przedziałów
przekroczeń. W gminie nie funkcjonują zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska. Według
gminnej ewidencji na dzień 31 grudnia 2020 figurowało:

- 1258 sztuk zbiorników bezodpływowych,

- 76 przydomowych oczyszczalni ścieków,

- 6 przyobiektowych oczyszczalni ścieków.

Gmina posiada 2 pojazdy asenizacyjne, którymi świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych ze
zbiorników bezodpływowych oraz dodatkowo na dzień 31 grudnia 2019 uprawnionych
(koncesjonowanych) podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw w Gminie
Drwinia była jeszcze 1 firma. Najważniejsze działania z zakresu ochrony środowiska prowadzone
przez Gminę:

1. Rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowę oraz koordynowała działania związane z budową
kanalizacji w 3 miejscowościach (Gawłówek, Mikluszowice, Dziewin) wraz z 1 oczyszczalnią
ścieków w Dziewinie.

2. Realizowała umowę na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Kontynuowała współpracę z firmą KOS Sp. z o.o. w Krakowie w celu bezpłatnej zbiórki od
mieszkańców gminy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach akcji “Zbiórka
elektrośmieci”.

4. Realizowała projekt dot. zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektory
słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła w sumie 61 instalacji montowanych na
budynkach prywatnych z uzyskanej dotacji ze środków RPO województwa małopolskiego.

5. Realizowała projekt dotyczący wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach
domowych na paliwa stałe oraz paliwa gazowe finansowany ze źródeł zewnętrznych.

6. Brała udział przy zaangażowaniu szkół i przedszkoli w akcji Sprzątanie świata – Polska 2019
pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy - zmieniamy”

Planowanie przestrzenne

Na początku 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 100 %
powierzchni gminy, a na koniec roku – 100 %. W sierpniu 2020 roku został uchwalony nowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Na dzień 31 grudnia 2020 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego pokrywały 100% powierzchni Gminy.
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Sprawy administracyjne
W poprzednim roku zatrudnienie w urzędzie gminy wyniosło 37 osób wraz pracownikami
gospodarczymi w miejsce osób odchodzących na emerytury długotrwałe zwolnienia lekarskie oraz
urlopy rodzicielskie i wychowawcze sukcesywnie zatrudniane były następne osoby na umowy
zastępstwa.

W 2020 roku przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień
1 stycznia 2020 r. 21 dni, a na dzień 31 grudnia 2020 r. 23 dni

W 2020 roku w Urzędzie Gminy Drwinia wydano 6687 decyzji administracyjnych w tym 5957
nakazów płatniczych i 730 innych, z tego 0,15% zostało zaskarżonych do organu wyższej instancji
i z tych zaskarżonych 40% zostało uchylonych. W poprzednim roku Wojewoda stwierdził w części
nieważność 1 uchwały Rady Gminy. Mieszkańcy Gminy Drwinia nie kierowali skarg na akty
wydane przez organy gminy

Wobec organów gminy w 2020 r. nie zapadały wyroki sądów administracyjnych, stwierdzających
bezczynność organów lub uwzględniających skargi na akty wydawane przez organy gminy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił skargę Prokuratora Rejonowego w
Bochni na Uchwałę Rady Gminy w Drwini w sprawie uchwalenia statutów sołectw

W poprzednim roku gmina była stroną w 2 cywilnych postępowaniach sądowych. Wyroki jeszcze
nie zapadły. Nie zapadły również wyroki zasądzające od Gminy na rzecz powoda roszczenia lub
inne świadczenia.

Mienie Gminy Drwinia
Wartość majątku Gminy Drwinia według stanu na dzień 31 grudnia wyniosła 129 571 822,45 PLN
w tym wartość gruntów o powierzchni 463,0594 ha wynosi 16 942 922,31 zł.
W roku 2020 dokonano przeszacowania wartości mienia komunalnego Gminy Drwinia. Dokonała
tego Komisja w której skład min. weszła osoba z uprawnieniami biegłego rzeczoznawcy
majątkowego. Ogółem w 2020 roku skomunalizowano 7 dróg o powierzchni ogólnej 3,1158 ha
Łączna wysokość dochodów za najem lokali użytkowych w budynkach komunalnych Gminy
Drwinia w 2020 roku wyniosła 130 741,35 złotych brutto.
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Zakończenie
Szanowni Państwo!

Dziękuję serdecznie za poświęcony czas na zapoznanie się z trzecim Raportem o Stanie Gminy
Drwinia. Pandemia COVID 19, z którą przyszło nam się zmierzyć przyniosła niestety śmiertelne
żniwo, także i w naszej Gminie. Ujemny przyrost naturalny, liczne ograniczenia w przemieszczaniu
się ogólny strach o życie swoje, a także najbliższych zdeterminował kierunki, a także tempo
rozwoju tak pojedynczych mieszkańców Gminy jak również całej naszej Zbiorowości. Mimo
ograniczeń narzuconych centralnie, prognozowanych spadków dochodów samorządów, ogromnej
niepewności to udało nam się zakończyć rok budżetowy pomyślnie, tzn. bez zaciągania nowych i
spłacając zgodnie z harmonogramem stare zobowiązanie finansowe - w formie spłat kredytów i
wykupów obligacji. Podsumowując należy stwierdzić, że podobnie jak w roku poprzednim Gmina
Drwinia ma się dobrze i realizuje swoje ustawowe obowiązki, tym samym posiada zdolność
realizacyjną do zadań jakie ustawodawca nakłada na samorządy gminne. Działania ustawodawcze w
2019, i 2020 spowodowały prognozowane spadki dochodów samorządów gminnych z tytułu
zmniejszonych wpływów z udziału podatku PIT i CI. Mimo to, udało nam się nieco obniżyć stawki
podatku od nieruchomości w Gminie Drwinia ze skutkiem na rok 2021, a także zmniejszyć
zadłużenie.
Wiem też, że tak jak w roku ubiegłym nie wszystko co zaplanowano udało się zrealizować, lecz
zapewniam, że nie wynikało to z braku determinacji, lecz tylko z przyczyn obiektywnych.
Dziękując Państwu za uwagę zachęcam do dyskusji.

Z wyrazami szacunku,

Jan Pająk
Wójt Gminy Drwinia
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