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DRWINIA, 31 maja 2022

RAPORT O STANIE GMINY

DRWINIA

ZA ROK 2021

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 2021
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Szanowni Państwo,

Niniejszym pragnę zaprezentować kolejny Raport o Stanie Gminy Drwinia. Rok 2021 był rokiem
kontynuacji realizacji wielomilionowych inwestycji, które w większości pochodzą ze środków
zewnętrznych min: Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Budżetu Województwa Małopolskiego.
Na koniec 2021 roku wydatki budżetu Gminy Drwinia uplasowały się na poziomie 46 617 608, 22
złotych przy zrealizowanych dochodach na poziomie 48 997 815,77 złotych. Budżet został
zamknięty nadwyżką. Należy zauważyć, że tak jak w 2020 jak i również w roku 2021 udało nam
się zakończyć rok bez zaciągania następnych zobowiązań ale także podkreślenia wymaga fakt, iż
zmniejszyliśmy zadłużenie Gminy. Myślę, iż stanowi to potwierdzenie dobrej kondycji finansowej
Gminy Drwina. 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. Zachęcam Państwa
do zapoznania się z przedstawionym 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 2021 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 uchwałą Rady Gminy
Drwinia nr XXXI/183/2020 w dniu 14 sierpnia 2020 roku,

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drwinia na lata 2020-2041 przyjęta uchwałą
Rady Gminy Drwinia nr:XXIII/208/2020 w dniu 29 grudnia 2021 roku, gruntownie
zmieniona uchwałą Rady Gminy nr XXVI/233/2021 z dnia 22 marca 2022 na lata 2021-
2038 z późniejszymi zmianami,

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomani przyjęty uchwałą Rady Gminy Drwinia nr: XXIV/215/2021
w dniu 21 stycznia 2021,

 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, zadanie zrealizowane właśnie w 2021,

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2025 - przyjęty uchwałą Rady Gminy Drwinia nr:
XXIV/214/2021 w dniu 28 stycznia 2021 roku,

 Gminny Program nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności
Zwierząt na Terenie Gminy Drwinia przyjęty uchwałą Rady Gminy Drwinia
nr:XXIV/229/2021 w dniu 22 marca 2021 roku.

We wszystkich Programach i Strategiach poza Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy
wskaźniki wykonania celu w większości zostały osiągnięte.

.
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Finanse gminy
Budżet gminy na 01.01 2021 r. zakładał dochody w kwocie 36 978.817,44 zł oraz wydatki
w kwocie:43 408.915,45 zł. Uchwała budżetowa była wielokrotnie nowelizowana w ciągu roku.
Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Drwinia kształtował się następująco:
dochody zaplanowano na poziomie: 49 502.753,16 zł a wydatki: 59 294.160,21 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 49 502.753,16 zł dochody wyniosły 49 135.157,44 zł, co stanowi 99,26% planu.
 zamiast 49 294.160,21 zł wydatki wyniosły 46 617.608,22 co stanowi 94,57% 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.

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca na koniec 2021 roku wyniosły: 7640,36 zł (nastąpił
wzrost z 7614,27 zł w 2020 roku), natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca na koniec
2021 wyniosły: 7248,89 zł (nastąpił wzrost z 6485,46 zł w stosunku do 2020. (Przy faktycznej
liczbie mieszkańców Gminy Drwinia na koniec roku 2021 - 6431 osób, a w 2020 - 6435 osób).
Kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 wyniosła 16 350 664,00 zł co stanowi 33,03% w stosunku
do planowanych dochodów natomiast obsługa zadłużenia w stosunku do założonego planu
dochodów w roku 2021 wyniosła 3,15%. Powyższe dane wskazują iż relacja Gminy Drwinia z art
243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się na prawidłowym poziomie.
W 2021 roku Gmina Drwinia nie zaciągnęła kredytu długoterminowego ani też nie wyemitowała
obligacji.

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 2021 roku.

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 było 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.
Kwota całkowita projektu: 2 840 235,50 PLN.
Dofinansowanie : 2 626 735,50 PLN

2. Tytuł projektu: „Remont przydrożnej figurki z 1878 r.w miejscowości Drwinia” –
Program “Kapliczki Małopolski 2021”
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Została wykonana kompleksowa odnowa kapliczki w skład której wchodziło odbicie starych tynków,
uzupełnienie ubytków wraz z oczyszczeniem i uzupełnieniem gzymsów, odgrzybianie ścian
ceglanych, wykonanie nowych tynków, gruntowanie i malowanie powierzchni zewnętrznych.
Ponadto w zakres robót konserwatorskich wchodziło wykonanie remontu ogrodzenia poprzez jego
wyczyszczenie i wymalowanie oraz remont dojścia poprzez wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej.
Kwota całkowita projektu: 28 011,80 PLN
Dofinansowanie - 8 000,00 PLN.

3. Tytuł projektu: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Grobli”
Program: „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” 2021
Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni bitumicznej
boiska wielofunkcyjnego na nawierzchnie poliuretanową typu EPDM wraz z wykonaniem warstwy
profilująco - wyrównawczej ET (śr. 5 cm) oraz wykonaniem linii, montaż niezbędnego wyposażenia
- zestaw do gry w siatkówkę, ławki i kosze na śmieci, uzupełnienie istniejącego wyposażenia
sportowego o siatki do koszykówki oraz piłki ręcznej.
Kwota całkowita projektu: 276 750.00 PLN
Dofinansowanie - 123 770.00 PLN

4. Tytuł projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i
placówek oświatowych w Gminie Drwinia”
Program: “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek
oświatowych”
Celem projektu było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez
zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i
skutkami COVID-19. W wyniku otrzymanego grantu zakupiono 25 laptopów z oprzyrządowaniem
dla wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy.
Kwota całkowita projektu: 60147.00 PLN
Dofinansowanie – 60147.00 PLN

5. Tytuł projektu „Umiem pływać”
Program: Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać”. Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Objętych projektem zostało 46 dzieci z klas I szkół podstawowych z tereny Gminy Drwinia. Zajęcia
odbywały się raz w tygodniu (soboty) na basenie w Bochni.
Kwota całkowita projektu: 15 640.00 PLN
Dofinansowanie: 5290.00 PLN + 2300,00 PLN wpłaty rodziców (50 zł za dziecko za 10,5 h zajęć).

6. Tytuł projektu „Laboratoria Przyszłości w Gminie Drwinia”
Program: Laboratoria Przyszłości. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Celem projektu było wsparcie wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Drwinia w
budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia,
inżynieria, sztuka oraz matematyka).
W ramach pozytywnie ocenionych wniosków złożonych przez Gminę Drwinia wsparcie finansowe
na zakup sprzętu i urządzeń dydaktycznych w ramach programu otrzymały wszystkie szkoły
podstawowe z terenu Gminy.
Kwota całkowita projektu: 210 000,00 PLN
Dofinansowanie: 210 000,00 PLN
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Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych (środków unijnych i krajowych) których
realizacja jest wieloletnia – realizowane w roku 2021 i które są w trakcie realizacji w 2022
roku.

1. Tytuł projektu „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia”
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Okres realizacji – 2018-2023
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.
Przyznane dofinansowanie projektu: 16.794 068,00 PLN
Kwota całkowita projektu: 19 758 727,10 PLN.
Projekt w trakcie realizacji.

2. Tytuł projektu: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Drwinia”
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Okres realizacji – 2018-2022.
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 oraz zakupem koparko-
ładowarki na potrzeby działalności PSZOK.
Przyznane dofinansowanie projektu: 1 699 832.95 PLN
Kwota całkowita projektu: 2 814 658.04 PLN
Projekt w trakcie realizacji.

3. Tytuł projektu: „Aktywni rodzice na rynku pracy”
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Okres realizacji – 2019-2022.
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 nowo utworzonym żłobku w miejscowości Drwinia.
Przyznane dofinansowanie projektu: 807 138,64 PLN
Kwota całkowita 949 575,00 PLN.
Projekt w trakcie realizacji.

4.Tytuł projektu: „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób
niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia”. .
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Okres realizacji – 2021-2023.
Placówka w Woli Drwińskiej działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini,
mieści się w wyremontowanym budynku byłej szkoły. Placówka jest przeznaczona dla 15 osób w
wieku powyżej 60 roku życia, funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.
Do dyspozycji seniorów oddano gruntownie wyremontowane i w pełni wyposażone pomieszczenia tj.
pokoje pobytu dziennego, świetlicę, salę ćwiczeń, kuchnię, jadalnię oraz łazienki. Dzienny dom
umożliwia aktywne spędzanie czasu, realizację zajęć o charakterze integracyjnym, rozwijanie
zainteresowań oraz nabywanie nowych umiejętności, które pozwolą na reaktywację społeczną osób
starszych i niesamodzielnych m.in. umiejętności informatycznych i cyfrowych, przeciwdziała
izolacji i samotności osób starszych, zaspokaja potrzeby towarzyskie, rekreacyjno-kulturalne,
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stwarza możliwość uzupełnienia i poszerzenia wiedzy podczas zajęć edukacyjnych i warsztatowych,
zapewnia usługi rehabilitacyjne oraz opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych jak również specjalistyczne wsparcie i dedykowane zajęcia dla opiekunów faktycznych
uczestników. W 2021 roku zakupiono nowy 9 osobowy samochód marki Toyota model Proace verso
Combi przystosowany do przewożenia osób z niepełnosprawnościami. Koszt zakupu w wysokości
158 100,00 PLN w całości został sfinansowany ze środków pozyskanego w ramach projektu
unijnego.W ramach projektu zabezpieczone zostały także środki finansowe na zatrudnienie kierowcy
oraz zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo itp).
Przyznane dofinansowanie projektu: 1.295 900,15 PLN
Kwota całkowita: 1. 408 587,12 PLN
Projekt w trakcie realizacji.

5. Tytuł projektu: „Budowa ogólnodostępnego boiska trawiastego w miejscowości Drwinia”
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Okres realizacji – 2021-2022
Inwestycja obejmuje zagospodarowanie północno-zachodniej części działki nr 1380 w miejscowości
Drwinia, poprzez budowę trawiastego boiska wielofunkcyjnego wraz z piłkochwytami oraz
ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu. Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska
wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 16 m o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem
piłkochwytów o wysokości 4 m, a także wykonanie dojścia do boiska sportowego z kostki brukowej.
Zakres inwestycji obejmuje:
 budowę boiska wielofunkcyjnego– nawierzchnia trawiasta
 wykonanie piłkochytów o wys. 4m,
 budowę – ogrodzenia terenu z bramą techniczną i furtką wejściową.
Przyznane dofinansowanie projektu: 51 018.00 PLN
Kwota całkowita: 135 700.17 PLN

6.Tytuł projektu: „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych wystąpieniem klęsk
żywiołowych poprzez wzrost potencjału ratowniczego jednostek OSP z terenu Gminy
Drwinia”.
Program: Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych (RFIL)
Okres realizacji – 2021-2022.
Zakres rzeczowy projektu :
a) Budowa nowego budynku remizy strażackiej w Ispini dla OSP Ispina.
b) Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z wyposażeniem oraz agregatem
wysokociśnieniowym dla OSP Grobla.
Przyznane dofinansowanie projektu: 860 000.00 PLN
Kwota całkowita: 1 547 037.31 PLN
Projekt w trakcie realizacji.

7.Tytuł projektu: „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w pasie drogi DW 965 na terenie
gminy Drwinia”
Program: Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych (RFIL)
Okres realizacji – 2021-2022.
Zakres rzeczowy projektu: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w pasie drogi DW 965 na odc. od
030 km 1+629 do odc. 040 km 0+510 na terenie gminy Drwinia” wraz z infrastrukturą typu
Bike&Ride, Park&Ride.
Przyznane dofinansowanie projektu: 500 000.00 PLN
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Kwota całkowita: 3.250.000,00 PLN
Projekt w trakcie realizacji.

8. Tytuł projektu: „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy
Drwini"
Program:Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Okres realizacji – 2021-2023
Zakres rzeczowy projektu :

a) Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogi DW 965 na
odc. 010 od km 0+126 do km 0+404 oraz od km 0+422,5 do km 1+461,51 (o długości ok. 1
317,01 mb) na terenie gminy Drwinia"

b) Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Drwinia wraz z projektem.
Przyznane dofinansowanie projektu: 4.245.750,00 PLN
Kwota całkowita: 5.547.622,17 PLN
Projekt w trakcie realizacji.

9. 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 26
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.

10. 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 46 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.

Gmina Drwinia podwójnym laureatem plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”!

Projekty Gminy Drwinia zostały wyróżnione jako najlepsze lokalne przedsięwzięcia
zrealizowane z z pomocą środków unijnych. Z pięciu wyróżnionych projektów z terenu
powiatu bocheńskiego aż dwa zostały zrealizowane przez samorząd Gminy Drwinia.To projekty
„Aktywni rodzice na rynku pracy” oraz „Zdobywamy kompetencje kluczowe”.
W niedzielę 7 listopada 2021 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbyła się Gala „Fundusze
z Kulturą” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Wydarzenie było okazją do promocji rezultatów Funduszy Europejskich w Małopolsce w latach
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2014-2020. Było także sposobnością do nagrodzenia laureatów zorganizowanego przez
Województwo Małopolskie Plebiscytu pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”. Plebiscyt na
najlepsze lokalne przedsięwzięcie zrealizowane z pomocą środków unijnych prezentował
Beneficjentów, którzy poprzez swoje inicjatywy aktywnie włączyli się w rozwój regionu, a ich
wysiłek docenili poprzez głosowanie Małopolanie.
Unikatowe statuetki wraz z okolicznościowymi dyplomami odebrał z rąk Wicemarszałka
Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk.
Wyróżnione projekty w plebiscycie:

1.„Aktywni rodzice na rynku pracy” jego głównym celem 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 nowo utworzonym żłobku w
miejscowości Drwinia.

2.„Zdobywamy kompetencje kluczowe” jego głównym celem było wzmocnienie roli dwóch szkół
w Gminie Drwinia ( Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mikluszowicach, Szkoła Podstawowa w
Grobli) w kształtowaniu wśród uczniów podstawowych kompetencji kluczowych. Realizowane
były dla uczniów zajęcia pozalekcyjne i wycieczki edukacyjne prowadzone innowacyjnymi
metodami z wykorzystaniem technologii ICT. Dodatkowo zorganizowane zostało doskonalenie
zawodowe dla nauczycieli oraz zakupiono nowoczesne wyposażenie dydaktyczne dla
przedmiotowych pracowni szkolnych.
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W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną
kwotę 331 888,32 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Sołectwo Kwota
przeznaczona
z FS ogółem

(zł)

Nazwa zadania Kwota
zrealizowana

(zł)

Razem
(zł)

Bieńkowice 18 581,22 1. Doposażenie budynku
remizy

15 732,32 18 130,82

2. Wymiana 1szt. drzwi
zewnętrznych w budynku
remizy OSP

2 398,50

Drwinia 47 522,30 1. Remont cząstkowy
nawierzchni tłuczniowej drogi
gminnej na dz. Nr 204 w
miejscowości Drwinia

7 480,20 45 780,86

2. Zagospodarowanie działki
nr 1376/4 w miejscowości
Drwinia

38 300,66

Dziewin 47 522,30 1. Wykonanie monitoringu na
strefie sportowej w Dziewinie

5 500,00 47 474,00

2. Zakup samochodu
ratowniczo gaśniczego dla
OSP Dziewin w celu
podniesienia gotowości
bojowej

40 000,00

3. Zakup strojów ludowych
dla KGW Dziewin

1 974,00

Gawłówek 32 410,21 1.Zakup kosiarki spalinowej
na potrzeby sołectwa

2 500,00 4 348,52

2.Zakup tablic
ogłoszeniowych

1 848,52

Grobla 47 522,30 1.Rozwijanie szkolnej
infrastruktury oraz
podniesienie kompetencji
uczniów i nauczycieli w
szkole podstawowej w Grobli

32 720,00 46 020,00

2.Zakup i montaż żaluzji do
szkoły podstawowej w Grobli

13 300,00

Ispina 28 846,04 1.Wymiana uszkodzonych
szyb w wiatach
przystankowych i zakup
materiałów do wykonania
naprawy urządzeń na placu
zabaw

6 129,86 28 367,85

2.Modernizacja Domu
Ludowego w Ispini 10 318,00
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3.Doposażenie jednostki OSP
Ispina w celu podniesienia
sprawności bojowej

11 919,99

Mikluszowice 47 522,30 1Doposażenie boiska
sportowego w
Mikluszowicach

2 498,90 13 333,20

2.Doposażenie Domu
Ludowego w Mikluszowicach

1 561,31

3.Zakup wyposażenia dla
OSP Mikluszowice w celu
podniesienia gotowości
bojowej

4.000,00

4.Zagospodarowanie terenu
wokół Domu Ludowego

3 813,00

5.Wykonanie renowacji wiaty
przystankowej

999,99

6.Zakup strojów ludowych 460,00

Niedary 23 713,63 1.Doposażenie budynku
Domu Ludowego w
Niedarach

3 500,00 22 995,84

2.Wykonanie odwodnienia
wokół Domu Ludowego w
Niedarach

4 900,00

3.Zakup wyposażenia dla
OSP Niedary w celu
podniesienia gotowości
bojowej

4 500,00

4.Zakup trybuny na boisko
sportowe

10 095,84

Świniary 27 657,98 1.Wykonanie remontu w sali
remizy i świetlicy w
Świniarach

7 000,00 27 652,19

2.Zakup wyposażenia do sali i
kuchni w Zespole szkolno
Przedszkolnym w Świniarach

4 152,19

3.Doposażenie jednostki OSP
w celu podniesienia
gotowości bojowej

10 000,00

4.Zakup wyposażenia dla
Koła Gospodyń Wiejskich

5 000,00

5.Zakup podkaszarki
spalinowej na potrzeby
sołectwa Świniary

1 500,00

Wola
Drwińska

23 428,49 1.Malowanie dachu Domu
Ludowego w Woli
Drwińskiej

18 204,00 22 231,01

2.Zakup pieca 2.034,91



Raport o stanie Gminy Drwinia

13

Nie wykorzystanie 69 770,16 zł w przeważającej części wynikało z niezrealizowania w terminie
zadania dotyczącego projektowania kanalizacji w miejscowościach: Gawłówek i Mikluszowice
gdzie wykonawca nie zrealizował tego zadania w terminie ale w porozumieniu w formie aneksu
dokonał zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę prognozowanego zwrotu z Urzędu Wojewódzkiego z
tytułu zwrotu z Funduszu Sołeckiego poniesionych wydatków.

konwekcyjnego do kuchni
Domu Ludowego
3.Zakup stojaka na Rowery
przy DL Wola Drwińska

614,00

4.Zakup lustra drogowego
wraz z wykonaniem projektu i
montażem przy ul.
Królewskiej

1 378,10

Wyżyce 24 806,64 Budowa utwardzonego
pobocza przy drodze gminnej 24 806,49 24 806,49

Trawniki 13 258,72 Zagospodarowanie działki nr
150 w m. Trawniki 13 047,54 13 047,54

Zielona 18 866,35 1.Budowa części
utwardzonego pobocza przy
drodze gminnej wraz z
odwodnieniem przystanku
autobusowego w m. Zielona

16 900,00 17 700,00

2.Wykonanie projektu i
instalacji gazowej dla
budynku Domu Spotkań
Wiejskich w Zielonej

800,00

Razem 401 658,48 331 888,32
24,288%
zwrotu

80 609,03
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.

Spółka uzyskała dotację oraz pożyczkę z Funduszu Spójności UE poprzez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę systemu odprowadzania i oczyszczania
ścieków komunalnych w najbardziej zaludnionej części Gminy Drwinia.

W/w system gospodarki wodno-ściekowej składa się z oczyszczalni ścieków o przepustowości
nominalnej 500 m³/dobę oraz kolektorów kanalizacyjnych o łącznej długości ok. 21.955m (w
tym 11 przepompowni ścieków).

Całość zadania realizowana jest równocześnie w formie dwóch kontraktów w systemie FIDIC.
Finansowanie odbywa się w formie montażu finansowego:

- łączna wartość projektu: 33 129 841,00 zł,
- dotacja z NFOŚiGW: 15 787 687,50 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW: 8 977 313,00 zł,
- środki własne: 8 364 840,50 zł.

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 (poprzednie przetargi zostały unieważnione z uwagi na przekroczenie cen
ofertowych w stosunku do możliwości finansowych Zamawiającego).
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“.

Kontrakt nr 1 obejmował zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Dziewin o długości 12.539 m 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.

Kontrakt nr 2 obejmował zaprojektowanie oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach Mikluszowice i Gawłówek o długości 9.416 m
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.

Cała inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj“. Pierwotnie planowany termin
zakończenia projektu – IV kwartał 2021r. ze względu na uzasadnione przyczyny - sytuację
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epidemiologiczną w kraju i wynikające stąt problemy w kompletowaniu i uzgadnianiu dokumentacji
techniczno-prawnej został przesunięty na II kwartał 2022r.

Wg stanu na dzień 31.12.2021r. zaawansowanie prac na Kontrakcie nr 1 wynosiło 17% (wykonano
2233mb sieci oraz 27 tzw. sięgaczy). Na Kontrakcie nr 2 trwały prace związane z projektowaniem
i uzgadnianiem dokumentacji technicznej.

W roku 2021 w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono inżyniera kontraktu (wymóg ze
względu na procedurę FIDIC). Inżynierem kontraktu został: Dom Inżynierski PROMIS S.A.

W spółce Eko Drwinia na koniec 2020 nie pracował żaden Radny Gminy Drwinia. W roku 2021
nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa zarządu od sierpnia 2021 funkcję tą pełni: Jerzy Lysy. Skład
Rady nadzorczej wygląda następująco: Lucyna Płaczek, Jan Chojka, Mateusz Kracik.
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Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2021r. liczba mieszkanek (kobiet) i mieszkańców (mężczyzn)
zmniejszyła się o 4 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2021r. liczba Mieszkańców Gminy
Drwinia wynosiła 6431 osób, w tym 3242 kobiet i 3189 mężczyzn. W odniesieniu do
poszczególnych kategorii wiekowych:

 liczba mieszkanek (kobiet) w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 521
osób, a liczba mieszkańców (mężczyzn) 563,

 liczba mieszkanek (kobiet) w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1900 osób,
a liczba mieszkańców (mężczyzn) w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2136,

 liczba mieszkanek (kobiet) w wieku poprodukcyjnym wynosiła 821, a liczba
mieszkańców (mężczyzn): 490.

Migracje przebiegały zarówno z kierunku wsi do miast jaki i z miasta do wsi i związane były ze
zmianą miejsca zamieszkania. Na początku 2021 r. na terenie Gminy Drwinia mieszkało 6435
osób. Na koniec 2021 r. 6431osób.

W 2021 r. urodziło się w gminie 54 dzieci, w tym 25 dziewczynek i 29 chłopców, a zmarło 80
osób, w tym 33 kobiety i 47 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2021r. był ujemny i
wyniósł -26, a współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł -4,042‰. Najczęstsze przyczyny
zgonów to: zatrzymanie krążenia na podstawie kart zgonów. Nie odnotowano w 2021r. zgonów
niemowląt.
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Ochrona zdrowia
Na terenie gminy funkcjonował jeden podmiot leczniczy SPOZ w Dziewinie z filią w Świniarach,
zarządzany przez gminę. Liczba pacjentek i pacjentów w 2021 r., korzystających z tych podmiotów
wynosiła 5364 w tym 389 osób którzy są wykazani jako nieubezpieczeni lub przebywający za
granicą Polski.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. 12 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych. W 2021 roku nie odebrano nikomu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
natomiast odnowiono 12 zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody za rok
2021 uzyskane z tego tytułu wyniosły 61506,59 zł.

Z tzw. Funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na
sprzedaż alkoholu) w roku 2021 sfinansowane zostały następujące wydatki:
- program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Alkohol - droga donikąd” w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Mikluszowicach - zakup niezbędnych materiałów profilaktycznych, biurowych,
spektakl profilaktyczny - koszt 2481,90 zł,

- program profilaktyczno-edukacyjny pn. „ Mówię Wam, nie warto” w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Dziewinie - zakup niezbędnych materiałów profilaktycznych, biurowych,
spektakl profilaktyczny - koszt 2493,44 zł,

- program profilaktyczno-edukacyjny pn. „ Nie dla Uzależnień! Tak dla zdrowia” w Publicznej
Szkole Podstawowej w Grobli - zakup niezbędnych materiałów profilaktycznych, biurowych,
warsztaty profilaktyczne - koszt 2000 zł,

- program profilaktyczno-edukacyjny pn.„Wspólne spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi
alternatywą dla ucieczki w świat używek” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świniarach -
zakup niezbędnych materiałów profilaktycznych, biurowych, warsztaty profilaktyczne - koszt 1950
zł,

- koszty transportu na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Lichenia i Kalwarii
Zebrzydowskiej - koszt 5150 zł,

- koszty wyżywienia MDP Mikluszowice na zawodach - 946 zł,

- udział Gminy w kampanii społecznej „No-promil- No problem” organizowanej przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” - promowanie trzeźwości na drogach -
koordynator z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach,

- koszty niezbędnych badań biegłych psychologa i psychiatry dla 2 osób kierowanych na te
badania w związku z prowadzoną procedurą przez GKRPA - 840 zł,

- koszty opłaty sądowej do wniosków do Sądu - 300 zł (3 wnioski).

W Gminie Drwinia w 2021 r. funkcjonowały następujące podmioty ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej:
- Poradnia Ogólna – 2 szt.
- Poradnia Dziecięca – 1 szt.
- Poradnia Stomatologiczna – 2 szt.
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- Poradnia Pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej – 1 szt., w którym pracują 3 pielęgniarki
- Poradnia Położnej środowiskowo- rodzinnej – 1 szt.
- Gabinet medycyny szkolnej – 2 szt.
W podstawowej Opiece Zdrowotnej świadczenia zapewnia:
- Ośrodek Zdrowia w Dziewinie – 2 lekarzy, 3 pielęgniarki ( w tym 2 pielęgniarki środowiskowo-
rodzinne i 1 zabiegowa ), 1 higienistka szkolna
- Ośrodek Zdrowia w Świniarach – 1 lekarz, 2 pielęgniarki ( w tym 1 pielęgniarka środowiskowo-
rodzinna i 1 zabiegowa), 1 położna.

Świadczenia stomatologiczne udzielane są:
- Ośrodek Zdrowia w Dziewinie – 1 lekarz, 1 pomoc stomatologiczna,
- Ośrodek Zdrowia w Świniarch – 1 lekarz, 1 pomoc dentystyczna,
W ramach zakontraktowanych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, SPZOZ w Dziewinie
obsłużyło 30 496 pacjentów z czego :
- Podstawowej Opiece Zdrowotnej - porad lekarskich 26 429 – w tym 452 wizyt domowych.
- Poradni stomatologicznej – 4067 osób ; 15 856 świadczeń stomatologicznych,
Wykonano 13 382 świadczeń medycznych :
- świadczeń położniczych – 572,
- świadczeń pielęgniarskich – 12 168,
- świadczeń w medycynie szkolnej – 642,

Porady lekarskie dotyczyły najczęściej:
- chorób układu krążenia,
- chorób układu trawiennego,
- chorób układu oddechowego,
- chorób zakaźnych (Covid-19),
- chorób układu mięśniowo-kostnego

W gminie na początek 2021 r. funkcjonowała 1 apteka w: Dziewinie, a na koniec 2021 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 2021 r. wśród
pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Dziewin (z filią w Świniarach) to 95 osób, udzielono 164
porady lekarskie. SPZOZ w Dziewinie nie posiada danych dot. liczby zgonów z powodu Covid-19
wśród mieszkańców Gminy Drwinia, natomiast ogólna liczba zgonów w 2021 r. wśród pacjentów
zadeklarowanych do SPZOZ w Dziewinie to 35 osoby.
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Pomoc społeczna
W roku 2021 GOPS w Drwini obejmował wsparciem 99 rodzin w których przebywało 226 osób.
Rodzinom tym udzielono pomocy w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w ramach
zadań własnych w szczególności:

- ubóstwo - 51 rodzin - 111 osoby w rodzinach,
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 9 rodzin - 45 osób w rodzinach,
- bezrobocie - 17 rodziny - 45 osób w rodzinach,
- niepełnosprawność - 43 rodzin - 75 osób w rodzinach,
- długotrwała choroba - 52 rodzin - 81 osób w rodzinach,
- bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych - 5 rodzin - 21 osób w rodzinach,
- alkoholizm - 8 rodzin - 11 osób w rodzinach,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - 0 rodzin - 0 osób
w rodzinach,
- zdarzenia losowe - 0 rodzin - 0 osób w rodzinach.

Na 1 stycznia 2021 roku 114 rodzin otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia
2021 roku 103 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na
początek roku 243, a na koniec roku 282. Kwota świadczeń rodzinnych w 2021 roku wyniosła 1 334
294,01 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 291 168,00 zł.

Kwota świadczeń tzw. 500+ wyniosła na koniec 2021 roku 6 955 021,91 złotych, gdzie w roku
poprzednim kwota ta opiewała na 6 923 704,07 złotych. Wzrost ten jest wynikiem objęcia przez
Państwo zasiłkiem nowo narodzonych dzieci w roku 2021. Na koniec 2021 roku 758 rodzin
pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+). Łączna liczba objętych programem 500+
wyniosła w 2021 roku 1270 dzieci
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Działalność inwestycyjna
Infrastruktura drogowa w Gminie Drwinia obejmowała na 1 stycznia 2021 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. Drogi asfaltowe stanowiły
na początku 2021 roku 90,6% wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku również 90,6%
(nowe nakładki asfaltowe zlecone w 2021 roku zostaną uwzględnione w raporcie za 2022 r., ze
względu na ich ostateczny termin wykonania). Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku,
odpowiednio 92,5% na dzień 1 stycznia 2021 r. i 93,0% 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 2021 r. wyniosła 33,745 km natomiast na 31
grudnia 2021 roku 34,650 km.

W gminie rozpoczęto, kontynuowano oraz niektóre zakończono w 2021 r. inwestycję dotyczące
podniesienia stanu jakości dróg („Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Zielona,
Bieńkowice, Grobla, Świniary, Niedary, Ispina, Drwinia” oraz „Modernizacja dróg rolniczych
dojazdowych do pól w miejscowości Niedary", „Remont drogi powiatowej nr 2021K Kłaj - Wola
Zabierzowska w miejscowości Drwinia”), budowie ścieżek pieszo - rowerowych (Budowa
zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Drwinia wzdłuż dróg wojewódzkich DW
964 i DW 965), ochrony użytkowników dróg (Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na
przejściu dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Niedary,). Ponadto
udzielono pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na opracowanie koncepcji
przebudowy wraz z pozyskaniem DUŚ dla budowy mostu na rzece Wisła w ciągu DW 775,
rozwoju placówek wychowawczo - oświatowych (Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej w Grobli, Zakup sprzętu IT (laptopów) do ZSP na terenie Gminy Drwinia),
dbania o środowisko (Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Drwinia, Termomodernizacja budynku OSP w Wyżycach), podniesienia standardu
infrastruktury komunalnej („Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Ispina”,
„Remont schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Drwini”) dbania o zabytki lokalne,
(„Remont przydrożnej figurki z 1878 r. w Drwini”).

Wartość w/w zadań wynosi 32 902 854,26 zł, przy czym finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze
środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa wynosi 21 153 809,95 zł.

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2021 r. wynosiła 121,3 km, a na koniec 121,3 km.

Długość czynnej sieci gazowej na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 95 km, natomiast na 31 grudnia
2021 r. 99 km. Na początku ubiegłego roku istniało 1289 czynnych przyłączy do sieci gazowej, a na
koniec roku – 1291
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2021 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 w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. - 15
mieszkań.
Jedno mieszkanie znajdujące się w budynku byłej szkoły w Woli Drwińskiej zostało przeznaczone
w 2020r. na placówkę Dziennego Domu SENIOR +.
W dniu 21 kwietnia 2021r. decyzją RK.6844.1.2021 powyższy budynek został przekazany w trwały
zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na rzecz funkcjonowania Dziennego Domu
SENIOR +

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 57,50 m2..

W 2021r. nie dokonano sprzedaży żadnego z mieszkań, znajdujących się w zasobie Gminy,

W 2021r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych,
będących w zasobach Gminy.

W roku 2021 nie przydzielono mieszkań nowym najemcom, wyłącznie przedłużono umowy
dotychczasowym najemcom (4 mieszkania).

W zasobie Gminy w 2021 r. znajdowało się 38 budynków niemieszkalnych, które stanowią Remizy
OSP, Domy Ludowe, Szkoły, Świetlice, Ośrodki Zdrowia.
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Transport
W 2021 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
5. Ispina, Grobla, Niedary - Bochnia - MM Trans,
6. Gawłówek - Bochnia: RPK (tzw. 7),
7. Szczurowa - Świniary - Bochnia - ALD 4 - Koleje Małopolskie.

Tak zwany zamknięty dowóz dzieci do szkół realizowany był przez firmę Pal-Mar finansowany w
100% przez UG Drwinia. Trasa przewozu kształtowała się następująco: Niedary - Świniary –
Grobla - Ispina - Trawniki – Grobla - Zielona - Wola Drwińska - Drwinia - Drwinia – Bieńkowice –
Wyżyce – Dziewin - Mikluszowice.Podczas dowozu dzieci do szkół podstawowych organizowanym
przez Gminę Drwinia sprawowana była opieka.
Przez pandemię COVID 19 i liczne ograniczenia w transporcie osobowym doszło do znaczącego i
zauważalnego pogorszenie usług transportowych (komunikacji zbiorowej) na terenie Gminy
Drwinia.
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Sprawy obywatelskie
Do urzędu wpłynęło w 2021 r. 73 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły one
przede wszystkim:

- Działalności Urzędu Gminy Drwinia i Wójta,
- Ochrony Środowiska,
- Systemów Informatycznych,

We wszystkich 73 przypadkach (100 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została
udostępniona wnioskodawcy.

W sprawozdawanym roku wpłynęły 3 skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego - wszystkie - wszystkie skargi Rada Gminy uznała za bezzasadne

W sprawozdawanym roku wpłynęła 1 petycja, której przedmiotem było podjęcie czynności w
sprawie przeprowadzania referendum ludowego w nowej ordynacji wyborczej.

1 stycznia 2021 r. funkcjonowały w gminie 32 organizacje pozarządowe, w tym: 10 OSP, 4 kluby
sportowe, 2 Uczniowskie Kluby Sportowe, 11 kół gospodyń wiejskich oraz Klub Strzelecki Puszcza
Dziewin, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Wsi Ispina,
Klub HDK PCK Drwinia, Orkiestra Dęta Grobla oraz Kapela Groblanie. Na koniec roku dane te są
identycznie. Na terenie gminy zarejestrowane są również 3 fundacje.

W 2021 roku ze względu na ograniczenia związane z COVID 19 odbyły się tylko 3 zebrania
wiejskie dot. funduszu sołeckiego na rok 2022 oraz 10 posiedzeń Rad Sołeckich w tym temacie.

Zebrania wiejskie odbyły się w miejscowościach:
- Dziewin w dniu 11 września 2021 r - frekwencja wyniosła 28 osób,
- Mikluszowice w dniu 12 września 2021r - frekwencja wyniosła 15 osób,
- Gawłówek w dniu 10 września 2021r - frekwencja wynosiła 31 osób.

W pozostałych 10 miejscowościach decyzje o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na rok 2022
podejmowały Rady Sołeckie w 5 -cio osobowych składach.

Przestępczość w gminie
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2021 r. na terenie Gminy popełniono bądź ujawniono 7 zdarzeń
o charakterze przestępczym. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym to na wstępie należy
zauważyć, że na terenie Gminy Drwinia w roku 2021 odnotowano 1 wypadek oraz 17 kolizji, w
których nikt nie zginął .W ich wyniku, 1 osoba odniosła obrażenia (w roku 2020 było ich 8). W
2021 r. zmniejszyła się liczba kolizji i wypadków drogowych z (24 i 6) w roku 2020 do (17 i 1) w
2021. W roku 2021 na terenie Gminy Drwinia wydarzyło się 11 pożarów (w 2020 - 18) oraz 93
miejscowych zagrożeń (w 2020 - 52) oraz nie odnotowano fałszywych alarmów (w 2020 - 0).
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Edukacja
W gminie w 2021 r. funkcjonowało 6 samorządowych szkół podstawowych:
- Szkoła Podstawowa w Mikluszowicach wraz z 2 oddziałowym przedszkolem w ZSM
Mikluszowice,
- Szkoła Podstawowa w Dziewinie wraz z 2 oddziałowym przedszkolem w ZSP w Dziewinie,
- Szkoła Podstawowa w Drwini wraz z 2 oddziałowym przedszkolem w ZSP w Drwini,
- Szkoła Podstawowa w Świniarach wraz z 1 oddziałowym przedszkolem w ZSP w Świniarach,
- Szkoła Podstawowa w Grobli z 1 oddziałem przedszkolnym (tzw. „0”),

W tym jedna szkoła artystyczna:
- Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Mikluszowicach.

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.

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy
kształtowały sie następująco:
- Szkoła Muzyczna I stopnia w Mikluszowicach: przy średniej rocznej liczbie dzieci na poziomie
180 wyniosły 12212,41 zł.
- Szkoła Podstawowa w Drwini: przy średniej rocznej liczbie dzieci na poziomie 89 wyniosły:
16975,86 zł.
- Szkoła Podstawowa w Mikluszowicach: przy średniej rocznej liczbie dzieci na poziomie 171
wyniosły 13937,83 zł.
- Szkoła Podstawowa w Dziewinie przy średniej rocznej liczbie dzieci na poziomie 96 wyniosły
13552,82 zł.
- Szkoła Podstawowa w Grobli przy średniej rocznej liczbie dzieci na poziomie 142 wyniosły
13633,17 zł.
- Szkoła Podstawowa w Świniarach przy średniej rocznej liczbie dzieci 26 wyniosły 32724,09 zł.
We wrześniu 2021 r. naukę w szkołach podstawowych w 34 oddziałach rozpoczęło, odpowiednio
513 uczennic i uczniów w szkołach podstawowych.
W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego oraz dodatkowo języka
niemieckiego.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2021 r. średnio 15 uczniów. Najwięcej w szkole w
Mikluszowicach – średnio 20 uczniów w klasie, natomiast najmniej w szkole w Świniarach, średnio
2 uczniów w klasie.
W poszczególnych szkołach i przedszkolach w Gminie Drwinia pracowało 131 nauczycielek i
nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty jest to 97,58), w tym 3 nauczycieli stażystów, 21
nauczycieli kontraktowych, 21 nauczycieli mianowanych, 86 nauczycieli dyplomowanych.
W 2021 r. przyznano stypendia o charakterze socjalnym dla 46 uczennic i uczniów. Wynosiły one
ogółem 22620,00 zł. Przyznano je z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny uczniów.
Od września 2021 r. 186 uczennic i uczniów, stanowiących 36,26% wszystkich uczennic i uczniów,
dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu (tzw. dowóz
szkolny zamknięty z zapewnieniem opieki podczas dowożenia).
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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.
Pierwotnym terminem zakończenia realizacji zadania był 31.03.2021 r. jednak w skutek starań
samorządu, ze względu na długie okresy wyłączenia działalności placówki, z powodu Covid-19,
data zakończenia realizacji projektu była trzykrotnie aneksowana i ostatecznie wyznaczona na dzień
31.12.2021r.
W styczniu 2021r. placówka rozpoczęła pracę w niezmienionym składzie w stosunku do roku 2000.
W roku 2021 skład osobowy PWD zmieniał się w następujący sposób: w marcu 2021r. nowej
umowy nie podpisała pani psycholog zajmująca się pracą z dziećmi, natomiast w czerwcu pracę
zakończyła pani psycholog rodziny. Zostały zorganizowane nabory na w/w stanowiska, jednak nie
wpłynęła żadna kandydatura. We wrześniu i październiku 2021r. odeszło dwóch wychowawców. Po
zorganizowaniu naboru na wolne stanowisko pracy, został zatrudniony nowy wychowawca.
Placówka Wsparcia Dziennego zakończyła realizację projektu 31.12.2021r. w następującym
składzie:
- kierownik
- 2 wychowawców zatrudnionych w wymiarze 1 etatu
- logopeda zatrudniona w wymiarze 0,5 etatu
- 2 pedagogów ulicy zatrudnionych w wymiarze 0,5 etatu
- konserwator zatrudniony w wymiarze 0,75 etatu
- sprzątaczka zatrudniona w wymiarze 0,5 etatu.
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.
Na dzień 01.01.2021 r. w PWD funkcjonowało 6 grup opiekuńczo-wychowawczych, z łączną liczbą
69 podopiecznych. Grupa wsparcia specjalistycznego liczyła 16 dzieci, a w zajęciach w ramach
dwóch grup podwórkowych brało udział 22 dzieci. Taki podział uwzględniający wiek oraz
przynależność wiekową dzieci pozwolił na udzielanie wsparcia w postaci zajęć stacjonarnych dla
każdej grupy 2 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty w sześciodniowym tygodniu pracy.
Łącznie w/w formami pomocy od stycznia 2021 r. zostało objętych ok. 107 dzieci.
W ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych od 01.01.2021r. z dziećmi pracowało 3
opiekunów/wychowawców zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Dodatkowo w ramach pracy
opiekuńczo-wychowawczej realizowane były pozostałe do realizacji godziny z 2 zadań, mających
na celu dalsze rozwijanie kompetencji kluczowych u naszych podopiecznych:

Zadanie 1 Prowadzenie zajęć dodatkowych dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego
w Niedarach. W 2021 roku pozostały do realizacji 2284 godziny z 5132 godzin przeznaczonych na
realizację zajęć:
-korepetycje z języka polskiego,
-korepetycje z j. angielskiego,
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-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 organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań dla
podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w Niedarach. W 2021 roku pozostało do realizacji
843 godziny z 1000 godzin zegarowych zajęć instruktorskich w takich obszarach jak:
-zajęcia sportowe,
-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,
oraz pozostałych do realizacji wycieczek edukacyjnych.

Działalność specjalistyczna Placówki
W ramach formy specjalistycznej PWD w Niedarach zapewniała podopiecznym bieżący kontakt z
następującymi specjalistami: psycholog, który był zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu do
31.03.2021r.( nie wyraził zgody na podpisanie nowej umowy). Do dnia 31.03.2021r. wszystkie
dzieci korzystające z zajęć opiekuńczo-wychowawczych odbywały spotkanie ze specjalistą. Na
podstawie obserwacji, informacji pozyskanych od wychowawców i rodziców, indywidualnym
wsparciem psychologicznym lub terapią została objęta połowa dzieci z grup opiekuńczo-
wychowawczych. Szczególnie opieką psychologa objęto grupę dzieci skierowanych na zajęcia
specjalistyczne realizowane wg. indywidualnych harmonogramów. Dodatkowo w ramach formy
specjalistycznej pracy PWD w dalszym ciągu realizowane było zadanie o nazwie „Prowadzenie
opieki specjalistycznej dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego”. W 2021 roku pozostało
do realizacji 431 godzin zegarowych zajęć ze specjalistami: socjoterapii, oligofrenopedagogiki,
tyflopedagogiki i lekarzem psychiatrą.
Logopeda był zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu. W 2021 roku pomocą logopedyczną zostało
objętych 25 dzieci w wieku szkolnym. Pomoc logopedyczna udzielana była dzieciom, na podstawie
zaleceń Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz wcześniej przeprowadzonej diagnozy
logopedycznej. Zajęcia prowadzone były codziennie w wymiarze 45 minut, indywidualnie
i grupowo w zależności od potrzeb wychowanków.

Praca podwórkowa.
W formie podwórkowej w PWD w Niedarach realizowane były działania animacyjne w miejscu
przebywania dzieci i młodzieży przez 2 pedagogów ulicy, zatrudnionych w wymiarze 1/2 etatu.
Grupy Podwórkowe funkcjonowały w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci
i Młodzieży w miejscowościach Dziewin i Niedary. W 2021 roku grupy podwórkowe liczyły
łącznie 22 wychowanków.
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Praca z rodziną.
W 2021 roku psycholog rodziny był zatrudniony do 30 czerwca (złożył wypowiedzenie) do tego
dnia psycholog rodziny odpowiadał w szczególności za pracę w środowisku dziecka i rodziny.
Prowadzłi dyżury dla rodziców, w trakcie których mogli 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
w 2021 roku, placówka zapewniała podopiecznym posiłek w formie obiadu z deserem oraz transport.

Okresy pracy z zastosowaniem technik i metod kształcenia na odległość.
W 2021 roku do 14.02.2021 zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 2.11.2020r.
placówka realizowała zadania 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: 45 dni w 2021 roku

Był to okres pracy zdalnej, który po 14.02.2021 został zastąpiony pracą hybrydową, a następnie
w ramach łagodzenia restrykcji pocovidowych przekształcał się w pracę stacjonarną, w naszym
przypadku oznaczało to wyłącznie pracę stacjonarną od wakacji 2021 roku. W tej formie placówka
pracowała do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2021r. Jednocześnie ze względu na rezygnacje
dzieci oraz niewielką rekrutację we wrześniu 2021 r. i zmiany stanów osobowych w placówce od 1
listopada 2021 roku ilość grup opiekuńczo-wychowawczych została zmniejszona do 4.

Reasumując na dzień zakończenia projektu tj. 31.12.2021 roku w grupach opiekuńczo-
wychowawczych było zapisanych 50 dzieci, w grupach podwórkowych 22 dzieci, w grupie
wsparcia specjalistycznego 16 dzieci. Rezygnację złożyło łącznie 41 dzieci.
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Przedszkola
W 2021 r. funkcjonowały 4 przedszkola gminne: w Mikluszowicach, Dziewinie, Drwini, Świniarach
oraz jeden oddział przedszkolny tzw. „zerówka” w Grobli. Do gminnych przedszkoli i oddziału
przedszkolnego od września 2021 r. uczęszczało 177 dzieci, w tym 91 dziewcząt i 86 chłopców. Do
przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników:

- Rocznik 2013- 1 dziecko, w tym 1 dziewczynka oraz 0 chłopców,

- Rocznik 2015- 67 dzieci, w tym 33 dziewczynki oraz 34 chłopców,

- Rocznik 2016- 43 dzieci, w tym 25 dziewczynek oraz 18 chłopców,

- Rocznik 2017- 31 dzieci, w tym 18 dziewczynek oraz 13 chłopców,

- Rocznik 2018- 35 dzieci, w tym 14 dziewczynek oraz 21 chłopców.

W 2021 r. Gmina Drwinia na prowadzenie przedszkoli i oddziału przedszkolnego wydała
1 992 771,91 zł. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęcza” w 2021 roku wyniosła: 268425,56
zł.
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Żłobek
Dodatkowo w 2021 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 7 opiekunek dziecięcych, 2 osoby sprzątające (2x05 etatu) oraz na 0,5 etatu dyrektor. W 2021
roku do żłobka uczęszczało średniorocznie 37 dzieci. Dotacje ze środków publicznych wyniosła 499
733 zł w tym z budżetu państwa 102 000 zł a z budżetu środków UE 397 733 zł. Od listopada 2021
bez żadnych problemów działa kuchnia żłobkowa, w której przygotowane są posiłki dla dzieci ze
żłobka i z przedszkola.
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Biblioteki
WGminie Drwinia w 2021 r. funkcjonowały: Biblioteka Publiczna w Drwini oraz 2 filie w Grobli
i w Mikluszowicach.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 26253 woluminów, a na koniec roku 2021 – 25810
woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba woluminów wynosiła 4,02 na dzień
1 stycznia 2021 r. oraz 4,01 na dzień 31 grudnia 2021 r.
W roku sprawozdawczym zarejestrowano 931 czytelników, w tym aktywnie wypożyczających 830
czytelników. W ciągu roku z usług poszczególnych Bibliotek skorzystało 6632 czytelników i
czytelniczek, którzy skorzystali łącznie z 13202 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono
księgozbiór o 810 pozycji książkowych za kwotę 18672,56 zł, w tym ze środków Biblioteki
Narodowej 287 pozycji na kwotę 6461,00 zł oraz 523 pozycji za 12211,56 zł ze środków własnych
Biblioteki pochodzących z dotacji podmiotowej przekazanej z Urzędu Gminy.

Poszczególne Biblioteki zatrudniały 4 pracowników w łącznym wymiarze 2,25 etatu. W ciągu roku
struktura zatrudnienia nie uległa zmianie.

W poszczególnych Bibliotekach użytkowano 12 komputerów,w tym 9 komputerów z dostępem do
szerokopasmowego internetu. Do końca 2021 r. skatalogowano 100% księgozbioru.

W 2021 r. wg oświadczenia Kierownika - biblioteki zorganizowały 11 wydarzeń mających na celu
promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 150 osób. Biblioteki poniosły w
związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 1845,90 zł. W 2021 r. na prowadzenie bibliotek i
upowszechnianie czytelnictwa Gmina wydała 197 272,91 zł. jako dotacja podmiotowa dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w Drwini.



Raport o stanie Gminy Drwinia

31

Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
W gminie w 2021 r. funkcjonowało Gminne Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą
w Grobli w skład którego wchodzą między innymi:
- Świetlice środowiskowe (wiejskie) w Gawłówku, Świniarach, Ispini, Zielonej, Bieńkowicach,

Dziewinie, Woli Drwińskiej, Wyżycach, Drwini, Niedarach, Grobli i Mikluszowicach
- Lokalne ogólnodostępne strefy rekreacji na obszarze Gminy Drwinia w miejscowościach:

Mikluszowice, Gawłówek, Dziewin, Świniary, Wyżyce i Ispina
- Place zabaw w miejscowościach: Niedary, Ispina, Wyżyce, Bieńkowice, Trawniki.

W 2021 r. wg oświadczenia Dyrektora zorganizowano następujące wydarzenia (wymieniono te
ważniejsze).
- Wielkanocny konkurs plastyczny,
- obchody rocznicy pacyfikacji wsi Ispina
- Dożynki Parafialno - Gminne w Mikluszowicach 15.08.2021,
- „Święto Lasu” w Gawłówku,
- konkurs plastyczny „Jesień w lesie”
- obchody Święta Niepodległości 11 XI .

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 720 osób. Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem
kosztów w wysokości 32 791,67 złotych. W 2021 roku na prowadzenie Gminnego Centrum Kultury
i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli gmina wydała 360 000,00 zł jako dotacja podmiotowa
i celowa Gminnego Centrum Kultury Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli.
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Przedsiębiorcy
W 2021 r. zarejestrowano w Gminie, w rejestrze REGON 21 nowych przedsiębiorców. Najczęściej
przedmiotem działalności tychże przedsiębiorców były usługi remontowo - budowlane. Z tych 21
nowo zarejestrowanych przedsiębiorców wszyscy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej
jako osobo fizyczne.

Natomiast w 2021 r. wyrejestrowano 14 przedsiębiorców, w tym 14 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 2021 r. odnotowano 9 ostrzeżeń o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze
względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.
Powyższe ostrzeżenia odnotowano w dniach:

4 stycznia 2021r.
19 stycznia 2021r.
25 lutego 2021r.
26 lutego 2021r.
26 listopada 2021r.
14 grudnia 2021r.
15 grudnia 2021r.
23 grudnia 2021r.
30 grudnia 2021r.

W 2021 r. odnotowano 1 powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom 2. Powyższe powiadomienie odnotowano w dniach: 1-2
lutego 2021r.
W 2021 r. odnotowano 1 powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego
dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom 3. Powyższe powiadomienie odnotowano
w dniu 25 lutego 2021r.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. oraz na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 figurowało:
- 1274 sztuk zbiorników bezodpływowych,
- 76 przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 6 przyobiektowych oczyszczalni ścieków.

Gmina Drwinia posiada 2 pojazdy asenizacyjne, którymi świadczy usługi wywozu nieczystości
ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021r.
uprawnionych (koncesjonowanych) podmiotów do wywozu nieczystości płynnych z gospodarstw
z terenu gminy Drwinia były jeszcze 2 firmy.

Najważniejsze działania z zakresu ochrony środowiska prowadzone przez Gminę:

1. Realizacja projektu pn. „Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie Gminy Drwinia”
polegającego na budowie 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 bezpłatnej akcji
“Zbiórka elektrośmieci”.

4. Realizowała projekt dot. zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektory
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słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła w sumie 54 instalacje zamontowane 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. Prowadziła Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze” w ramach Porozumienia z
WFOŚiGW.

Planowanie przestrzenne
Na początku 2021 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 100 %
powierzchni gminy, a na koniec roku – 100 %. Na dzień 31 grudnia 2020 miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego pokrywały 100% powierzchni Gminy.

Mienie Gminy Drwinia
Wartość majątku Gminy Drwinia według stanu na dzień 31 grudnia wyniosła 144 469 627,24 PLN
w tym wartość gruntów o powierzchni 453,2731 ha wynosi 41 408 053,00 zł.
W roku 2021 przejęto 4 działki stanowiące drogę o powierzchni 3,02 ha i łącznej wartości
104 800,00 PLN (przy czym łączna wartość infrastruktury drogowej wyniosła: 3 442 066,50 PLN)
Łączna wysokość rocznych dochodów za najem lokali użytkowych w budynkach komunalnych
Gminy Drwinia w 2021 roku wyniosła 153 421,52 złotych brutto.
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Sprawy administracyjne
W poprzednim roku zatrudnienie w urzędzie gminy wyniosło 39 osób wraz pracownikami
gospodarczymi, w tym 1 osoba na 1/2 etatu i 1 osoba na 3/4 etatu. W miejsce osób odchodzących na
emerytury długotrwałe zwolnienia lekarskie oraz urlopy rodzicielskie i wychowawcze sukcesywnie
zatrudniane były następne osoby na umowy zastępstwa. W podanej liczbie zatrudnionych czworo
pracowników nie świadczyło pracy z uwagi na to, iż przebywali na urlopach wychowawczych
i macierzyńskich

W 2021 roku przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień 1
stycznia 2021 r. 21 dni, a na dzień 31 grudnia 2021 roku także 21 dni

W 2021 roku w Urzędzie Gminy Drwinia wydano 5356 decyzji administracyjnych w tym 4604
nakazów płatniczych i 752 innych, z tego 0,35% zostało zaskarżonych do organu wyższej instancji
i z tych zaskarżonych 60% zostało uchylonych. W poprzednim roku Wojewoda nie stwierdził
nieważności żadnej uchwały Rady Gminy. Mieszkańcy Gminy Drwinia nie kierowali skarg na akty
wydane przez organy gminy.

Wobec organów gminy w 2021 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie, oddalający skargę Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Gminy
w Drwini w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami . Prokurator złożył w tej
sprawie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W poprzednim roku gmina była stroną w 7 cywilnych postępowaniach sądowych. Wyroki jeszcze
nie zapadły. Nie zapadły również wyroki zasądzające od Gminy na rzecz powoda roszczenia lub
inne świadczenia.
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Zakończenie
Szanowni Państwo!

Liczę, że poświęcony czas na zapoznanie się z kolejnym Raportem o Stanie Gminy Drwinia nie
będzie uważać za zmarnowany. Pandemia COVID 19, z którą przeżyliśmy miniony rok odcisnęła
piętno w naszych rodzinach. Kolejny borykamy się z ujemnym przyrostem naturalnym. Mimo
dalszych ograniczeń narzuconych centralnie, prognozowanych spadków dochodów samorządów to
w Gminie Drwinia 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. Mimo znacznych
wzrostów cen zwłaszcza energii elektrycznej i gazu, to udało nam się pozostawić na
dotychczasowym poziomie stawki podatku od nieruchomości w Gminie Drwinia ze skutkiem na rok
2022, 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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