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WSTĘP 

 Instytucja raportu o stanie gminy została wprowadzona ustawą z dnia 11 stycznia 

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Swoją 

regulację posiada w przepisie art. 28aa ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności gminy w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 

obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport oraz podejmuje uchwałę w sprawie 

absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, 

podczas której oprócz radnych głos mogą zabierać również mieszkańcy.  

1. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE CZCHÓW 

 

1.1. Charakterystyka Gminy Czchów  

 Gmina Czchów jest gminą miejsko-wiejską. Leży w południowej części województwa 

małopolskiego, w powiecie brzeskim, na granicy z powiatem tarnowskim i nowosądeckim. 

Sąsiaduje od południa z gminami Gródek nad Dunajcem i Łososina Dolna, od wschodu 

z gminą Zakliczyn, z jej południowej strony z gminami Dębno i Gnojnik, a od zachodu 

z gminami Iwkowa i Lipnica Murowana. Gminę Czchów tworzy miasto Czchów oraz dziewięć 

sołectw: Będzieszyna, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Jurków, Piaski-Drużków, 

Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka oraz Złota. Powierzchnia gminy wynosi 66 km2, co 

stanowi 11,2% powierzchni powiatu brzeskiego. Liczba ludności w grudniu 2019 r. wynosiła 

9934, natomiast w 2020 r. – 9921. 

 Ludność gminy w podziale na miejscowości (stan na 31.12.2020): miasto Czchów (2 

349) oraz wsie: Będzieszyna (143), Biskupice Melsztyńskie (438), Domosławice (341), Jurków 

(1 373), Piaski-Drużków (460), Tworkowa (1 124), Tymowa (1744), Wytrzyszczka (456), Złota 

(1482).  

 Siedzibą władz samorządowych jest miasto Czchów, położone w południowej części 

gminy. Stanowi centralny ośrodek życia społecznego, dobrze skomunikowany drogą krajową 

DK-75, drogą powiatową oraz siecią dróg gminnych. 
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 Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom 

profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez 

administrację rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, 

oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska.  

 Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową – dotyczą spraw 

obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności i po mocy społecznej. 

Jednostkami organizacyjnymi Gminy Czchów są: 

- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie, 

- Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie wraz z filiami, 

- Publiczne Przedszkole w Czchowie, 

- Publiczne Przedszkole w Tymowej, 

- Publiczne Przedszkole w Jurkowie, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie, 

- Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach, 

- Zespół Szkoły i Przedszkola w Złotej, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jurkowie, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej,  

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Tymowej,  

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, 

- Gminny Klub Dziecięcy „Miś’ w Czchowie  

- Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie.  

1.2. Burmistrz 

 Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lata. Burmistrz 

wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa.  

 Do zadań Burmistrza należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów 

rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu.  
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 Funkcje Burmistrza Czchowa sprawuje Marek Chudoba, który realizuje wyznaczone 

zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Czchowie. 

 Urząd Miejski w Czchowie wykonuje zadania mające na celu realizację 

spoczywających na gminie zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na 

podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań 

publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień.  

1.3. Rada Miejska 

 Rada Miejska to organ stanowiący i kontrolny. W drodze jej uchwał przyjmowane są 

między innymi: statut gminy, statuty jednostek pomocniczych gminy, budżet gminy, 

wysokość podatków i opłat lokalnych, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

 Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich kadencja trwa 5 lat. Rada 

obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce 

i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. Radę Miejską w Czchowie tworzy 

15 radnych.  

 W 2020r. Rada Miejska w Czchowie obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia 

łącznie na 8 Sesjach.  

 W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 57 uchwał, w tym 21 aktów prawa 

miejscowego. Realizacja podjętych przez Radę Miejską uchwał przedstawia się następująco: 

Skarbnik Gminy/Referat Budżetowo - Podatkowy - 23 uchwały, Referat Infrastruktury 

Technicznej i Inwestycji - 7 uchwał, Referat Usług Komunalnych - 12 uchwał, Referat 

Społeczno-Organizacyjny - 1 uchwała, Samodzielne stanowisko ds. oświaty, zdrowia, kultury, 

sportu i turystyki - 4 uchwały, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie – 5 uchwał, 

Biuro Rady - 4 uchwały, Sekretarz Gminy - 1 uchwała. 

 Zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym wszystkie uchwały Rady Miejskiej 

były przekazywane organom sprawującym nadzór merytoryczny. Organem takim jest 

Wojewoda Małopolski, do którego przekazano 57 uchwał, natomiast Regionalna Izba 

Obrachunkowa w zakresie spraw budżetowych, podatkowych i innych objętych jej 

nadzorem, do której przekazano 22 uchwały. Zgodnie z wymogami prawa do ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego przekazano 21 uchwał. 

 Ponadto zadania swoje Rada Miejska wykonywała przy pomocy komisji stałych, które 

spotkały się łącznie na 22 posiedzeniach i dokonywały opinii projektów uchwał Rady oraz 

innych spraw związanych z planowaną tematyką sesji jak również rozpatrywały sprawy 
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należące do zakresu ich działania wynikające z planu pracy zatwierdzonego przez Radę 

Miejską w Czchowie. 

 Do Rady Miejskiej w Czchowie w 2020 roku wpłynęła 1 petycja w sprawie równego 

traktowania mieszkańców Gminy Czchów bez względu na rasę, religię, kwestie medyczne 

i sanitarne oraz wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do uzyskania gwarancji ze strony 

producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 pokrycia wszelkich kosztów 

wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Rada Miejska w Czchowie Uchwałą 

Nr XX/184/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. – nie uwzględniła wniesionej petycji. 

1.4. Demografia  

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gminę Czchów zamieszkiwało 9 921 osób, w tym 4981 

kobiety i 4940 mężczyzn, odnotowano minimalny spadek liczby mieszkańców – o 13 osób. 

Ludność zamieszkująca miasto - 2349, ludność zamieszkująca obszary wiejskie - 7572. 

Liczba ludności w Gminie Czchów w latach 2019-2020 

Liczba ludności: 31 XII 2019 31 XII 2020 

Ogółem 9934 9921 

Mężczyzn 4926 4940 

Kobiet 5008 4981 

Miasto (ogółem) 2370 2349 

Wsie (ogółem) 7564 7572 

Źródło UM w Czchowie 

Liczba ludności w Gminie Czchów w podziale na miejscowości stan na 31 grudnia 2020. 

Lp. Miejscowość 
Liczba ludności - 

ogółem/kobiety/ mężczyźni 
Urodzenia Zgony 

1 Biskupice 
Melsztyńskie 

438 224 214 4 5 

2 Czchów 2349 1179 1170 26 28 

3 Będzieszyna 143 64 79 3 2 

4 Domosławice 341 163 178 5 2 

5 Jurków 1373 703 670 10 21 

6 Piaski-Drużków 460 218 242 7 4 
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7 Tworkowa 1124 553 571 17 11 

8 Tymowa 1755 893 862 30 24 

9 Wytrzyszczka 456 233 223 3 5 

10 Złota 1482 751 731 14 10 

Ogółem 9921 4981 4940 119 112 

Źródło: UM w Czchowie 

Liczba ludności na 31 grudnia 2020 r. (w przedziałach wiekowych) 

Przedział wiekowy miasto wieś razem 

0-6 lat 201 712 913 

7-18 329 1129 1458 

19-59 1327 4275 5602 

60 >= 492 1456 1948 

Razem 2349 7572 9921 

Źródło: UM w Czchowie 

Zmiany w liczbie mieszkańców w latach 2017-2020. 

Gmina Czchów 2017 2018 2019 2020 

Miasto Czchów 2395 2379 2370 2349 

Teren wiejski 7492 7540 7564 7572 

Razem 9887 9919 9934 9921 

Źródło: UM w Czchowie 

Przyrost naturalny w Gminie Czchów w latach 2017- 2020 

Gmina 

Czchów 

2017 2018 2019 2020 

m
ia

st
o

 

w
ie

ś 

ra
ze

m
 

m
ia

st
o

 

w
ie

ś 

ra
ze

m
 

m
ia

st
o

 

w
ie

ś 

ra
ze

m
 

m
ia

st
o

 

w
ie

ś 

ra
ze

m
 

Urodzenia 23 101 124 39 106 145 18 84 102 26 93 119 

Zgony 18 61 79 33 57 90 28 50 78 28 84 112 
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1.5. Urząd Stanu Cywilnego 

 Urząd Stanu Cywilnego w Czchowie realizuje zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej na podstawie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia 

i nazwiska, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania 

administracyjnego i innych aktów prawnych.  

 Rejestrację poszczególnych zdarzeń w 2020 roku przedstawiają poniższe zestawienia. 

URODZENIA – 2020 r. 

Urodzenia - ogółem 

Urodzenia w 

rozbiciu na płeć 

dziecka 

Urodzenia za 

granicą 

 i zarejestrowane w 

USC Czchów 

Urodzenia 

mieszkańców Gminy 

Czchów w rozbiciu 

na miejscowości 

 

120 

Dziewczynki – 50 

Chłopcy – 70 

 

12 

 

Biskupice 

Melsztyńskie – 4, 

Będzieszyna – 3 

Czchów – 27 

Domosławice – 5 

Jurków – 10, 

Piaski-Drużków – 7 

Tworkowa – 17, 

Tymowa – 30 

Wytrzyszczka – 3, 

Złota – 14 

 

MAŁŻEŃSTWA I ROZWODY – 2020 r. 

Liczba 

małżeństw 

zawartych 

przez 

mieszkańców 

Gminy Czchów 

- ogółem 

Liczba małżeństw 

zarejestrowanych 

w USC Czchów 

Małżeństwa 

zawarte 

przed 

kierownikiem 

USC w sali 

ślubów 

Małżeństwa 

zawarte 

przed 

kierownikiem 

USC poza 

siedzibą USC 

Małżeństwa 

wyznaniowe ze 

skutkami 

cywilnymi 

zarejestrowane 

w USC Czchów 

Małżeństwa 

zawarte za 

granicą 

Rozwody 

mieszkańców 

Gminy 

Czchów 

79 50 9 0 39 2 15 
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ZGONY – 2020 r. 

Zgony 

zarejestrowane 

na obszarze 

właściwości 

USC Czchów - 

ogółem 

Zgony 

mieszkańców 

Gminy Czchów 

Zgony 

mieszkańców 

gminy Czchów 

według płci 

Zgony mieszkańców Gminy Czchów 

w rozbiciu na miejscowości 

147 112 
Kobiety – 58 

Mężczyźni - 54 

Biskupice Melsztyńskie – 5, 

Będzieszyna – 2 

Czchów – 28, 

Domosławice – 2 

Jurków -21, 

Piaski-Drużków – 4 

Tworkowa – 11, 

Tymowa – 24 

Wytrzyszczka – 5, 

Złota -10 

 

2. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW STRATEGICZNYCH GMINY CZCHÓW 

2.1. Strategia rozwoju Gminy Czchów na lata 2016-2024  

 Uchwałą Nr XVII/176/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 24 sierpnia 2016 roku 

przyjęta została Strategia rozwoju gminy Czchów na lata 2016-2024. Strategia rozwoju gminy 

Czchów na lata 2016-2024 jest jednym z podstawowych dokumentów samorządu Gminy 

określającym najistotniejsze kierunki rozwoju gminy w średnio- i długoterminowej 

perspektywie. Stanowi narzędzie kompleksowej polityki rozwoju ujętej w określonej 

strukturze dokumentu strategicznego. Mając na uwadze uzyskanie pozytywnych odpowiedzi 

na wyzwania rozwojowe ujęto w niej najważniejsze zagadnienia z zakresu społecznego, 

gospodarczego, środowiskowego przedstawiając jednocześnie drogę konieczną do przejścia 

w celu stawienia im czoła, pokazując jednocześnie kierunki alokacji licznych zasobów Gminy. 

Cel strategiczny – C.S.I Warto tu być 

Cel operacyjny - C.O.I.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 

Zakres tematyczny - I.1.1 Budowa, przebudowa, modernizacja i rozwój istniejącej 

infrastruktury z przeznaczeniem na działalność turystyczną, ze szczególnym uwzględnieniem 

zbiorników i cieków wodnych, w tym Jeziora Czchowskiego 
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Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego - Gmina Czchów, pakiet 3 

 Zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów – pakiet 3, 

wykonano projekt budowlany oraz uzyskano niezbędne pozwolenia na realizację zadania, 

wartość prac 147 600,00 zł.  

Zakres tematyczny - I.1.3 Zachowanie, ochrona, rewitalizacja obiektów dziedzictwa 

kulturowego 

 W 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Czchowie przy współpracy z Gminą Czchów 

złożyła wniosek na realizację operacji pn.: „ Prace konserwatorsko – restauratorskie oraz 

roboty budowlane przy zabytkowej drewniano – kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena 

w Czchowie wzniesionej w I poł. XIX wieku” pozyskała dotację celową z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 

wiejskie” w wysokości 67 000,00 zł. Projekt powinien być zrealizowany w okresie 2 lat od 

podpisania umowy.  

Zakres tematyczny - I.1.4 Integracja infrastruktury w ramach obszaru Śliwkowego Szlaku 

 Gmina Czchów jako członek w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Na 

Śliwkowym szlaku” za pośrednictwem tego podmiotu realizuje szereg inicjatyw w zakresie 

turystyki i promocji, dotyczy to zarówno działań miękkich jak i przygotowanie inwestycji 

związanych z rozwojem turystyki. W 2020 roku prowadzona działania projektowe, 

przygotowujące wnioski o dofinansowanie na utworzenie trasy nordic walking oraz ścieżki 

rowerowej. 

 Zakres tematyczny - I.1.5 Rewitalizacja wyznaczonych obszarów Gminy 

z przeznaczeniem na działalność turystyczną 

 Informacje w punkcie 2.4. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 

2016-2021”. 

Cel operacyjny – C.O.I.2. Rozwój przemysłów czasu wolnego 

Zakres tematyczny - I.2.1 Podniesienie jakości usług turystycznych i okołoturystycznych 

 Realizacja działań podnoszących atrakcyjność turystyczna gminy, w tym specyficznym 

okresie jakim był czas pandemii, była realizacja działań promujących gminę Czchów jako 

miejsca bezpiecznego zwiedzania na otwartej przestrzeni ( możliwość korzystania z wzgórza 

zamkowego). Udział gminy w Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku” pozwolił na starania się 
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o dodatkowe środki , które w ramach ogłaszanych naborów kierowane są do osób 

zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej w sferze turystycznej. 

Zakres tematyczny - I.2.4 Promocja obszaru w zakresie usług, walorów turystycznych 

i produktów lokalnych 

 Realizacja działań promujących gminę prowadzona była poprzez udzielenie dotacji 

stowarzyszeniom działającym na terenie gminy, na wydarzenia promujące potencjał 

kulturalny gminy, ciekawy sposób przedstawienia atrakcji gminy – wydanie materiałów 

promujących. 

Zakres tematyczny - I.2.5 Inicjowanie działań edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych 

i sportowych służących rozwojowi przemysłów czasu wolnego, w tym poprawie atrakcyjności 

turystycznej Gminy. 

 W 2020 roku, pomimo panującej pandemii udało się zrealizować kilka inicjatyw 

podnoszących atrakcyjność gminy. Działania były realizowane przez MOKSIR w Czchowie 

oraz lokalne stowarzyszenia, które w ramach pozyskanych środków przeprowadziły zajęcia 

tematyczne, czy opracowały pakiety materiałów informacyjnych. 

Cel operacyjny – C.O.I.3 Wzmocnienie obszaru działań społecznych i kulturalnych, w tym 

dziedzictwa obszaru 

Zakres tematyczny - I.3.1 Wspieranie działań edukacyjnych, integracyjnych, kulturalnych 

i kulturowych ze szczególnym uwzględnieniem oddolnych inicjatyw obywatelskich. 

 Gmina Czchów w ramach środków konkursowych przekazanych dla organizacji 

pozarządowych sfinansowała szereg działań adresowanych do mieszkańców gminy: 

organizacja wyjazdów integracyjnych, zajęć kulinarnych, spotkania tematyczne, spotkania 

międzypokoleniowe – patrz punkt 4.4.6. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.  

 Na uwagę zasługuje aktywność Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławiach oraz 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w „Entuzjaści Uśmiechu” 

w Domosławicach, które prowadziły projekty ukierunkowane zarówno na podnoszenie 

kompetencji przez osoby dorosłe jak i krzewienie szeroko rozumianej sztuki. 

Zakres tematyczny - I.3.2 Aktywizacja społeczeństwa, integracja społeczna, w tym 

międzysąsiedzka 
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 Dofinansowanie przekazane przez gminę Czchów pozwoliło stowarzyszeniom na 

przeprowadzenie kilku wydarzeń ukierunkowanych na aktywizacje społeczna - patrz punkt 

4.3.6. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. 

Zakres tematyczny - I.3.3 Inicjowanie współpracy i integracji organizacji pozarządowych 

 Patrz punkt 4.4.6. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. 

Zakres tematyczny - I.3.4 Przygotowanie i realizowanie programów współpracy 

z organizacjami lokalnymi i regionalnymi 

 Patrz punkt 4.4.6. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. 

Zakres tematyczny - I.3.5 Realizacje inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu, w tym wykluczeniu cyfrowemu.  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie złożył projekt pn. „LEPSZE JUTRO” - 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 

– 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, który 

w latach 2021-2023 pozwoli na aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Cel operacyjny - C.O.I.4 Ochrona środowiska i edukacja proekologiczna 

Zakres tematyczny - I.4.1 Działania na rzecz ograniczania niskiej emisji 

1) Priorytetowym działaniem była kontynuacja dwóch projektów, które pozwalają 

mieszkańcom gminy Czchów na sfinansowanie źródeł ciepła w swoich gospodarstwach 

domowych: 

a) wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych 

gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego – kwota zewnętrznego 

finansowania (środki unijne) – 484040,50 zł. W ramach zadania zrefundowano 58 

wymian niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe.  

b) wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem 

i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego 

- kwota zewnętrznego finansowania (środki unijne) – 173 336,29 zł. W ramach 

zadania zrefundowano 14 wymian niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne 

źródła zasilane gazem.  

2) W 2020 r. wydatkowano kwotę 14 145,00 zł na przygotowanie projektu oświetlenia 

drogowego w msc Czchów, Jurków, Złota, Wytrzyszczka. 
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Zakres tematyczny - I.4.2 Promowanie i rozwój systemów związanych z odnawialnymi 

źródłami energii 

 Patrz punkt 4.3.4. „Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Czchów w 2020 

roku”. 

Zakres tematyczny - I.4.3 Podejmowanie działań dotyczących zmniejszenia skutków suszy 

hydrogeologicznej i hydrologicznej. 

 Patrz punkt 4.3.4. „Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Czchów w 2020 

roku”. 

Zakres tematyczny - I.4.4 Podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa powodziowego 

 Patrz punkt 4.3.2. „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”. 

Zakres tematyczny - I.4.5 Edukacja proekologiczna, w szczególności w obszarze ochrony 

środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu 

 Patrz punkt 4.3.3. „Gospodarka odpadami”. 

Zakres tematyczny - I.4.6 Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony przyrody oraz środowiska 

naturalnego 

 Patrz punkt 4.3.3. „Gospodarka odpadami” oraz 4.4.6. „Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi”. 

 

Cel strategiczny - C.S.II Tutaj zostań na stałe  

Cel operacyjny - C.O. II.1. Rozwój infrastruktury publicznej 

Zakres tematyczny - II.1.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont obiektów pełniących 

funkcje sportowe, kulturalne lub społeczne oraz centrów wsi 

 W 2020 roku kontynuowano działania mające na celu poprawę standardów 

budynków pełniących funkcje publiczne: 

1) Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa, wartość 

prac 129 913,05 zł, w tym środki z województwa małopolskiego na realizację prac 

budowlano – remontowych w remizach strażackich w 2020 r. w wysokości - 26 230,00 zł.  
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Zakres tematyczny - II.1.2 Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont obiektów infrastruktury 

drogowej. 

 Zestawienie zrealizowanych działań inwestycyjnych w punktach: 

1) 4.3.1. „Infrastruktura drogowa”; 

2) 4.3.4. „Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Czchów w 2020 roku”. 

Zakres tematyczny - II.1.3 Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont obiektów pełniących 

funkcje oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze: 

1) Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem 

istniejących elementów konstrukcyjnych. Kontynuacja prac na zadaniu, koszty poniesione 

w 2020r. – 644 805,04 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 

631 923,14 zł  

2) Rozbudowa i przebudowa budynku ZSiP w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa 

i przebudowa ZS w Tymowej na cele społeczno-kulturalne - etap II. Zakończono prace 

budowlane. Wartość prac w 2020 r. - 597 817,45, w tym dofinansowanie ze środków 

PROW - 324 483,00 zł. 

 Szczegółowe informacje w punkcie 4.3.4 „Zadania inwestycyjne zrealizowane przez 

Gminę Czchów w 2020 roku”. 

Zakres tematyczny - II.1.4 Poprawa stanu środowiska poprzez budowę, rozbudowę, 

przebudowę oraz wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie systemów kanalizacji 

 Informacja o zrealizowanych zadaniach w punkcie 4.3.2. „Infrastruktura wodno-

kanalizacyjna”. 

Zakres tematyczny - II.1.5 Podejmowanie działań wzmacniających potencjał transportu 

publicznego 

1) Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa: Zadanie 2. Przekazano dotację 

w wysokości 205 018,62 zł Województwu Małopolskiemu na realizacje przedmiotowego 

zadania. 

2) Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 w msc. Tymowa. 

Przekazano dotację w wysokości 77 778,12 zł Województwu Małopolskiemu na realizację 

przedmiotowego zadania. 

Zakres tematyczny - II.1.6 Realizacja działań rewitalizacyjnych dla zdiagnozowanych 
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(wyodrębnionych obszarów zdegradowanych)  

 Informacje w punkcie 2.4. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 

2016-2021”. 

Zakres tematyczny - II.1.7 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej 

 Patrz punkt 2.7. „2.7. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych”. 

Cel operacyjny - C.O. II.2 Rozwój w zakresie oświaty i wychowania 

Zakres tematyczny - II.2.1 Podwyższenie jakości w obszarze edukacji 

 1 czerwca 2020 roku Gmina Czchów podpisała umowę na realizację grantu 

w wysokości 205 105,00 zł na stworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) – 

„Domosławicka Akademia Umiejętności”. Wnioskodawcą grantu była Gmina Czchów. 

Organizatorem konkursu grantowego jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie. Projekt realizowany jest w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – 

Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój 

narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskana dotacja zostanie przeznaczona 

na zajęcia, warsztaty i kursy dla społeczności lokalnej gminy Czchów i Zakliczyn Realizacja 

projektu odbywać się będzie od września 2020 do grudnia 2021 roku. Celem LOWE jest 

aktywizowanie społeczności lokalnej na rzecz rozwoju kompetencji stanowiących podstawę 

uczenia się przez całe życie. Doskonalenie umiejętności kluczowych niezbędnych na rynku 

pracy. Rozwój osobisty uczestników projektu i rozwój lokalnej wspólnoty. Wprowadzanie 

i rozwijanie metody uczenia się poprzez doświadczenie i empirycznego modelu uczenia się 

osób dorosłych. Chcemy, aby szkoła w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę 

z instytucjami lokalnymi tworzyła ofertę uczenia się dla dorosłych. Oferta powstała w wyniku 

diagnozy dotyczącej tego, jakie umiejętności są potrzebne dorosłym, jakie są ich luki 

kompetencyjne oraz jakie są ich potencjały, które można wykorzystać. Projekt oprze się na 

różnych treściach i formach uczenia się naszej społeczności lokalnej – od zajęć praktycznych, 

warsztatowych, kursów poprzez możliwość wymiany doświadczeń kulturalnych, razem 

z poznaniem kultury miejscowej nasz projekt będzie pełnił funkcję ambasadora kultury. 

Zakres tematyczny - II.2.2 Innowacyjne metody rozwoju młodego pokolenia - od 

przedszkolaka do studenta 
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 Od kilku lat w ofercie edukacyjnej gminy Czchów jest możliwość rozwijania swoich 

muzycznych uzdolnień w funkcjonującej Szkole Muzycznej I stopnia w Domosławicach. 

Konsekwentny rozwój szkoły sprawił, że jest ona jednostką o zasięgu regionalnym. Szereg 

działań, zajęć rozwijających realizuje Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie 

który oferuje zajęcia artystyczne, malarskie czy taneczne. 

 Przykładem zrealizowanych działań jest projekt „Jedność w różnorodności: Muzyka 

nas łączy. Edycja III” - to kolejna edycja współpracy uczniów i absolwentów dwóch szkół 

muzycznych: ze Lwowa i z Domosławic. Tym razem uczestnicy zgłębiali kolejny gatunek 

muzyki - muzykę rozrywkową. W działaniu udział wzięli uczniowie starszych klas i absolwenci 

szkół w wieku 14-21 lat. W związku z ograniczeniami, spowodowanymi pandemią COVID-19 

wszystkie działania projektowe odbywały się zdalnie, przy pomocy platform 

komunikacyjnych. Uczniowie domosławickiej szkoły stworzyli orkiestrę, a lwowskiej - chór, 

i wykonali na koncercie on-line aranżacje słynnych ukraińskich i polskich piosenek 

estradowych. 

Zakres tematyczny - II.2.3 Nauka w życiu-współpraca oświaty z sektorem gospodarczym, 

programy dostosowane do potrzeb 

 Urząd Miejski w Czchowie był realizatorem praktyk szkolnych, staży unijnych oraz 

staży studenckich, które pozwoliły zainteresowanym osobom uzyskanie wiedzy 

o uwarunkowaniach pracy w administracji samorządowej, pracy biurowej. 

Zakres tematyczny - II.2.4 Prostszy start – edukacja poznawcza w zakresie wyboru zawodu 

w ramach edukacji gimnazjalnej 

 W 2020 roku Gmina Czchów realizowała projekt „Modernizacja kształcenia 

zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach programu utworzono 

6 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Programem w okresie sprawozdawczym objęto 78 

uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Czchów. W 2020 roku doradcy zawodowi 

przeprowadzili 366 godzin zajęć z uczniami (zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne). 

Łącznie na realizację programu w 2020 roku wydatkowano 32 385,34 zł. Wydatki te, 

dotyczyły głównie wynagrodzenia dla doradców zawodowych oraz zakup materiałów 

i pomocy edukacyjnych, a koszty pośrednie związane z obsługą projektu stanowiły kwotę 

1 425,55 zł.Zakres tematyczny - II.2.5 Nauka przez całe życie ze szczególnym uwzględnieniem 

aktywizacji i rozwoju środowiska seniorów. 

 Patrz - stworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) – „Domosławicka 
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Akademia Umiejętności”.  

Zakres tematyczny - II.2.6 Tworzenie korzystnych warunków do opieki nad dziećmi 

 W 2020 roku kontynuowana jest działalność Gminnego Klubu Dziecięcego „Miś”, który 

zapewnia profesjonalna opiekę dla najmłodszych członków gminnej społeczności.  

 Łączny koszt zadania wyniósł 266 158,00 zł. 

Cel operacyjny - C.O. II.3 Opieka i bezpieczeństwo socjalne oraz profilaktyka i ochrona zdrowia 

Zakres tematyczny - II.3.1 Rozwój, w tym innowacje w obszarze opieki socjalnej, profilaktyki 

i ochrony zdrowia 

Zakres tematyczny - II.3.2 Współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie identyfikacji 

potrzeb oraz wzmacniania kompetencji zawodowych osób dorosłych 

Zakres tematyczny - II.3.3 Wsparcie działań w obszarze osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem, w tym w zakresie likwidacji barier. 

 Patrz projekt MOPS „Jesteśmy najlepsi”. 

Zakres tematyczny - II.3.4 Aktywizacja mieszkańców w kierunku profilaktyki prozdrowotnej 

 Urząd Miejski w Czchowie prowadził liczne akcje informacyjne o dostępnych 

nieodpłatnych badaniach profilaktycznych lub przesiewowych organizowanych przez 

podmioty zewnętrze w ramach dofinansowania unijnego lub z NFZ. 

Zakres tematyczny - II.3.5 Zapewnienie dostępu do badań profilaktycznych i przesiewowych 

oraz szerokiej gamy usług medycznych 

 Urząd Miejski w Czchowie nawiązywał współpracę z podmiotami zewnętrznymi, które 

realizowały nieodpłatne badania profilaktyczne lub przesiewowe poprzez nieodpłatne 

użyczenie miejsc, zaangażowanie się w akcje informacyjną. 

Cel operacyjny - C.O. II.4 Przyjazne warunki dla przedsiębiorców  

Zakres tematyczny - II.4.1 Rozwój, w tym wprowadzenie innowacji w obszarze współpracy 

międzysektorowej 

 Urząd Miejski w Czchowie regularnie przekazuje za pośrednictwem strony 

internetowej informacje o działaniach adresowanych do przedsiębiorców, programach 



20 

 

grantowych. Gmina Czchów jako członek LGD „Na Śliwkowym Szlaku” zapewnia możliwość 

starania się o zewnętrzne dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej, na rozwój 

firmy. W 2020 roku z tej formy wsparcia skorzystały 3 podmioty gospodarcze. 

  Zakres tematyczny - II.4.2 Realizacja działań ukierunkowanych na rozwój działalności 

gospodarczej poprzez zapewnienie infrastruktury oraz opracowywanie i bieżącą aktualizację 

dokumentów planistycznych niezbędnych do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy. 

  Zakres tematyczny - II.4.3 Przygotowanie i wdrożenie programu wsparcia dla małych 

i średnich przedsiębiorstw lokalnych. 

 W ramach dodatkowych środków (bonus dla LGD) osoby zamierzające otworzyć 

działalność gospodarczą lub rozwijać posiadaną firmę mogły się ubiegać o finansowe 

wsparcie w ramach konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”. 

W 2020 roku skorzystały 3 podmioty. 

Zakres tematyczny - II.4.4 Wspieranie i promocja lokalnych przedsiębiorców, rolników, 

w szczególności opierających swoje działania o zasoby lokalne, również w zakresie rozwoju 

rolno-spożywczego 

 Mieszkańcy gminy Czchów mieli możliwość korzystania z merytorycznego wsparcia 

pracowników Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, którzy 

udzielają pomocy przy składaniu wniosków na dofinansowanie otwierania działalności 

gospodarczej. 

2.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Czchów 

 Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „w celu 

oceny aktualności studium i planów miejscowych burmistrz dokonuje analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów 

miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń 

studium, z uwzględnieniem wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu”. Na terenie gminy Czchów obowiązują obecnie uregulowania przestrzenne w postaci 

dokumentu stanowiącego wykładnię polityki na obszarze Gminy, to jest Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP). Studium zostało 

opracowane w 1999 roku i przyjęte jako dokument uchwałą Nr V/41/99 Rady Gminy Czchów 

z dnia 17 lutego 1999 roku w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego Gminy Czchów" oraz zmienione uchwałą Nr XII/121/2016 

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 lutego 2016 roku . 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czchów, zatwierdzony 

uchwałą nr XXXIII/123/83 GRN w Czchowie z dnia 1983.11.29 (Dz. Urz. WRN w Tarnowie Nr 

2, poz. 8 z 1984 r., zm.: 1989 r. Dz. Urz. Woj. Tar. Nr13, poz. 157; z 1994 r. Dz. Urz. Woj. Tar. 

Nr 9, poz. 42) z dniem 01.01.2004 roku utracił moc. Po tej dacie Gmina Czchów nie uchwaliła 

nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 Gmina Czchów prowadzi ujednoliconą politykę przestrzenną opartą na przepisach 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obowiązujące Studium wyraża 

aktualne potrzeby i trendy zagospodarowania, w tym zarówno inicjowane przez samorząd 

gminny, struktury ponadlokalne jak i prywatnych inwestorów i mieszkańców gminy. Polityka 

przestrzenna Gminy nie tylko spełnia wymagania i aspiracje społeczne mieszkańców lecz 

również uwzględnia zróżnicowane potrzeby wywołujące presję cywilizacyjną na środowisko 

przestrzenne. 

 Studium jest opracowaniem zupełnie świeżym, zatem nie jest przedmiotem 

dysproporcji w stanowieniu przepisów prawa miejscowego. Obecne Studium jest 

dokumentem, na podstawie którego można by standaryzować inne opracowania 

planistyczne.  

 

2.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czchów  

 W 2020 roku nie podejmowano żadnych działań w zakresie opracowania lub 

uchwalenia Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czchów. W związku 

z tym, że Gmina Czchów posiada prawnie obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego” możliwe jest podjęcie w każdej chwili uchwały 

o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. Brak jednak obecnie presji i potrzeb 

społecznych, które determinowałyby konieczność uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy.  

 W 2020 r. w ramach zadań związanych z gospodarką przestrzenną: 

1) prowadzono 17 postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z których 3 wszczęto w roku 2019 oraz 

14 wszczęto w roku 2020, 

2) prowadzono 88 postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, z czego 81 dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

i budynków gospodarczo – garażowych, 7 dla budynków usługowych.  
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Wydano 210 zaświadczeń z planu miejscowego i studium uwarunkowań.  

 

2.4. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016-2021 

 Program został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Czchowie 

z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Czchów na lata 2016 – 2020 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017, poz. 3677 z późn. 

zm.). Uchwałą Nr XX/179/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 grudnia 2020r. 

zmieniono Uchwałę Nr XXVIII/288/2017 i wydłużono okres obowiązywania Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów do roku 2021.  

 Podobszar nr 1 – Tymowa – zamieszkiwany jest przez 150 mieszkańców (stan na 

koniec 2016 r.). Stanowi to 1,5% ogółu ludności gminy oraz 33,3% ludności obszaru 

rewitalizacji. Podobny jest także udział podobszaru w powierzchni. Wynosi on 55,8 ha, co 

w przypadku ogółu gminy stanowi 0,83%, a dla obszaru rewitalizacji 29,5%. 

 Podobszar zlokalizowany w centrum miejscowości Tymowa będący jednocześnie 

centrum największej pod względem powierzchni i drugiej pod względem liczby mieszkańców 

miejscowości gminy. Na wyznaczonym terenie skupione są instytucje użyteczności publicznej 

min.: zespół szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), gminne przedszkole publiczne, Miejska 

Biblioteka Publiczna w Czchowie oddział w Tymowej, świetlica wiejska, budynek OSP, Bank 

Spółdzielczy oraz sklep spożywczo-przemysłowy, a także kościół p.w. św. Mikołaja.  

 W roku 2020 wykonano następujące działania: 

1) Rozbudowa i przebudowa budynku ZSiP w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa 

i przebudowa ZS w Tymowej na cele społeczno-kulturalne - etap II. Zakończono prace 

budowlane. Wartość prac w 2020r. - 597 817,45, w tym dofinansowanie ze środków 

PROW - 324 483,00 zł.  

2) Modernizacja boiska sportowego w Tymowej, wartość prac 19 499,77 zł.  

 Podobszar nr 2 – Domosławice – zamieszkiwany jest obecnie przez 150 mieszkańców 

(stan na koniec 2016 r.). Stanowi to 2,04 % ogółu ludności gminy oraz 44,5 % ludności 

obszaru rewitalizacji. Podobny jest także udział podobszaru w powierzchni. Wynosi on 66,4 

ha co w przypadku ogółu gminy stanowi 1,0 %, a dla obszaru rewitalizacji 35,2 %. 

 Podobszar nr 2 w miejscowości Domosławice znajdujący się w bezpośrednim 

sąsiedztwie zespołu szkół charakteryzuje się wysokim stopniem atrakcyjności z uwagi na 

swoje położenie. W miejscowości zlokalizowane są min.: zespół szkół (publiczne przedszkole, 



23 

 

szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła muzyczna I stopnia), oraz kościół p.w. 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 

 

 W roku 2020 zrealizowano następujące działania:  

1) Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem 

istniejących elementów konstrukcyjnych. Kontynuacja prac na zadaniu, koszty poniesione 

w 2020 r. - 644805,04 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 

631 923,14 zł.  

 

 Podobszar nr 3 – Wytrzyszczka – zamieszkiwany jest obecnie przez 100 mieszkańców 

(stan na koniec 2016r.). Stanowi to 1,02 % ogółu ludności gminy oraz 22,2 % ludności 

obszaru rewitalizacji. Podobny jest także udział podobszaru w powierzchni. Wynosi on 66,7 

ha, co w przypadku ogółu gminy stanowi 1,0%, a dla obszaru rewitalizacji 35,3%. 

 W 2020 roku nie realizowano inwestycji w zakresie planu rewitalizacji dla tego 

obszaru. 

2.5. Wieloletni Program Gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czchów na 

lata 2018-2022 

 

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czchów na lata 

2018 – 2022 zwany „Programem mieszkaniowym” został opracowany w celu stworzenia 

racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy Czchów na lata 2018 – 2022. Został 

on przyjęty uchwałą Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. 

 Celem programu jest określenie ogólnych założeń i priorytetów lokalnej polityki 

mieszkaniowej, co zapewni przyjęcie odpowiedniej strategii finansowej rozwoju gminnego 

mieszkalnictwa. 

 Ponadto uchwałą Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. 

zostały określone zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Czchów. Lokale te mogą być wynajmowane na pisemny wniosek osoby 

zainteresowanej, pod warunkiem dysponowania przez Gminę wolnymi lokalami.  

 Zasób mieszkaniowy Gminy Czchów na dzień 31 grudnia 2020 roku liczy 20 lokali 

mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej 965,40 m2, które znajdują się w 5 budynkach 
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stanowiących własność Gminy Czchów, w tym 1 lokal przeznaczony na mieszkanie chronione 

o pow. 21,00 m2. 

 Ilość lokali niezamieszkałych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 5 (w tym 

mieszkanie chronione) 

 W 2020 r. dokonywano drobnych napraw i konserwacji w budynkach, w których 

znajdują się lokale mieszkalne związanych z bieżącym użytkowaniem budynków oraz 

dokonywano bieżących przeglądów. Ponoszone są koszty z bieżącym utrzymaniem 

budynków.  

 Kwestia związana z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy Czchów 

w 2020 r. kształtowała się następująco : 

wpłynęło 5 wniosków o przydzielenie lokalu mieszkalnego do Urzędu Miejskiego 

w Czchowie, z czego wszystkie z zostały rozpatrzone negatywnie, 

nie zawarto nowych umów o najem lokalu mieszkalnego, jak również nie została rozwiązana 

żadna z obowiązujących umów o najem lokalu mieszkalnego. 

Dochody uzyskane z opłat za czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych w 2020 roku wyniosły 

25 588,11 zł netto. 

W latach 2018 - 2020 wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedstawiały się 

następująco : 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW 

 2018 2019 2020 

z tytułu zakupu materiałów i 
wyposażenia 

13 777,76 zł 17 111,40 16 902,76 

z tytułu zakupu energii 24 382,52 20 274,46 23 942,11 

z tytułu zakupu usług 
pozostałych  

11 615,89 9 954,62 7 420,07 

z tytułu zakupu usług 
remontowych 

0,00 599,97 0 

RAZEM: 49 776,17 47 940,45 48 264,94 
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2.6. Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 

 Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 został przyjęty Uchwałą Nr 

XXXIII/343/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 maja 2018 roku (Dz. Urzędowy 

Województwa Małopolskiego z 2018 roku, poz. 3910). 

 Gmina Czchów charakteryzuje się znaczną ilością obiektów i zespołów zabytkowych. 

Średniowieczny układ urbanistyczny Czchowa oraz nagromadzenie wielu obiektów 

o charakterze zabytkowym tworzą unikatowy zespół o dużych wartościach kulturowych 

i krajobrazowych. Czchów reprezentuje najwyższe w skali krajowej wartości zabytkowe 

w zakresie urbanistyki historycznej. Gminny program opieki nad zabytkami określa zasady 

ochrony konserwatorskiej Czchowa w powiązaniu z ochroną konserwatorską struktury 

przestrzennej, jaką stanowi Dolina Dunajca. Ścisłej ochronie konserwatorskiej podlega 

grzbiet wzgórza zajętego przez miasto oraz wzniesienie Grodzisko wraz z zamkiem. 

Przywrócenie dawnej świetności zamku, jego odbudowa, aranżacja, a przez to zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej i kulturowej Czchowa jest głównym celem realizacji programu. 

 W ramach założeń gminnego programu złożone zostały wnioski o dofinansowanie 

następujących zadań:  

1) remont pomieszczeń zabytkowych kościoła parafialnego w Domosławicach (wniosek 

LGD); 

2) prace konserwatorsko-restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej 

drewniano-kamiennej kapliczce św. Jana Nepomucena w Czchowie wzniesionej w 1 poł. 

XIX wieku. 

 

2.7. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  

 Art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 471) zwanej dalej 

Ustawą. 

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach: 

1) Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Jurków; 

2) Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Wytrzyszczka; 

3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jurków – Równia i Szotówka, gmina Czchów; 

4) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tymowa – Centrum – Granice; 

5) Budowa zbiornika wody czystej o pojemności V=650 m3 w ramach rozbudowy 
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istniejącego ujęcia wody w Czchowie na działkach nr 722/2, 722/3, 722/6, 723/1; 

6) Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Jurków - Szotówka 

(wykonano I etap prac projektowych); 

7) Budowa sieci wodociągowej w msc Tworkowa i Jurków oraz kanalizacji sanitarnej w msc. 

Czchów, Domosławice, Biskupice Melsztyńskie, Złota i Tworkowa w Gminie Czchów; 

8) Rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie, Czchów, 

Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota; 

9) Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Czchów - Zapotocze – Granice; 

10) Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jurkowie (wykonano aktualizację 

kosztorysów inwestorskich). 

 Powyższy plan rozwojowo-modernizacyjny uwzględnia prowadzenie głównych 

inwestycji z zakresu rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gminę Czchów. 

 Zadania zrealizowane w 2020 roku: 

1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jurków - Równia i Szotówka, gm. Czchów, 

wartość prac 134 917,04 zł. Wykonano sieć wodociągową w msc. Jurków- Równia PE 110 

o dł. 991 mb. 

2) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa, wartość prac  

81 973,71 zł. Wykonano sieć wodociągową PE 110 - 780 mb. 

3) Rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie, Czchów, 

Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota. Wykonano grupową kanalizację sanitarną w msc. 

Tworkowa, sieć grawitacyjna PCV fi 160 - 250 mm w ilości 974 mb, w msc Czchów - 

Zapotocze o długości 1 732 mb, w msc. Biskupice Melsztyńskie o długości 955,00 mb. 

Wartość zadania 936 194,56 zł.  

4) Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w gminie Czchów. Zakupiono materiały 

celem rozbudowy kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie  

(sieć fi 200 o dł. 72 mb) , Czchów (sieć fi 200 o dł. 87 mb ) oraz wykonano przyłącz 

kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w msc. Jurków. Wartość zadania 40 

630,53 zł.  

 

2.8. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czchów  

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czchów został przyjęty uchwałą Rady 

Miejskiej w Czchowie nr XXII/218/2017 w dniu 9 lutego 2017 r. PGN to dokument, który 

został opracowany, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym do roku 2020. Do głównych założeń pakietu klimatyczno-
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energetycznego należy: redukcja emisji gazów cieplarnianych, większane udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać 

zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, redukcja emisji 

zanieczyszczeń do powietrza.  

 Działania wykonywane w 2020 roku związane z realizacją założeń Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej: 

1) Program pn: „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane 

gazem lub biomasa na terenie gminy Czchów”, realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 działanie 4.4 

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu 

niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 

W ramach w/w programu w 2020 roku zostało wymienione 14 przestarzałych kotłów 

węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem lub biomasa – łączna kwota 

dofinansowania – 173 336,29 zł. 

2) Program pn: „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe 

w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”, realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014 – 2020 działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 

4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

W ramach w/w programu w 2020 roku zostało wymieniony 58 przestarzałych kotłów 

węglowych na nowoczesne kocioł zasilany paliwem stałym – łączna kwota 

dofinansowania – 484 040,50 zł. 

3) Wykonano projekt oświetlenia drogowego w msc. Czchów, Jurków, Złota, Wytrzyszczka. 

Poniesiono koszty w wysokości 14 145,00 zł 

 

2.9. Program ochrony środowiska dla Gminy Czchów na lata 2016-2019 z perspektywą 

na lata 2020-2023 

 Uchwałą nr XVII/175/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 24 sierpnia 2016r. został 

przyjęty Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czchów na lata 2016 – 2019 z perspektywą 

na lata 2020-2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony 

Środowiska dla miny Czchów na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023.  
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 W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Czchów na lata 2016-2019 

z perspektywą na lata 2020-2023 przeprowadzono analizę środowiska i ocenę istniejącego 

stanu jego ochrony oraz określono główne cele i priorytety działań ekologicznych. 

 Działania systemowe: 

Edukacja ekologiczna: 

 Zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej traktowane są priorytetowo, ze względu 

na świadomość pokładania w tym elemencie ochrony środowiska znacznych nadziei 

i spodziewanych korzyści w długoterminowym horyzoncie czasu. Na terenie gminy 

prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca na organizowaniu konkursów oraz 

podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresach: ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego i racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody, zrównoważonego 

wykorzystywania materiałów, wody i energii. 

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, ochrona przyrody: 

 Realizowane zadania z zakresu utrzymania terenów zieleni dotyczyły głównie 

bieżącego utrzymania, pielęgnacji terenów zieleni, parków, skwerów, zieleni przyulicznej. 

Kształtowano tereny zieleni ogólnodostępnej. Na bieżąco wykonywane były koszenia traw, 

przycinania i odmładzania żywopłotów, wykonywania cięć pielęgnacyjnych i technicznych 

drzew.  

Ochrona powietrza atmosferycznego – patrz punkt 2.8. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Czchów”. 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa: 

 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa: 

zadania w tym obszarze realizowane były głównie w związku z realizacją Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i dotyczyły rozbudowy istniejących sieci 

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (7,5 km). 

Gospodarka odpadami: 

 W ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Czchów na lata 2012 – 2032, w roku 2020 usunięto 71,88 ton azbestu za kwotę 34 933,68 zł. 
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2.10. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2024 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2024 została 

przyjęta uchwałą Nr XXXIX/357/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

Cele Strategii: 

1) przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i uzależnieniom oraz zapobieganie ich skutkom; 

2) wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży; 

3) utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz 

umożliwienie im udziału w życiu społecznym; 

4) rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 

Realizacja Strategii: 

 W ramach swojej działalności MOPS w Czchowie realizuje również zadania wynikające 

z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Działanie te są związane 

bezpośrednio z realizacją zadań ustawowych wynikających z ustaw: z dnia 9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z dnia 4 listopada 2016 roku 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej, z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z dnia 

29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci, z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, 

z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów a także 

z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii. Działania realizuje się poprzez: wypłaty świadczeń pieniężnych, prowadzenie 

Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, pracę socjalną, prowadzenie akcji profilaktycznych, 

dystrybucję żywności, pracę Zespołu Interdyscyplinarnego i Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i inne. 

 

2.11. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 został przyjęty Uchwałą nr 

II/19/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2018 r.  

 Założeniem celu głównego programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności 

w szczególności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 

zapobieganie dysfunkcjonalności rodzin. 
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 Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2020 r.: 

1) Diagnozowano problemy rodzin i dzieci na terenie Gminy Czchów, 

2) Wypracowano zasady współpracy interdyscyplinarnej na rzecz wsparcia dziecka 

i rodziny, 

3) Tworzono warunki na rzecz uzyskania przez dzieci i młodzież jak najlepszego 

wykształcenia i rozwoju zainteresowań, promocja form aktywnego spędzania czasu 

wolnego, 

4) Podnoszono kwalifikacje pracowników spierających rodzinę i dzieci, 

5) Promowano wartości rodziny oraz prawidłowego wzorca postaw rodzicielskich i relacji 

w rodzinie, 

6) Promowano działania z zakresu wspierania rodziny, 

7) Współdziałano ze społecznością lokalną w ramach rodzinnej integracji, 

8) Opracowano indywidualnych planów pomocy dostosowanych do rzeczywistych potrzeb 

rodzin przeżywających kryzys, 

9) Objęto wsparciem asystenta rodziny możliwie jak największej liczby rodzin mających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

10) Objęto monitoringiem rodziny zagrożone kryzysem i przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze, 

11) Udzielano pomocy materialnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej, 

12) Zwiększono dostępności do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, 

13) Motywowano członków rodziny do podejmowania działań na rzecz niwelowania własnych 

dysfunkcji. 

 W 2020 roku asystenturą rodzinną objęto 8 rodzin, a w nich 23 małoletnich dzieci. 

W zdecydowanej większości praca asystenta opierała się na bezpośrednim kontakcie 

z rodziną w jej miejscu zamieszkania. Pozostały czas pracy przeznaczony był na współpracę 

z instytucjami, urzędami, służbą zdrowia oraz przygotowaniem i wypełnianiem 

dokumentacji. Forma zatrudnienia asystenta rodziny pozwalała na pracę z rodzinami 

w różnych godzinach, także poza godzinami pracy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W związku z panującą epidemią wprowadzono ograniczenia pracy z rodziną w środowisku do 

niezbędnego minimum. Realizacja zadań z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego, 

wideokonferencji, e-mail. 
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Lp. Rodzaj zadania LICZBA RODZIN 

  2019 2020 

1 Świadczenia wychowawcze 1194 1287 

2 Zasiłki rodzinne i dodatki do 
zasiłków rodzinnych 

432 528 

3 Jednorazowa zapomoga z 
tytułu urodzenia się dziecka 

75 75 

4 Świadczenia z Funduszu 
Alimentacyjnego- liczba osób 

41 41 

5 Zasiłki okresowe, celowe i 
celowe specjalne 

131 135 

6 Dodatki mieszkaniowe 1 1 

  LICZBA POSIŁKÓW 

7 Pomoc w zakresie dożywiania 10 889 4 561 

  LICZBA UPRAWNIONYCH DZIECI 

8 Stypendia socjalne dla 
uczniów i zasiłki szkolne 

113 173 

 

 Jak wynika z powyższych zestawień rodziny z dziećmi mogą liczyć na znaczące 

wsparcie finansowe ze strony gminy, dzięki czemu mają możliwość zaspokojenia 

najważniejszych potrzeb dzieci, w tym bytowych, edukacyjnych a także związanych 

z rozwojem zainteresowań i wypoczynkiem. 

2.12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty uchwałą XII/115/2019 Rady Miejskiej w Czchowie 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020: 

 W ramach zwalczania narkomani wydatkowano łącznie 4 561,81 zł: 
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1) sfinansowano zakup nowości wydawniczych poruszających problemy narkomani, 

dopalaczy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie, 

2) zorganizowano zajęcia profilaktyczne (zakup balonów, wyżywienie) dla uczniów Zespołu 

Szkoły i Przedszkola w Złotej. 

 W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano łącznie 120 901,56 zł: 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu na kwotę 8 580,32 zł; 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 25 

850,02 zł; 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych 

i socjoterapeutycznych – 37 871,45 zł; 

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 29 100,00 zł. 

 W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano boisko sportowe w Tymowej na 

kwotę 19 499,77 zł. 

 

2.13. Wieloletni Program Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 

informacja za 2020 rok 

 Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.688 z póżn.zm.) jednostka samorządu 

terytorialnego prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa w art.3 ust.3 ustawy. Współpraca ta dotyczy sfery zadań publicznych wymienionych w 

art.4 ust.1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami własnymi danej jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przyjęty przez Radę Miejską 

w Czchowie w dniu 30 listopada 2016 roku Rada Miejska w Czchowie Uchwałą Nr 

XX/203/2016 jako Wieloletni Program Współpracy Gminy Czchów z organizacjami 
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pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

który będzie obowiązywał w latach 2017- 2021. 

 Obszerne informacje w punkcie 4.4.6 „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. 

 

3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 Gmina Czchów w swoich zasobach na dzień 31.12.2020 r. posiada 137,9770 ha 

o łącznej wartości 5 231 682,25 zł w tym: 

1) przekazano w dzierżawę grunty rekreacyjne, handlowe, pod żwirownię oraz rolne 

o łącznej pow. 6,9938 ha osiągnięto dochody o wartości 12 610,50 zł; 

2) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 0,8012 ha dochody o wartości 

934,30 zł; 

3) z tytułu najmu lokali użytkowych 5 i mieszkalnych szt. 20 osiągnięto dochody o wartości 

77 280,00 zł;  

4) przekazano nieodpłatnie nieruchomości w użytkowanie – lokal w Remizie OSP Czchów dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku Pogotowie Ratunkowe 

w Czchowie oraz lokale dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie o pow. 247 m2; 

5) przekazano nieodpłatnie nieruchomości w użyczenie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 

Sportu i Rekreacji w Czchowie budynek hali sportowej przy ul. Sądeckiej o pow. 1 997 m2 

oraz boiska sportowe w Tymowej i Będzieszynie, na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 

Czchowskiej w Czchowie, świetlicę w Piaskach-Drużkowie oraz budynek socjalny wraz 

z infrastrukturą sportową w Czchowie o łącznej pow. 3 2715 m2; 

6) przekazano nieodpłatnie nieruchomości w użyczenie (boiska sportowego wraz 

z budynkiem socjalno- sanitarnym w Czchowie, budynki Publicznych Szkół Podstawowych, 

Plac zabaw w Złotej - Zespół Szkoły i Przedszkola w Złotej, ponadto oddano 

w użytkowanie Stowarzyszeniu wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna z siedzibą w Wytrzyszczce 

budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Wytrzyszczce wraz z wyposażeniem o pow. 16 

486 m2;  

7) nabyto nieruchomości nieodpłatnie pod drogi gminne o łącznej pow. 0, 4839 ha o łącznej 

wartości 24 195,00 zł; 

8) nabyto w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiące drogi gminne 

w miejscowościach: 

a) Czchów o łącznej pow. 2,3900 ha o wartości księgowej 119 500,00 zł, 

b) Czchów o pow. 0,95 ha o wartości księgowej 47 500,00 zł, 

c) Jurków o pow. 1,44 ha o wartości księgowej 72 000,00 zł;  
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9) ponadto nabyto odpłatnie do zasobu mienia komunalnego Gminy Czchów z 

przeznaczeniem lokalizacji przepompowni ścieków dla gminnej kanalizacji sanitarnej:  

a) Tymowa dz. nr 547/7 o pow. 0,0048 ha o wart. 3 416,60 zł, 

b) Biskupice Melsztyńskie dz. nr 577/2 o pow. 0,0036 ha o wart. 3 641,20 zł;  

10) nabyto odpłatnie na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. 

U. z 2020, poz. 1990) działkę nr 410/6 o pow. 0,0386 ha w kwocie 4 632,00 zł, stanowiącą 

część ul. Cmentarnej w Czchowie; 

11) zbyto w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Czchowie oznaczoną jako 

działka ewidencyjna nr 1336/73 o pow. 0,0142 ha za kwotę 4 050,00 zł oraz sprzedano 

1/20 część udziału w działce nr 1336/86 w cenie 1 958,00 zł; 

12) przekształcono Prawo użytkowania wieczystego gruntu na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Czchowie z/s w Jurkowie, 

dz. nr 807/4 o pow. 0,7668 ha poł. w Jurkowie, za jednorazową opłatą w wysokości 

8 281,44 zł;  

13) przekazano nieodpłatnie na podstawie art. 98 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ) na rzecz Województwa Małopolskiego stanowiącą chodnik 

w m. Jurków dz. nr 807/1 o pow. 0,0226 ha w kwocie 592,00 zł. 

Wartość długotrwałych aktywów finansowych wynosi 1 690 700,00 zł, który stanowią: 

1) akcje o łącznej wartości 351 800,00 zł w tym:  

a) 70 akcji imiennych serii C - Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

w Tarnowie o wartości 350 000,00 zł, 

b) 17 akcji imiennych serii K Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

w Tarnowie o wartości 1 700,00 zł; 

2) udziały w spółce z o.o. „Eurogiełda Czchów – Jurków” o łącznej wartości 1 339 000,00 zł. 

 Należy nadmienić, iż Gmina Czchów do dnia 31.12.2020 r. nie uzyskała żadnych 

dochodów z tytułu praw majątkowych z posiadanych akcji i wniesionych udziałów. 

 

3.1. Osiągnięte dochody 

 Gmina osiągnęła dochody z majątku: 

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 190 429,74 zł 

 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 163 130,90 zł  

Do najważniejszych źródeł dochodów należały: 

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
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samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w łącznej kwocie 90 223,95 zł 

w tym: 

a) czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - 77 280,02 zł, 

b) czynsze za dzierżawę gruntów rekreacyjnych i rolnych – 12 943,93 zł;  

2) jednorazowa opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów na 

cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Czchowie z/s w Jurkowie w kwocie 8 281,44 zł;  

3) rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 27 298,84 zł:  

a) wpływów z tytułu różnych usług – 26 891,13 zł, 

b) wpływów z tytułu zwrotów kosztów upomnień – 11,60 zł, 

c) wpływów z tytułu odsetek 37,11 zł, 

d) wpływów z tytułu różnych dochodów 359,00 zł. 

DZIAŁ 020 Leśnictwo 

rozdział 02001 Gospodarka Leśna m in. z tytułu wpływów ze sprzedaży składników 

majątkowych (sprzedaż drewna) 250 748,56 zł  

 Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa 

i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – porównanie danych na dzień 

31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r. przestawiono w tabelach. 

 

Rodzaj Stan na dzień 31.12.2019 r. Stan na dzień 31.12.2020r. 

Czynsze z najmu lokali 
mieszkalnych i 
użytkowych 

67 266,34 77 280,02 

Łączna wartość czynszu lokali mieszkalnych wzrosła o 10 013,68 zł. 

Rodzaj Stan na dzień 31.12.2019r. Stan na dzień 31.12.2020 r. 

Czynsze z dzierżawy 
terenów rekreacyjnych, 
rolnych i innych 

55 577,72 12 943,93 

Łączna wartość w/w czynszów zmniejszyła się o 42 633,79 zł. 
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Rodzaj Stan na dzień 31.12.2019r. Stan na dzień 31.12.2020 r. 

Z tytułu sprzedaży i 
przeniesienia własności 
nieruchomości 

46 067,00 6 008,00 

 Łączna wartość sprzedaży nieruchomości zmniejszyła się o 40 059,00 zł. 

 

Rodzaj Stan na dzień 31.12.2019 r. Stan na dzień 31.12.2020 r. 

Wpływy ze sprzedaży 
drewna 

275 609,16 250 748,56 

  

 

3.2. Lasy mienia Czchów – „Wspólnota Gruntowa Wsi Czchów" 

 Gmina Czchów jest właścicielem lasów będących we władaniu Gminy Czchów pn. 

"Wspólnota Gruntowa Wsi Czchów". Zgodnie z przyjętym Uproszczonym Planem Urządzenia 

Lasów zatwierdzonego Decyzją OŚ.6162.8.2015.PZ z dnia 13 stycznia 2016 r. Starosty 

Brzeskiego, powierzchnia gruntów będących we władaniu "Wspólnoty Gruntowej Wsi 

Czchów" na dzień 1 stycznia 2016 roku wyniosła 355,7103 ha. Nadzór nad prowadzoną 

gospodarką leśną w lasach Wspólnoty sprawuje Starosta Brzeski, przy równoczesnym udziale 

pracowników Referatu Usług Komunalnych działającym w Urzędzie Miejskim w Czchowie. 

Plan pozyskania drewna wynosi 1000 m³ rocznie.  

 W 2019 r. pozyskano 1006,19 m³, z czego 1082,75 m³ zostało sprzedane (w tym 

również drewno które pozostało do sprzedaży z 2018 r.), co dało dochód w wysokości 275 

777,42 zł. Ponadto w 2019 r. złożono 92 podania o pozyskiwanie gałęzi po wyrębie drzew 

w lasach Wspólnoty, z czego 89 podań zostało wykorzystanych, a 3 osoby z niewiadomych 

przyczyn nie podjęły się realizacji. 

 W 2020 r. pozyskano 1149,58 m³, z czego 923,78 m³ zostało sprzedane, co dało 

dochód w wysokości 250 748,56 zł. Dodatkowo mieszkańcy Czchowa, jak również innych 

miejscowości mogą skorzystać z darmowego pozyskiwania gałęzi na opał. W 2020 r. złożono 

81 podań o pozyskiwanie gałęzi po wyrębie drzew w lasach Wspólnoty, 76 podań zostało 

wykorzystanych, a 5 osób z niewiadomych przyczyn nie podjęły się realizacji.  
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3.3. Cmentarze Komunalne 

 Gmina Czchów prowadzi Cmentarz Komunalny w Czchowie, tzw. "Górny Cmentarz" 

oraz "Dolny Cmentarz", będące własnością parafii Czchów, a przekazane w administrowanie 

w formie umowy dzierżawy, zawartej pomiędzy Burmistrzem Czchowa a Parafią 

Rzymskokatolicką w Czchowie. 

 W 2019 r. otrzymane dochody z działalności prowadzonej na Cmentarzu wyniosły 

63 713,02 zł. Ponadto na dzień 31 grudnia 2019 r. na Cmentarzu Komunalnym było 1197 

grobów, z czego 664 grobów opłaconych, a 533 groby nieopłacone, w tym 109 grobów NN. 

W 2019 r. na Cmentarzu Komunalnym w Czchowie zostało pochowanych 37 osób, z czego 18 

osób to byli mężczyźni, a 19 osób stanowiły kobiety. 

 W 2020 r. otrzymane dochody z działalności prowadzonej na Cmentarzu wyniosły 

54 074,50 zł, są to dochody z tytułu opłat placowych, opłat związanych z pogrzebami jak 

również opłaty związane z pracami kamieniarskimi. Ponadto na dzień 31 grudnia 2020 r. na 

Cmentarzu Komunalnym było 1203 grobów, z czego 686 grobów opłaconych, a 517 grobów 

nieopłaconych, w tym 106 grobów NN. W 2020 roku na Cmentarzu Komunalnym w Czchowie 

zostało pochowanych 37 osób z czego 21 osób to byli mężczyźni a 16 osób stanowiły kobiety. 

 

4. ANALIZA STANU GMINY  

4.1. Polityka fiskalno-budżetowa 

Wykonanie budżetu Gminy Czchów za 2020 rok przedstawia się następująco: 

1) dochody – 57 761 259,61 zł, z tego: dochody bieżące – 55 254 260,65 zł, dochody 

majątkowe – 2 506 998,96 zł; 

2) wydatki – 57 444 710,73 zł, z tego: wydatki bieżące – 52 813 981,75 zł, wydatki 

majątkowe – 4 630 728,98 zł; 

3) przychody budżetu - 6 470 446,11 zł z tego: przychody z zaciągniętych pożyczek 

i kredytów na rynku krajowym – 4 956 512,21 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów 

udzielonych ze środków publicznych – 123 854,69 zł, przychody jednostek samorządu 

terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 

21 888,59 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 
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publicznych – 1 368 190,62 zł; 

4) rozchody budżetu - 2 359 215,19 zł, z tego: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 

i kredytów - 2 359 215,19 zł. 

 Strukturę dochodów Gminy Czchów w 2020 roku wg źródeł ich uzyskania w podziale 

na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres:  

 

 Największy udział w dochodach gminy stanowi subwencja ogólna (część oświatowa, 

wyrównawcza i równoważąca) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej – 22 083 239,00 zł, co 

stanowi 38,23 % dochodów ogółem. Na drugim miejscu są dochody z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące – 18 487 742,40 zł, tj. 32,01 % dochodów ogółem. Dochody 

własne to kwota 8 868 103,00 zł, czyli 15,35 % dochodów ogółem. Czwarte miejsce pod 

względem wielkości dochodów Gminy Czchów zajmują wpływy z podatku dochodowego od 

osób fizycznych i prawnych - 5 815 176,25 zł (10,07 % dochodów ogółem). Na kolejnym 

miejscu są dochody z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2 227 780,50 

zł, czyli 3,86 % dochodów ogółem. Na przedostatnim miejscu są dochody ze sprzedaży 

majątku – 270 937,02 zł, co stanowi 0,47 % dochodów ogółem. Na ostatnim miejscu są 

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności – 8 281,44 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem. 

 W tabeli poniżej przedstawiono porównanie dochodów wykonanych w 2020 roku 

w stosunku do wykonania z 2019 roku oraz ich procentowy udział w dochodach ogółem. 
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Źródła dochodów 

2019 2020 Różnica (2020-2019) 

w liczbach 
% w 

dochodach 
ogółem 

w liczbach 
% w 

dochodach 
ogółem 

w liczbach 
% w 

dochodach 
ogółem 

DOCHODY OGÓŁEM, w 
tym: 

54 768 314,98 100,00 57 761 259,61 100,00 2 992 944,63 0,00 

Dochody bieżące: 51 550 399,53 94,12 55 254 260,65 95,66 3 703 861,12 1,54 

Dochody z tytułu 
dotacji i środków 
przeznaczonych na 
cele bieżące 

16 087 004,18 29,37 18 487 742,40 32,01 2 400 738,22 2,64 

Dochody z tytułu 
subwencji ogólnej 

21 887 590,00 39,96 22 083 239,00 38,23 195 649,00 -1,73 

Dochody własne 8 215 884,94 15,00 8 868 103,00 15,35 652 218,06 0,35 

Wpływy z podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych i 
prawnych 

5 359 920,41 9,79 5 815 176,25 10,07 455 255,84 0,28 

Dochody majątkowe: 3 217 915,45 5,88 2 506 998,96 4,34 -710 916,49 -1,54 

Dochody ze 
sprzedaży majątku 

336 873,07 0,62 270 937,02 0,47 -65 936,05 -0,15 

Dochody z tytułu 
dotacji i środków 
przeznaczonych na 
inwestycje 

2 881 042,38 5,26 2 227 780,50 3,86 -653 261,88 -1,40 

Wpływy z tytułu 
przekształcenia 
prawa użytkowania 
wieczystego 
przysługującego 
osobom fizycznym 
w prawo własności 

0,00 0,00 8 281,44 0,01 8 281,44 0,01 

  

 Struktura wydatków Gminy Czchów w 2020 roku w poszczególnych działach 

klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe została przedstawiona 

na wykresie: 
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 Jak wynika z powyższego wykresu najwyższe wydatki gmina ponosi na oświatę 

i wychowanie – 24 144 064,84 zł (42,03 % wydatków ogółem). Na drugim miejscu są wydatki 

na rządowe programy wsparcia, w tym m.in. świadczenie wychowawcze, świadczenia 

rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, wyprawka szkolna 

„Dobry Start”, tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, rodziny zastępcze. Na ten cel 

przeznaczone zostały wydatki w kwocie 16 962 177,87 zł, co stanowi 29,53 % wydatków 

ogółem. Na trzecim miejscu są wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 

5 205 064,79 zł (9,06 % wydatków ogółem). Na zadania z zakresu: administracji publicznej 

wydatkowana została kwota 3 460 554,28 zł (6,02 % wydatków ogółem), transportu 

i łączności – 1 673 546,05 zł (2,91 %), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, 

gaz i wodę - 1 393 166,18 zł (2,43 %).  

 W kolejnej tabeli przedstawione zostało porównanie wydatków (w rozbiciu na 

bieżące i majątkowe) wykonanych w 2020 roku w stosunku do wykonania z 2019 roku oraz 

ich procentowy udział w wydatkach odpowiednio bieżących i majątkowych. 
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Źródła wydatków 

Wydatki bieżące 

2019 rok 2020 rok Różnica (2020-2019) 

w liczbach 
% w 

wydatkach 
bieżących 

w liczbach 
% w 

wydatkach 
bieżących 

w liczbach 
% w 

wydatkach 
bieżących 

Rolnictwo i łowiectwo 1 153 622,70 2,35 133 934,31 0,25 -1 019 688,39 -2,10 

Leśnictwo 163 601,51 0,33 156 126,21 0,30 -7 475,30 -0,03 

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

929 889,34 1,89 1 143 281,04 2,16 213 391,70 0,27 

Transport i łączność 646 555,89 1,31 699 491,34 1,32 52 935,45 0,01 

Turystyka 75 332,00 0,15 80 724,91 0,15 5 392,91 0,00 

Gospodarka mieszkaniowa 531 882,45 1,08 490 952,40 0,93 -40 930,05 -0,15 

Działalność usługowa 76 073,63 0,15 102 294,57 0,19 26 220,94 0,04 

Administracja publiczna 3 503 427,04 7,12 3 460 554,28 6,55 -42 872,76 -0,57 

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

86 080,05 0,18 82 298,64 0,16 -3 781,41 -0,02 

Obrona narodowa 470,00 0,00 1 120,00 0,00 650,00 0,00 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

211 804,04 0,43 160 878,23 0,30 -50 925,81 -0,13 

Obsługa długu publicznego 514 714,01 1,05 415 640,94 0,79 -99 073,07 -0,26 

Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oświata i wychowanie 21 745 970,33 44,22 22 889 634,35 43,34 1 143 664,02 -0,88 

Ochrona zdrowia 180 351,87 0,37 105 963,60 0,20 -74 388,27 -0,17 

Pomoc społeczna 1 190 712,65 2,42 1 251 349,93 2,37 60 637,28 -0,05 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

47 616,94 0,10 36 585,34 0,07 -11 031,60 -0,03 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

183 726,82 0,37 217 337,78 0,41 33 610,96 0,04 

Rodzina 14 948 726,85 30,40 16 962 177,87 32,12 2 013 451,02 1,72 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

1 812 844,23 3,69 3 405 823,01 6,45 1 592 978,78 2,76 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

1 172 744,97 2,38 1 012 213,00 1,92 -160 531,97 -0,46 

Kultura fizyczna 1 600,00 0,00 5 600,00 0,01 4 000,00 0,01 

Wydatki razem: 49 177 747,32 100,00 52 813 981,75 100,00 3 636 234,43 0,00 

 

Źródła wydatków 

Wydatki majątkowe 

2019 rok 2020 rok Różnica (2020-2019) 

w liczbach 
% w wydatkach 
majątkowych 

w liczbach 
% w 

wydatkach 
majątkowych 

w liczbach 
% w 

wydatkach 
majątkowych 

Rolnictwo i łowiectwo 231 046,76 2,98 155 053,34 3,35 -75 993,42 0,37 

Leśnictwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

568 758,45 7,33 249 885,14 5,40 -318 873,31 -1,93 

Transport i łączność 1 179 577,42 15,21 974 054,71 21,03 -205 522,71 5,82 

Turystyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Gospodarka mieszkaniowa 66 292,64 0,85 19 175,09 0,41 -47 117,55 -0,44 

Działalność usługowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obrona narodowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

303 015,59 3,91 138 913,05 3,00 -164 102,54 -0,91 

Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oświata i wychowanie 950 268,39 12,25 1 254 
430,49 

27,09 304 162,10 14,84 

Ochrona zdrowia 33 056,78 0,43 30 499,77 0,66 -2 557,01 0,23 

Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rodzina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

3 037 999,82 39,17 1 799 
241,78 

38,85 -1 238 
758,04 

-0,32 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

1 378 493,63 17,77 0,00 0,00 -1 378 
493,63 

-17,77 

Kultura fizyczna 6 960,41 0,09 9 475,61 0,20 2 515,20 0,11 

Wydatki razem: 7 755 469,89 100,00 4 630 
728,98 

100,00 -3 124 
740,91 

0,00 

 Poniższa tabela przedstawia porównanie wykonania budżetu Gminy Czchów w roku 

2019 i 2020.  

Treść Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 
Różnica  

w % 

I. DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 54 768 314,98 57 761 259,61 5,46 

1. Dochody bieżące: 51 550 399,53 55 254 260,65 7,18 

2. Dochody majątkowe: 3 217 915,45 2 506 998,96 -22,09 

II. WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 56 933 217,21 57 444 710,73 0,90 

1. Wydatki bieżące: 49 177 747,32 52 813 981,75 7,39 

2. Wydatki majątkowe: 7 755 469,89 4 630 728,98 -40,29 

III. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-): -2 164 902,23 316 548,88 - 

IV. FINANSOWANIE (P - R): 3 554 981,44 4 111 230,92 15,65 

V. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego: 6 147 635,50 6 470 446,11 5,25 

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym 

5 394 729,42 4 956 512,21 -8,12 

2. 
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 
udzielonych ze środków publicznych 

95 437,00 123 854,69 29,78 

3. 
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 
pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

657 469,08 1 368 190,62 108,10 

4. 
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 
niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

0,00 21 888,59 - 
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rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w 
odrębnych ustawach 

VI. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego: 2 592 654,06 2 359 215,19 -9,00 

1. Udzielone pożyczki i kredyty: 239 237,00 0,00 -100,00 

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów: 

2 353 417,06 2 359 215,19 0,25 

 

 W 2020 roku wykonanie dochodów bieżących jest wyższe o 7,18 % w stosunku do 

2019 roku, co wynika głównie z wyższej dotacji na realizację rządowego programu pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (500+), wyższych dochodów z subwencji oraz wpływów 

z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Niższe dochody majątkowe 

wynikają z mniejszego dofinansowania zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii 

Europejskiej.  

 W 2020 roku nastąpił wzrost wydatków bieżących o 7,39 % w stosunku do roku 2019, 

co spowodowane jest m.in. większymi wydatkami na realizację zadania „Pomoc Państwa w 

wychowywaniu dzieci” oraz wyższymi wydatkami na oświatę wynikającymi z ustawowego 

wzrostu płac dla nauczycieli, wzrostu płacy minimalnej i z regulacji płac dla administracji 

i obsługi. Niższe wydatki majątkowe wynikają z faktu, że w 2020 roku było realizowanych 

mniej zadań inwestycyjnych m.in. z powodu przedłużających się procedur przyznawania 

dofinansowania, a także z powodu pandemii COVID-19. 

 W 2020 roku Gmina Czchów zaciągnęła o 8,12 % mniej w stosunku do 2019 roku 

zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Wyższe natomiast były wolne środki, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychody jednostek 

samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 

Ponadto w 2020 roku spłacono o 0,25 % więcej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek niż 

w 2019 roku. 

 Rok 2020 zakończył się dodatnim wynikiem budżetu - nadwyżką, która została 

przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 Kwota długu Gminy Czchów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 

19 642 275,63 zł, z tego: 

1) z tytułu zaciągniętych kredytów to kwota 16 921 528,00 zł. W 2020 roku w ramach 

postępowania przetargowego zaciągnięty został kredyt długoterminowy w Banku 
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Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie O/Czchów w kwocie 4 000 000,00 zł 

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu oraz na 

spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (oprocentowanie 

kredytu WIBOR 3M plus marża 1,50 %). Dokonano także spłat rat kredytów w kwocie 

2 273 809,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie 

z tytułu zaciągniętych kredytów to kwota 18 647 719,00 zł; 

2) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie to kwota 2 720 747,63 zł. W 2020 roku zaciągnięte 

zostały pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w łącznej kwocie 956 512,21 zł na realizację zadań pn. „Budowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Jurków – Równia i Szotówka, gm. Czchów”, „Rozbudowa grupowej 

kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa 

Złota”. Dokonano także spłat rat pożyczek w kwocie 85 406,19 zł zgodnie 

z harmonogramem spłat. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych 

pożyczek to kwota 3 591 853,65 zł. 

 Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2020 roku łączna kwota długu Gminy Czchów 

wynosi 22 239 572,65 zł, która zgodnie z zawartymi umowami zostanie spłacona do 2035 

roku. Poniższy wykres przedstawia planowaną kwotę długu Gminy Czchów w latach 2020 – 

2035. 
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 Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 139,67 zł, natomiast wydatki 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 543,06 zł. 

 W 2020 roku Gmina Czchów nie realizowała budżetu obywatelskiego. Nie 

wyodrębniła także w budżecie Gminy na 2020 rok funduszu sołeckiego. 

 Polityka fiskalna gminy to ogół działań kształtujących budżet gminy poprzez zmiany 

we wpływach (np. podatki, wpływy z opłat, sprzedaży majątku gminnego) i wydatkach gminy 

(np. inwestycje gminne, realizacja zadań własnych gminy). W wykorzystaniu aktywnej 

polityki fiskalnej pojawiają się pewne trudności, związane m.in. z opóźnieniem czasowym 

i niepewnością jej skutków, a w odniesieniu do ekspansywnej polityki fiskalnej dodatkowym 

ograniczeniem może być także deficyt budżetowy. Podstawową częścią składową polityki 

fiskalnej jest polityka podatkowa określająca cele poboru podatków oraz sposoby ich 

realizacji. 

 Władze gminy, poprzez zastosowanie przemyślanej oraz spójnej polityki finansowej 

i gospodarki budżetowej, mogą oddziaływać na wielkość budżetu gminy. Generalna zasada 

dobrze prowadzonej polityki budżetowej stanowi, że największe znaczenie ma wydajność 

i stabilność poszczególnych źródeł dochodów. Polityka dochodowa gminy musi być 

kompromisem pomiędzy dążeniem do stosunkowo niskich stawek dochodów własnych, 

a koniecznością zapewnienia środków na bieżącą działalność i przedsięwzięcia rozwojowe. 

Władze gminy powinny zmierzać do utrzymania bieżącej płynności finansowej, co oznacza, 

że harmonogram wydatków powinien być zgodny terminami wpływu dochodów. 

 

4.2. Informacja o sytuacji podatkowej 

 Z punktu widzenia samodzielności finansowej największe znaczenie mają dochody 

własne, za które uznaje się tę część dochodów ogółem, która nie pochodzi z budżetu 

państwa, lecz ze źródeł znajdujących się na terenie danej wspólnoty (podatki i opłaty 

lokalne). Władze gminy przez ustalenie stawek podatkowych wpływają na poziom 

aktywności na danym terenie. Mogą one tworzyć warunki rozwoju lokalnego, które 

w późniejszym okresie wpłyną na poziom dochodów budżetowych. Warunkiem realizacji 

tego celu jest jednak przyjęta długookresowa, czytelna i stabilna polityka finansowa. Taka 

polityka finansowa jest prowadzona od lat na terenie Gminy Czchów. 

Głównymi „filarami” prowadzonej polityki finansowej są: 

1) powszechność opodatkowania i równość podatników (nie można akceptować sytuacji, 

w której część podatników uczciwie płaci podatek, a część nie dopełnia tego obowiązku. 

Taka sytuacja uchybia zasadzie równości podmiotów z art. 32 Konstytucji i jest wyrazem 
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prawa naruszającego zasadę sprawiedliwości społecznej z art. 2 Konstytucji); 

2) ograniczenie w udzielaniu ulg w płatnościach podatkowych (umorzenie, przesunięcie 

terminu płatności) tylko w przypadkach spowodowanych zdarzeniem losowym np.: 

powódź, pożar, kradzież lub inne zdarzenie uznane za wyjątkowe, której nie mógł 

przewidzieć lub której nie mógł zapobiec; 

3) nieznaczne podnoszenie stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Czchów; 

4) likwidacja zaległości podatkowych (główną przyczyną powstawania zaległości 

podatkowych jest niezapłacenie należnego podatku w ustawowym terminie, uiszczenie go 

w nieprawidłowej wysokości, brak aktualnych spadkobierców, bądź użytkowników po 

zmarłych właścicielach, nieściągalność zaległości w drodze egzekucji administracyjnej). 

 Rada Miejska w Czchowie uchwaliła, że dla podatku rolnego obniżono średnią cenę 

skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 

2020 na kwotę 44,00 złotych za 1q w stosunku do średniej ceny skupu żyta w kwocie 58,46 zł 

za 1 q ustalonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  

18 października 2019 roku.  

 Dochody otrzymane z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od 

środków transportowych oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2020 roku.  

 

Rodzaj należności 
Kwota 

należności 
Wpływy 
lat ub. 

Wpływy 
rok bież. 

Wpływy 
odsetek 

Wpływy 
kosztów 

WPŁYWY 
RAZEM 

Podatek od 
nieruchomości od 
osób prawnych 

2.193.549,48 1.883,00 2.033.969,98 19.309,00 11,60 2.055.173,58 

Podatek od 
nieruchomości od 
osób fizycznych 

942.546,78 56.020,00 790.758,52 2.912,75 2.177,09 851.868,36 

Podatek rolny od 
osób prawnych 

4.005,00 0,00 4.008,00 0,00 0,00 4.008,00 

Podatek rolny od 
osób fizycznych 

499.316,51 21.223,98 446.363,06 859,11 1.920,27 470.366,42 

Podatek leśny od 
osób prawnych 

22.739,45 0,00 22.739,45 0,000 0,00 22.739,45 

Podatek leśny od 
osób fizycznych 

34.725,53 1.656,54 31.182,70 110,18 171,44 33.120,86 

Podatek od 
środków 
transportowych od 
osób prawnych 

4.408,00 0,00 4.408,00 0,00 0,00 4.408,00 

Podatek od 
środków 
transportowych od 

221.036,40 5.934,80 208.719,40 2.618,20 208,80 217.481,20 
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osób fizycznych 

Opłata 
eksploatacyjna 

139.227,57 39.013,00 78.487,37 5.305,20 23,20 122.828,77 

RAZEM: 4.061.554,72 125.731,32 3.620.636,48 31.114,44 4.512,40 3.781.994,64 

 Stan zaległości i nadpłat z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od 

środków transportowych oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej w/g stanu na dzień 31 grudnia 

2020 roku. 

Rodzaj należności Zaległość Nadpłata 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 157.724,50 28,00 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 99.910,15 4.132,89 

Podatek rolny od osób prawnych 0,00 3,00 

Podatek rolny od osób fizycznych 32.791,14 1.061,67 

Podatek leśny od osób prawnych 0,00 0,00 

Podatek leśny od osób fizycznych 1.928,50 51,21 

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 0,00 0,00 

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 7.060,00 677,80 

Opłata eksploatacyjna 21.727,00 0,00 

RAZEM : 321.141,29 5.972,57 

 Dążąc do likwidacji zaległości podatkowych podejmowano czynności zmierzające do 

wyegzekwowania zaległości wystawiając upomnienia, tytuły wykonawcze oraz dokonując 

zabezpieczeń hipotecznych.  

 Do podatników zalegających z wpłatami podatku od osób fizycznych i prawnych 

wystawiono upomnienia: 

1) od nieruchomości, rolnego, leśnego (443 poz.) na łączną kwotę 164.080,00 zł; 

2) od środków transportowych (18 poz.) na łączną kwotę 82.865,60 zł; 

3) z tytułu opłaty eksploatacyjnej (2 poz.) na łączną kwotę 122.854,80 zł. 

 Ogółem wysłano 463 upomnień na łączną kwotę zaległości 369.800,40 zł oraz 244 

postanowienia o zarachowaniu wpłat. Do Urzędów Skarbowych skierowano do realizacji 58 

wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 21.647,00 zł, wysłano 32 informacje o przebiegu 

postępowania, zawiadomień o wygaśnięciu i ograniczeniu zobowiązań podatkowych. 

Zabezpieczono zobowiązania podatkowe wpisem hipoteki przymusowej na łączną kwotę 

171.284,00 zł .  
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 Wskutek powyższych działań na poczet zaległości podatkowych wpłynęła kwota 

125.731,32 zł, tytułem odsetek za zwłokę kwota 31.114,44 zł oraz tytułem kosztów 

egzekucyjnych kwota 4.512,40 zł.  

 W związku z wystąpieniem w 2020 roku stanu pandemii o wprowadzonymi licznymi 

ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej gmina Czchów dokonała umorzeń 

w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych na kwotę ponad 28 tys. 

zł. 

4.3. Sfera infrastrukturalna 

4.3.1.  Infrastruktura drogowa 

Na terenie Gminy Czchów mamy 122,386 km dróg gminnych publicznych, w tym: 

1) o nawierzchni bitumicznej – 95,000 km; 

2) o nawierzchni żwirowej – 8,100 km; 

3) o nawierzchni z gruntu rodzimego (gruntowa naturalna) – 9,586 km; 

4) o nawierzchni gruntowej wzmocnionej żwirem, żużlem – 9,700 km.  

 Gmina Czchów sukcesywnie dokonuje remontu/modernizacji dróg gminnych ze 

środków własnych jak i pomocowych m. in. corocznie otrzymujemy środki finansowe 

z budżetu województwa związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.  

 Posiadamy: 10 parkingów; 6 przystanków autobusowych; 128 obiektów mostowych 

i przepustów o łącznej długości 1682,8 mb; oświetlenie – 655 szt. punktów świetlnych oraz 

35 lamp solarnych, w tym 7 lamp solarnych zamontowano w 2019 r. 

 Ponadto na terenie gminy Czchów wybudowanych jest ponad 7 km chodników przy 

drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Inwestycje te realizowane były w ramach 

współpracy ze środków Gminy Czchów oraz GDDKiA, ZDW, ZDP. W ubiegłym roku zostały 

wybudowano również chodnik z kostki brukowej o długości 490 mb przy drodze 

wojewódzkiej nr 966 w msc Tymowa oraz wyremontowano istniejące chodniki, na odcinku 

od skrzyżowania z droga krajową nr 75 do kościoła w Tymowej wykonano również 

przebudowę drogi wojewódzkiej na długości 1,5 km wraz z przebudową skrzyżowań, 

rozwiązaniem odwodnienia oraz budową trzech zatok przystankowych. 

 W gminie transport i komunikacja odbywają się za pomocą sieci dróg. Głównym 

środkiem transportu są linie autobusowe. Gmina nie posiada własnej komunikacji zbiorowej. 

Linie prywatne obsługują mieszkańców na trasach z Brzeska i Nowego Sącza na obszar Gminy 

w obydwie strony. Połączenia komunikacji publicznej w Gminie są zróżnicowanie. Najlepsze 

powiązania komunikacyjne posiadają miejscowości położone przy drodze krajowej nr 75. 

Najlepiej rozwinięte są połączenia z Brzeskiem. Znaczącą rolę dla obsługi transportowej 
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Gminy w podróżach na krótkie odległości (dojazd do pracy/szkoły, usług, pól itp.) odgrywa 

nasilający się w ostatnich latach ruch rowerowy.  

Elementami składowymi systemu drogowego Gminy Czchów są:  

1) droga krajowa: – nr 75 Brzesko – Czchów – Nowy Sącz – Krynica;  

2) drogi wojewódzkie: – nr 980 Jurków – Charzewice – Zakliczyn, – Gromnik – Biecz – nr 966 

Wieliczka – Gdów – Muchówka – Tymowa;  

3) drogi powiatowe: – nr 1439K (43 – 151) Gnojnik – Złota, – nr 1440K (43 – 152) Biesiadki – 

Złota (Biesiadki przez wieś), – nr 1441K (43 – 153) Żerków – Biskupice Melsztyńskie (Złota 

przez wieś), – nr 1410K (43 – 154) Iwkowa – Czchów, Zdonia, – nr 1448K (43 – 111) 

Tymowa – Łososina Dolna, – nr 1449K (43 – 179) Wytrzyszczka – Tropie – Grodek nad 

Dunajcem;  

4) drogi gminne – lokalne i dojazdowe. 

 W 2020 zrealizowano kilkadziesiąt zadań drogowych – poniżej pełne zestawienie 

wykonanych zadań z podziałem na miejscowości: 

1) w msc Czchów oddano do użytku inwestycje realizowane w roku 2020 na ogólną wartość 

154 560,55 zł. na następujących drogach: 

a) droga "ul. Zeliny" wykonano roboty ziemne związane z z wykonanie nowego 

przepustu oraz wykonaniem dolnej warstwy podbudowy na skrzyżowaniu ul. 

Zeliny z drogą Czchów Tymowa po nowym szlaku wartość zadania 12 997,20 zł, 

b) droga "ul. Zapotocze Górne" wykonano nakładkę na istniejącej nawierzchni 

o długości 120 mb wartość zadania 20 881,93 zł, 

c) droga "ul. Górna" wykonano nakładkę na istniejącej nawierzchni o długości 130 

mb oraz wykonano remont przepustu pod drogą wartość zadania 27 626,47 zł, 

d) droga "ul. Dworska" wykonano nakładkę na istniejącej nawierzchni o długości 200 

mb wartość zadania 24 927,52 zł, 

e) droga "Do Motyki" wykonano dolną i górną warstwę podbudowę o długości 100 

mb wraz z nawierzchnią bitumiczną wartość zadania 20 236,99 zł, 

f) droga "Do Ciaracha" wykonano dolną i górną warstwę podbudowę o długości 135 

mb wraz z nawierzchnią bitumiczną wartość zadania 27 653,45 zł, 

g) droga "ul. Leśna" wykonano dolną i górną warstwę podbudowę o długości 100 mb 

wraz z nawierzchnią bitumiczną wartość zadania 20 236,99 zł; 

2) w msc Będzieszyna oddano do użytku inwestycje realizowane w roku 2020 na ogólną 

wartość 21 357,84 zł na następujących drogach: 

a) droga "Do Maliny" wykonano roboty ziemne oraz dolna warstwę podbudowy na 

długości 120mb wartość zadania 7 094,42 zł, 
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b) droga "Folwarczyska Bryniak" wykonano nakładkę na istniejącej nawierzchni 

o długości 90 mb wartość zadania 14 263,42 zł; 

3) w msc Biskupice Melsztyńskie oddano do użytku inwestycje realizowane w roku 2020 na 

ogólną wartość 64 401,68 zł na następujących drogach i placach: 

a) droga "Dąbrowa" wykonano dolną i górną warstwę podbudowę o długości 163 

mb wraz z nawierzchnią bitumiczną wartość zadania 35 134,58 zł, 

b) droga "Winnice" wykonano nakładkę na istniejącej nawierzchni o długości 85 mb 

wartość zadania 11 540,85 zł, 

c) Wykonano nawierzchnię asfaltową na placu przy Remizie OSP Biskupice 

Melsztyńskie o powierzchni 521m2 wartość zadania 17 726,25 zł; 

4) w  msc Domosławice oddano do użytku inwestycje realizowane w roku 2020 na ogólną 

wartość 73 826,25 zł na następujących drogach: 

a) droga "Główna Faliszewice" wykonano nakładkę na istniejącej nawierzchni 

o długości 189 mb wartość zadania 21 019,30 zł, 

b) droga "Kościół Las" wykonano nakładkę na istniejącej nawierzchni o długości 135 

mb wartość zadania 14 717,14 zł, 

c) droga "Domosławice Faliszewice" wykonano nakładkę na istniejącej nawierzchni 

o długości 200 mb wartość zadania 38 089,81 zł; 

5) w msc Jurków oddano do użytku inwestycje realizowane w roku 2020 na ogólną wartość 

152 898,64 zł na następujących drogach i placach: 

a) droga "Gurgul Zeliny" wykonano dolną i górną warstwę podbudowę o długości 

163 mb wraz z nawierzchnią bitumiczną wartość zadania 34 079,90 zł, 

b) droga "Do Cabały" wykonano dolną i górną warstwę podbudowę o długości 150 

mb wraz z nawierzchnią bitumiczną wartość zadania 35 386,32 zł, 

c) Utwardzono plac kruszywem naturalnym oraz łamanym wraz z wykonaniem 

odwodnienia oraz opaski z krawężników drogowych na dz nr 805 (plac przy 

kościele parafialnym) o powierzchni 1600m2 wartość zadania 83 432,42 zł; 

6) w msc Tymowa oddano do użytku inwestycje realizowane w roku 2020 na ogólną wartość 

229 373,11 zł na następujących drogach: 

a) droga "Przez Pańskie Pola" wykonano nakładkę na istniejącej nawierzchni 

o długości 150 mb wartość zadania 19 969,78 zł, 

b) droga "Czchów Tymowa" wykonano nakładkę na istniejącej nawierzchni o długości 

25 mb wartość zadania 5 146,21 zł, 

c) droga "Zeliny Południe” wykonano dolną i górną warstwę podbudowę o długości 

190 mb wraz z nawierzchnią bitumiczną wartość zadania 48 700,88 zł, 

d) Wykonano chodnik z kostki brukowej przy drodze wojewódzkie nr 966 o długości 
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490 mb wartość zadania 155 556,24 zł; 

7) w msc Tworkowa oddano do użytku inwestycje realizowane w roku 2020 na ogólną 

wartość 71 669,91 zł na następujących drogach: 

a) droga "Rożnówka" wykonano przebudowę rowów na długości 285 mb wraz 

z przygotowaniem pod poszerzenie drogi wartość zadania 11 868,47 zł, 

b) droga "Do Rożkowicza" wykonano dolną i górną warstwę podbudowę o długości 

120mb wraz z nawierzchnią bitumiczną wartość zadania 23 781,97 zł, 

c) droga "Koło potoku" wykonano dolną i górną warstwę podbudowę o długości 200 

mb wraz z nawierzchnią bitumiczną wartość zadania 36 019,47zł; 

8) w msc Piaski-Drużków oddano do użytku inwestycje realizowane w roku 2020 na ogólną 

wartość 63 000,72 zł na następujących drogach: 

a) droga "Od Szkoły do Rzezawy" wykonano dolną i górną warstwę podbudowę 

o długości 200 mb wraz z nawierzchnią bitumiczną wartość zadania 38 073,20 zł, 

b) droga "Na Góry" wykonano nakładkę na istniejącej nawierzchni o długości 200 mb 

wartość zadania 24 927,52 zł; 

9) w msc Wytrzyszczka oddano do użytku inwestycje realizowane w roku 2020 na ogólną 

wartość 57 540,15 zł na następujących drogach i placach: 

a) droga "Kozieniec Zawrocie" wykonano poszerzenie skrzyżowania drogi gminnej 

z drogą powiatową wraz z wykonaniem dolnej i górnej warstwy podbudowy 

wartość zadania 19 986,39 zł, 

b) droga "Folwark" wykonano dolną i górną warstwę podbudowę o długości 200 mb 

wraz z nawierzchnią bitumiczną o długości 100mb wartość zadania 37 553,76 zł; 

10) w msc Złota oddano do użytku inwestycje realizowane w roku 2020 na ogólną wartość 

105 203,30 zł na następujących drogach: 

a) droga "Koło P. Kraja" wykonano dolną i górną warstwę podbudowę o długości 86 

mb wraz z nawierzchnią bitumiczną wartość zadania 20 760,77 zł, 

b) droga „Nadole Koczwara" wykonano dolną i górną warstwę podbudowę 

o długości 215 mb wraz z nawierzchnią bitumiczną wartość zadania 55 191,79 zł, 

c) droga "Debrza" wykonano dolną i górną warstwę podbudowę o długości 150 mb 

wraz z nawierzchnią bitumiczną wartość zadania 29 250,74 zł. 

 Znaczną część prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w tym 

zabezpieczających czy porządkowych wykonywana jest w oparciu o brygadę pracowników 

zatrudnionych bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Czchowie. Posiadanie takiej grupy 

pracowników pozwala większość drobnych prac wykonywać we własnym zakresie, dużo 

szybciej reagować na zgłaszane problemy z drogami, chodnikami, odwodnieniami.  
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4.3.2.  Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

Na terenie gminy Czchów działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi Gmina Czchów. W gestii Gminy w zakresie 

objętym ustawą znajduje się produkcja, dostawa wody oraz odprowadzanie wraz 

z oczyszczaniem ścieków z terenu gminy Czchów. Do tych celów używane są urządzenia 

wodociągowe i kanalizacyjne, które stanowią własność Gminy.   

 Gmina zapewnia wymaganą rozporządzeniem Ministra Zdrowia, jakość dostarczanej 

wody do spożycia przez ludzi, spełniającą normatywne parametry bakteriologiczne, 

fizykochemiczne i organoleptyczne. Nadzór nad jakością wody sprawuje organ Inspekcji 

Sanitarnej oraz akredytowane laboratorium badania jakości wody do spożycia. 

 Gmina Czchów jest jedynym odbiorcą ścieków z terenu Gminy Czchów, które trafiają 

do Oczyszczalni Ścieków będącej w jej eksploatacji.   

 Prowadzenie działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków jest realizowane w szczególności, w oparciu o: 

1) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028); 

2) pozwolenie wodno–prawne (Decyzja KR.ZUZ.3.421.32.2018.MG Dyrektora Zarządu 

Zlewni w Nowym Sączu z dnia 5.04.2018 r.); 

3) pozwolenie wodno–prawne (Decyzja OŚ.6341.95.2016.JG Starosty Brzeskiego z dnia 06 

września 2016 r.); 

4) obowiązujący regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków;  

5) umowy zawarte z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych; 

6) obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz wymagań dotyczących jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Na terenie Gminy Czchów posiadamy: 

1) sieć wodociągową o długości – 158,54 km, w tym na terenie miejscowości Czchów 36,6 

km, na obszarach wiejskich 121,94 km. Łączna ilość przyłączy wodociągowych wynosi 

2 523 szt., w tym na terenie miejscowości Czchów 929 szt., na obszarach wiejskich - 1594 

szt. (stan na 31.12.2020 r.). Woda dostarczana jest z gminnego ujęcia w Czchowie, które 

składa się z 7 studni kopanych. Ze względu na układ wysokościowy wodociąg pracuje w 

trzech strefach ciśnienia. Praca w tym układzie jest możliwa dzięki sieciowym 

przepompowniom wody i zbiornikom wyrównawczym. Na sieci pracuje 5 przepompowni, 

4 hydrofornie i 9 zbiorników wyrównawczych.  
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Od 2007 roku Gmina Czchów sprzedaje hurtowo wodę do Gminy Gnojnik. W roku 2020 

dostarczono wodę w ilości: 75 962 m3 dla mieszkańców Gnojnika. 

2) zbiorczą sieć kanalizacyjną o długości – 67,56 km w tym na obszarze Czchowa 23,7 km 

i na terenach wiejskich 43,86 km. Łączna ilość przyłączy kanalizacyjnych wynosi 1098 szt., 

w tym w miejscowości Czchów 510 przyłączy, a na obszarze wiejskim 588 szt. (stan na 

31.12.2020 r.) Kanalizację posiada część mieszkańców miejscowości Czchów, Biskupice 

Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa, Jurków i Złota. 

 Biorąc pod uwagę zlecone w ostatnim czasie prace polegające na budowie kanalizacji 

sanitarnej, teren objęty aglomeracją Czchów, w którego skład wchodzi część miejscowości: 

Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa, Złota po ich wykonaniu 

zostanie wyposażony w sieć kanalizacyjną w 99 %. Zapewni to możliwość systematycznego 

podłączania się do kanalizacji sanitarnej nieruchomości znajdujących się na terenie 

aglomeracji Czchów. 

1) przepompownie ścieków - 11 szt., 

2) biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków w Jurkowie o przepustowości 600 

m3/dobę, 

3) przydomowe oczyszczalnie ścieków - Rada Miejska w Czchowie dnia 9 lutego 2017 r. 

przyjęła uchwałę nr XXII/230/2017 w sprawie wyposażenia gospodarstw w przydomowe 

oczyszczalnie ścieków zakupione ze środków budżetu Gminy Czchów. W załączniku do 

uchwały zostały zawarte zasady wyposażania gospodarstw w przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. Od 2016 trwały zapisy osób chętnych, w wyniku, której powstała wstępna lista 

osób zainteresowanych. Gmina Czchów zakupiła ze środków własnych 26 przydomowych 

oczyszczalni (Bioekocent 3300 – 23 szt. oraz 4400 – 3 szt.) za łączną kwotę 189 106,37 zł 

brutto. W 2020 r. przekazano jedną przydomową oczyszczalnię ścieków. O przekazanie w 

użytkowanie urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków ubiegać się mogą właściciele 

nieruchomości, położonych poza granicami aglomeracji Czchów, na terenie gminy 

Czchów, a jednocześnie w miejscach gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej lub budowa sieci 

kanalizacyjnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, którzy przedstawią 

dokumentację, zezwalającą na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, a ponadto zobowiążą się do zapłaty wynagrodzenia 

za użytkowanie urządzenia w wysokości 50% wartości urządzenia przydomowej 

oczyszczalni ścieków. Gmina ze środków własnych zleca przeprowadzenie opinii 

geotechnicznych. 
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4.3.3. Gospodarka odpadami 

 System gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował nieruchomości 

zamieszkałe na terenie gminy Czchów. Nieruchomości niezamieszkałe nie zostały objęte 

gminnym systemem, w związku z czym ich właściciele byli zobowiązani samodzielnie 

podpisać umowę z firmą wpisaną do rejestru działalności w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych. 

 W 2020 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czchów zajmowała się firma Usługowo-

Handlowa DIMARCO 32-861 Iwkowa 482 . 

 Od właścicieli nieruchomości odbierana była każda zebrana ilość odpadów 

komunalnych, wynikająca z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

składanymi przez właścicieli nieruchomości. 

 Odpady komunalne zbierane w sposób zmieszany oraz selektywny, obejmujące: 

papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne gromadzone były 

w workach foliowych oznaczonych odpowiednimi kolorami oddzielnie dla każdej frakcji. 

Odbierane były zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym gmina 

zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych.   

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych( PSZOK) 

 W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości 

na terenie Gminy Czchów funkcjonuje Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK), zlokalizowany na ul. Kazimierza Wielkiego 3, 32-860 Czchów, obsługiwany przez 

firmę zajmującą się odbieraniem odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych 

z terenu Gminy Czchów. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne od mieszkańców 

Gminy Czchów w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku 

w godz. 7.00 do 15.00. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zobowiązani są zapewnić 

we własnym zakresie i na własny koszt.  

 Do PSZOK można dostarczać m.in.: tworzywa sztuczne, metal, opakowania 

wielomateriałowe, papier, szkło, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, 

akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble oraz inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady zielone, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe 
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wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie (stanowiące odpady 

komunalne). 

 Ponadto nie rzadziej niż raz na pół roku przeprowadzana jest objazdowa zbiórka 

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon 

samochodowych. 

Liczba mieszkańców, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 Gmina Czchów liczy 9 921 zameldowanych mieszkańców (stan na 31.12.2020 r.). 

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych 

w Gminie Czchów, ujętych zostało 7 782 mieszkańców stałych oraz 514 nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Różnica w podanej liczbie 

mieszkańców wynika m. in z tego, że wielu uczniów i studentów podejmując naukę poza 

miejscem zameldowania przebywa poza gminą Czchów. Podobna sytuacja ma również 

miejsce w przypadku mieszkańców gminy, którzy ze względu na wykonywaną pracę 

mieszkają poza miejsce zameldowania. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu 

weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie w oparciu o informacje 

posiadane przez tut. Organ.  

Zestawienie wysokości opłat na terenie gminy Czchów w 2020r. 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

Wysokość stawki dla osób kompostujących 
bioodpady (odpady zbierane w sposób 
selektywny) 

17,00 zł miesięcznie za jedną osobę 
zamieszkującą daną nieruchomość 

Wysokość stawki dla osób którzy nie 
kompostują bioodpadów (odpady zbierane w 
sposób selektywny) 

19,00 zł miesięcznie za jedną osobę 
zamieszkującą daną nieruchomość 

Stawka podwyższona w przypadku 
niewywiązywania się właściciela 
nieruchomości z obowiązku segregacji 
odpadów (trzykrotność stawki podstawowej) 

57,00 zł miesięcznie za jedną osobę 
zamieszkującą daną nieruchomość 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB W PRZYPADKU 
INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

Wysokość rocznej ryczałtowej stawki 150,00 zł od każdego domku letniskowego 
lub od innej nieruchomości 
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wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

Dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2019 - 

2020 przedstawiały się następująco: 

ROK 2019 

PODMIOT 

WPŁATA 
Z TYTUŁU 

NALEŻNOŚCI 

[ZŁ] 

WPŁATA 
Z TYTUŁU 
ODSETEK 

[ZŁ] 

WPŁATA 
Z TYTUŁU 
KOSZTÓW 

UPOMNIENIA 

[ZŁ] 

ŁĄCZNIE 

[ZŁ] 

Osoby fizyczne - posiadające na 
terenie Gminy Czchów domki 
letniskowe 

16 307,00 35,00 92,80 16 434,80 

Osoby fizyczne - stale 
zamieszkujące na terenie Gminy 
Czchów 

718 650,53 6 195,63 5 243,20 730 089,36 

RAZEM 734 957,53 6 230,63 5 336,00 746 524,16 

 

ROK 2020 

PODMIOT 

WPŁATA 
Z TYTUŁU 

NALEŻNOŚCI 

[ZŁ] 

WPŁATA 
Z TYTUŁU 
ODSETEK 

[ZŁ] 

WPŁATA 
Z TYTUŁU 
KOSZTÓW 

UPOMNIENIA 

[ZŁ] 

ŁĄCZNIE 

[ZŁ] 

Osoby fizyczne - posiadające na 
terenie Gminy Czchów domki 
letniskowe 

75 217,31 185,00 290,00 75 692,31 

Osoby fizyczne - stale 
zamieszkujące na terenie Gminy 
Czchów 

1 538 884,20 3 215,60 6 983,20 1 549 083,00 

RAZEM 1 614 101,51 3 400,60 7 273,20 1 624 775,31 

 

Koszty obsługi odbierania odpadów w 2020 roku wynosiły: 1.819.974,16 zł w tym: 

Wywóz odpadów przez firmę wynosił: = 1.597.355,64 zł 

Wynagrodzenie pracowników + koszty pracownicze (3 etaty) = 169.164,24 zł 

Wynagrodzenie sołtysów (inkaso za zbieranie opłat od mieszkańców) = 29.540,00 zł 
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Pozostałe koszty (min. zakup koszy na śmieci, usługi pocztowe) = 23.914,28 zł 

Dochody uzyskane = 1.614.101,51 

Koszty obsługi odbierania odpadów = 1.819.974,16 

W roku 2020 zamknięto paragraf gospodarki odpadami stratą w kwocie = 205.872,65 zł 

Stan zaległości i nadpłat w latach 2019 – 2020 przedstawiał się następująco: 

stan na dzień 31 grudnia 2019 r.  

RODZAJ NALEŻNOŚCI 
ZALEGŁOŚĆ 

[ZŁ] 

NADPŁATA 

[ZŁ] 

Osoby fizyczne - posiadające na terenie Gminy 
Czchów domki letniskowe 

2 280,00 876,00 

Osoby fizyczne - stale zamieszkujące na terenie 
Gminy Czchów 

65 764,87 5 012,80 

RAZEM 68 044,87 5 888,80 

 

 

stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

RODZAJ NALEŻNOŚCI ZALEGŁOŚĆ 

[ZŁ] 

NADPŁATA 

[ZŁ] 

Osoby fizyczne - posiadające na terenie Gminy 
Czchów domki letniskowe 

6 240,69 

 
1 184,00 

Osoby fizyczne - stale zamieszkujące na terenie 
Gminy Czchów 

97 920,54 7 064,40 

RAZEM 101 161,23 8 248,00 

 

 W 2020 r. Gmina Czchów z zaangażowaniem włączała się w akcję mające na celu 

zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Czchów m. in. : 

1) Akcja Sprzątanie Świata pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”. Referat 

Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie dostarczył uczestnikom niezbędne 

materiały do przeprowadzenia akcji, otrzymane od Wydziału Ochrony Środowiska 

Starostwa Powiatowego w Brzesku tj.: worki, rękawice. Do udziału w akcji przystąpiło 

7 placówek oświatowych z terenu Gminy Czchów. 
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4.3.4. Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Czchów w 2020 roku 

 W 2020 roku Gmina Czchów była realizatorem następujących zadań inwestycyjnych: 

1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jurków - Równia i Szotówka, gm. Czchów, 

wartość prac 134 917,04 zł. Wykonano sieć wodociągową w msc. Jurków- Równia PE 110 

o dł. 991 mb; 

2) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa, wartość prac  

81 973,71 zł. Wykonano sieć wodociągową PE 110 - 780 mb; 

3) Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa, wartość 

prac 129 913,05 zł, w tym środki z województwa małopolskiego na realizację prac 

budowlano – remontowych w remizach strażackich w 2020r. w wysokości - 26 230,00 zł;  

4) Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa: Zadanie 2. Przekazano dotację 

w wysokości 205 018,62 zł Województwu Małopolskiemu na realizacje przedmiotowego 

zadania; 

5) Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 w msc. Tymowa. 

Przekazano dotację w wysokości 77 778,12 zł Województwu Małopolskiemu na realizacje 

przedmiotowego zadania; 

6) Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem 

istniejących elementów konstrukcyjnych. Kontynuacja prac na zadaniu, koszty poniesione 

w 2020r. - 644805,04 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 

631 923,14 zł; 

7) Rozbudowa i przebudowa budynku ZSiP w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa 

i przebudowa ZS w Tymowej na cele społeczno-kulturalne - etap II. Zakończono prace 

budowlane. Wartość prac w 2020r. - 597 817,45, w tym dofinansowanie ze środków 

PROW - 324 483,00 zł; 

8) Modernizacja boiska sportowego w Tymowej, wartość prac 19 499,77 zł; 

9) Zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów – pakiet 3, wykonano 

projekt budowlany oraz uzyskano niezbędne pozwolenia na realizację zadania, wartość 

prac 147 600,00 zł;  

10) Rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie, Czchów, 

Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota. Wykonano grupową kanalizację sanitarną w msc. 

Tworkowa, sieć grawitacyjna PCV fi 160 - 250 mm w ilości 974 mb, w msc Czchów - 

Zapotocze o długości 1 732 mb, w msc. Biskupice Melsztyńskie o długości 955,00 mb . 

Wartość zadania 936 194,56 zł; 

11) Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w gminie Czchów. Zakupiono materiały 

celem rozbudowy kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie  

(sieć fi 200 o dł. 72 mb) , Czchów (sieć fi 200 o dł. 87 mb ) oraz wykonano przyłącz 
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kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w msc. Jurków. Wartość zadania 40 

630,53 zł; 

12) Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych 

gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. Poniesione koszty  

484 040,50 zł. W ramach zadania zrefundowano 58 wymiany niskosprawnych źródeł 

ciepła na nowoczesne kotły węglowe;  

13) Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem 

i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. W 

ramach zadania zrefundowano 14 wymian niskosprawnych źródła ciepła na nowoczesne 

źródła zasilane gazem. Poniesione koszty 173 336,29 zł; 

14) Projekt oświetlenia drogowego w Gminie Czchów. Wykonano projekt oświetlenia 

drogowego w msc. Czchów, Jurków, Złota, Wytrzyszczka . Poniesiono koszty w wysokości 

14 145,00 zł; 

15) Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w msc. Tymowa. Zakupiono potrzebne 

materiały za kwotę 9 475,61 zł oraz zamontowano na placu budowy.  

 

4.4. Sfera społeczna 

4.4.1. Oświata 

 W Gminie Czchów istnieje sieć jednostek edukacyjnych, począwszy od poziomu 

edukacji przedszkolnej, poprzez obowiązkowe szkoły podstawowe, szkolnictwo 

ponadpodstawowe, to: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie oraz Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Brzeski. SOSW w Złotej kształci młodzież niepełnosprawną intelektualnie w różnym stopniu. 

Na terenie gminy nie występują placówki niepubliczne.  

 Gmina Czchów obecnie jest organem prowadzącym dla 9 jednostek oświatowych 

(4 szkoły podstawowe, 3 przedszkola, 2 zespoły szkół i przedszkoli):  

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie; 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jurkowie; 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Tworkowej; 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Tymowej; 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotej (wchodząca w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola 

w Złotej); 

6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Domosławicach (wchodząca w skład Zespołu Szkół 

i Przedszkola w Domosławicach); 
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7) Publiczne Przedszkole w Czchowie; 

8) Publiczne Przedszkole w Jurkowie; 

9) Publiczne Przedszkole w Tymowej; 

10) Publiczne Przedszkole w Złotej (wchodzące w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola w Złotej); 

11) Publiczne Przedszkole w Domosławicach (wchodzące w skład Zespołu Szkół i Przedszkola 

w Domosławicach); 

12) Szkoła Muzyczna I stopnia w Domosławicach (wchodząca w skład Zespołu Szkół 

i Przedszkola w Domosławicach).  

Przedszkola 

 W Gminie Czchów funkcjonuje 5 przedszkoli: 3 samodzielne przedszkola w Czchowie, 

Jurkowie i Tymowej oraz przedszkola funkcjonujące w zespołach szkolno-przedszkolnych 

w Domosławicach i Złotej. 

 Wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021 objętych jest 385 dzieci 

w tym w przedszkolach 334 i 51 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

W przedszkolach dzieci uczęszczają na zajęcia w 3 oddziałach w każdym z przedszkoli, w tym 

również do oddziałów „zerowych” . Gminna sieć przedszkoli jest dostosowana do potrzeb 

mieszkańców. Organizacyjnie możliwe jest zwiększenie liczby dzieci nawet o 65 miejsc. Tylko 

w nielicznych przypadkach droga dziecka do przedszkola jest większa niż 3 km. Czas pracy 

przedszkoli jest dostosowany do potrzeb związanych z zapewnieniem opieki dla dzieci 

optymalnie w każdej miejscowości zgodnie z deklaracjami rodziców dzieci uczęszczających 

do przedszkola. 

Przedszkola w Gminie Czchów – rok szkolny 2020/2021  

Placówki wychowania przedszkolnego 2020/2021 

Liczba przedszkoli 5 

Liczba miejsc w przedszkolach 375 

Liczba dzieci w przedszkolach 375 + 75 w OP 

Źródło: UM w Czchowie 
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Szkoły podstawowe  

 Na sieć szkół podstawowych na terenie Gminy Czchów składają się: sześć szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Czchów oraz szkoła podstawowa w Wytrzyszczce 

prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna.  

Gmina Czchów - liczba uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 

2020/2021 

Szkoły podstawowe 
Liczba uczniów 

2019/2020 
Liczba uczniów 

2020/2021 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Czchowie 

259 + 21 OP 256 + 34 OP 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Jurkowie  

155 154 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. 
prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół i 
Przedszkola im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Domosławicach 

153 165 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa 
im.św.Urszuli Ledóchowskiej w Tymowej 

175 175 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w 
Tworkowej  

92 + 17 OP 92 + 17 OP 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza w Zespole Szkoły i 
Przedszkola w Złotej 

133 133 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Wytrzyszczce  

(prowadzona przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Wytrzyszczka i 
Będzieszyna) 

28 + 10 OP 44 + OP 14 

Suma 995 + 48 OP 1019 + OP 65 

Źródło UM w Czchowie 

Szkoła muzyczna I stopnia 

 W Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach funkcjonuje Szkoła Muzyczna 

I stopnia do której uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021 - 432 dzieci. Nauka odbywa się 
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popołudniami w budynku ZSiP Domosławice oraz w oddziałach zamiejscowych w Gminach: 

Gromnik, Dębno, Zakliczyn, Iwkowa, Wojnicz, Łososina Dolna. 

 Procesy demograficzne bezpośrednio wpływają na kształt sieci szkolnej, na 

wykorzystanie budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej 

szkoły. To przeciętna liczba uczniów w oddziale klasowym jest wyznacznikiem jednostkowych 

kosztów nauczania. Mała ilości uczniów, co prawda przekłada się na korzystniejsze warunki 

pracy nauczycieli, pozwala na bardziej zindywidualizowane podejście do uczniów, ale 

znacznie zwiększa koszty w danej szkole. Średnia wielkość oddziału klasowego ma 

bezpośredni wpływ na koszty prowadzenia jednostki szkolnej.  

 Porównując liczbę uczniów w oddziałach klasowych w poszczególnych szkołach 

można zauważyć, iż za wyjątkiem szkoły podstawowej w Tworkowej (średnio 12 dzieci) 

średnia liczba uczniów na oddział wynosi od 16 do 20 dzieci.  

Etaty nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach w 2020 roku 

 Struktura zatrudnienia w szkołach i przedszkolach według stopni awansu w roku 

szkolnym 2020/2021 została zaprezentowana w tabeli poniżej. Przedstawia ona strukturę 

zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. Zatrudnienie związane jest z ramowymi planami 

nauczania dla poszczególnych oddziałów w szkołach i przedszkolach, które determinują 

zapotrzebowanie na określoną liczbę godzin dla nauczycieli uczących poszczególnych 

przedmiotów. Zaprezentowana tabela obrazuje nam rozkład etatów w poszczególnych 

jednostkach oświatowych Gminy Czchów. Zatrudnienie nauczycieli jest dostosowane do 

potrzeb realizacji podstawy programowej, jak również zapewnienia uczniom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi odpowiedniej ilości zajęć. Stopnie awansu odzwierciedlają i są 

silnie skorelowane ze stażem pracy nauczycieli, ich rozwojem zawodowym i doświadczeniem 

w pracy z dziećmi i młodzieżą. W Gminie Czchów wymiar etatów przeliczeniowych 

nauczycieli to 204,93 etatu w tym: 8,79 to nauczyciele stażyści, 49,73 nauczyciele 

kontraktowi (duża liczba, to nauczyciele szkoły muzycznej), 43,62 nauczycieli mianowani oraz 

102,79 nauczyciele dyplomowani. Kadra nauczycielska naszych jednostek oświatowych 

regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, 

warsztatach, konferencjach, czy też studiach podyplomowych. Liczba zatrudnionych 

pracowników administracyjno-obsługowych wynosi 63,48 etatu. 
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Średnioroczna struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego 

w 2020 r. oraz pracowników administracyjno-obsługowych 

Liczba nauczycieli stopień awansu ( w etatach) 

Liczba pracowników 

administracyjno 

-obsługowych 

(etaty) 

szkoła stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM  

PSP Czchów 1,00 3,80 4,74 23,86 33.4 14,45 

ZSiP Domosławice 4,70 36,32 29,86 13,97 84,85 12,84 

PSP Jurków 0,55 1,36 3,22 11,99 17,12 7,75 

PSP Tworkowa 0,71 1,23 2,00 10,49 14,43 4,66 

PSP Tymowa 1,11 2,00 0,00 15,89 19,00 5,30 

ZSiP Złota 0,00 4,21 2,69 11,38 18,28 4,06 

PP Czchów 0,00 0,00 0,00 6,10 6,10 5,42 

PP Jurków 0,72 0,60 0,11 5,00 6,43 4,50 

PP Tymowa 0,00 0,21 1,00 4,11 5,32 4,50 

RAZEM 8,79 49,73 43,62 102,79 204,93 63,48 

Źródło: UM w Czchowie 

Finansowanie gminnej oświaty  

 Finansowanie prowadzonych przez gminę szkół i przedszkoli, to jedno 

z najważniejszych zadań. Gmina Czchów podobnie jak inne gminy w Polsce ponosi znaczny 

wysiłek finansowy w obszarze edukacji, bowiem ustawodawstwo precyzyjnie określa 

wymagania ilościowe, do których należą zapewnienie odpowiedniego poziomu wynagrodzeń 

nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego oraz zapewnienie wydatków na 

doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. Ponadto koszty stałe utrzymania 9 jednostek 

oświatowych zajmują również znaczące miejsce w gminnym budżecie.  

 Z założeń MEN wynika, że subwencja oświatowa dla samorządów powinna zaspokajać 

wydatki na realizację gminnych zadań oświatowych, w szczególności na bieżącą działalność 
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szkół podstawowych, nie uwzględniając oczywiście przedszkoli, dowozu uczniów, świetlic 

i stołówek. Założenia te nie mają pokrycia w rzeczywistości.  

 Wydatki na oświatę w 2020 roku wynosiły 22 844 480,19 zł, z czego 15 496 227 zł 

(67,8 %) pokryte zostały z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. Subwencja 

oświatowa w Gminie Czchów kształtuje się na poziomie około 15,5 mln złotych i jest to 

kwota nie wystarczająca na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania, dlatego 

też z gminnego budżetu w 2020 r. dodatkowo przeznaczono kwotę ponad 7,3 mln złotych. 

 W 2018 roku w Gminie Czchów został utworzony Gminny Klub Dziecięcy „Miś”. 

W Klubie dziecięcym zatrudniono 7 pracowników, w tym 3 opiekunów, opieką objęto 

14 dzieci. Na działalność Klubu Dziecięcego w 2020 wydatkowano łącznie 266 158,00 zł. 

 

4.4.2. Kultura, sport i turystyka  

 Głównym organizatorem życia kulturalnego w Gminie Czchów jest Miejski Ośrodek 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie. MOKSiR to samorządowa jednostka kultury, dla 

której organem prowadzącym jest Burmistrz Czchowa. Celem MOKSiR jest prowadzenie 

wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, sportowo-

rekreacyjne i turystyczne mieszkańców miasta i Gminy Czchów.  

 Do podstawowych zadań MOKSiR należy m.in.: organizowanie różnorodnych form 

edukacji kulturalnej oraz wychowania przez sztukę i folklor, stwarzanie warunków dla 

amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, 

organizowanie spektakli, koncertów, przeglądów, konkursów, imprez artystycznych, 

rozrywkowych, organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych, prowadzenie 

działalności wydawniczej, gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych, 

organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, w tym z zakresu działań na rzecz 

integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. MOKSiR jest głównym organizatorem 

gminnych obchodów rocznic i świąt państwowych, lokalnych i regionalnych. Nie bez 

znaczenia pozostaje także aktywność MOKSiR na polu prowadzenia działalności 

informacyjnej w zakresie turystyki, udostępnianie do zwiedzania turystom gminnych 

obiektów zabytkowych. MOKSIR w Czchowie prowadzi obsługę ruchu turystycznego na 

wzgórzu zamkowym, które mimo pandemicznych ograniczeń odwiedziło w ubiegłym sezonie 

ponad 20 tys. osób. W swojej działalności MOKSiR podejmuje współpracę m.in. 

z organizacjami społecznymi – stowarzyszeniami i organizacjami nierejestrowanymi (KGW, 

Klub Seniora), klubami sportowymi, placówkami oświatowymi, biblioteką i jej filiami, 

lokalnymi artystami i rękodzielnikami, zespołami folklorystycznymi i muzycznymi oraz 
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orkiestrą strażacką, Chórem Kameralnym z Jurkowa oraz jednostkami organizacyjnymi gminy 

Czchów ( profilaktyka przeciwalkoholowa, działania proekologiczne). W ramach 

ubiegłorocznej współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół ziemi czchowskiej oddało się 

zrealizować trzy przedsięwzięcia w zakresie tradycji, promocji walorów gminy czy zdrowego 

trybu życia. 

 W zakresie sportu i rekreacji Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. MOKSiR 

organizuje różne formy wypoczynku i rekreacji, w tym spartakiady, turnieje i zawody 

sportowe, organizuje gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, a także jest organizatorem 

gminnych masowych imprez sportowych.  

 W 2020 r. w strukturach Ośrodka działały: 

1) Sekcja piłkarska - MOKSiR PIAST Czchów. W 2020 r. sekcja liczyła 5 grup treningowych: 

Skrzaty, Orliki, Młodziki, Trampkarze, Juniorzy; w zajęciach uczestniczy ponad 100 osób; 

2) Sekcja piłkarska TYMON Tymowa zrzesza młodzież oraz osoby dorosłe. Sekcja zrzesza 25 

zawodników, którzy biorą udział w rozgrywkach ligowych seniorów w piłce nożnej; 

3) Sekcja piłkarska TEMIDA Złota zrzesza młodzież oraz osoby dorosłe, sekcja zrzesza ok. 45 

zawodników, którzy biorą udział w rozgrywkach ligowych juniorów i seniorów w piłce 

nożnej; 

4) Sekcja tenisa stołowego – zajęcia prowadzone na Hali Sportowej w Czchowie trzy razy 

w tygodniu (2 h), bierze w nich udział około 20 uczestników; 

5) Kółko szachowe. W 2020 r. zajęcia prowadzone były raz w tygodniu, w których 

uczestniczyło 15 szachistów; 

 W 2020 roku MOKSiR , pomimo licznych pandemicznych obostrzeń był 

organizatorem: uroczystości upamiętniających historyczne wydarzenia, wydarzeń 

artystycznych, wydarzeń sportowych, imprez okolicznościowych, konkursów tematycznych, 

wystaw prac czy przeglądów artystycznych. 

 W 2020 roku ze względu na wprowadzenie pandemii i obostrzeń sanitarnych, 

działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie była  z jednej strony 

ograniczona – ze względu na limity osób i ograniczony dostęp, a z drugiej strony rozwojowa. 

Pomimo ograniczeń kadrowych związanych z chorobą czy opieką nad małoletnimi dziećmi, 

zrealizowaliśmy wiele różnorodnych przedsięwzięć. Zespół pracowników wykonywał swoje 

zadania z największą starannością, pomimo braku wykształcenia w niektórych działaniach, 

doszkalał się we własnym zakresie, aby sprostać stawianym zadaniom. 
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4.4.3. Biblioteki  

 Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie 

oraz Filie Biblioteczne w Jurkowie i Tymowej. Wypełniając działalność statutową oraz 

podejmując działania niestandardowe biblioteki niezmiennie służą mieszkańcom gminy 

upowszechniając i promując czytelnictwo. Ostatni rok czytelniczy to, z uwagi na czas 

pandemii, rok wyjątkowy, niosący drastyczne doświadczenia i ograniczenia obejmujące całe 

społeczeństwo, zmiany w organizacji pracy, nauki czy usług. Wszystkie te przeżycia i wymogi 

miały wpływ na naszą codzienność, również na ilość wolnego czasu i sposób jego 

wykorzystania, w tym na czytanie książek. Na wyniki czytelnicze na pewno wpływ miał 

również bogaty księgozbiór naszych bibliotek. Dodatkowo zakup nowości wydawniczych 

w znacznym stopniu poprawił jakość i atrakcyjność zbiorów bibliotecznych oraz zaspokoił 

potrzeby czytelników. Zakupiono książki dla każdej grupy wiekowej. 

 Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące zakupu książek w poszczególnych 

placówkach w 2020 roku. 

Nazwa 
Placówki 

Księgozbiór 
stan w dn. 
31.12.2020 

ZAKUP KSIĄŻEK 2020 

ze środków gminy 
ze środków 

ministerstwa 
ze środków 

powiatowych 

ilość wartość ilość wartość ilość 

MBP Czchów 17661 453 8928,80 257 4683,13 25 

Filia Jurków 12833 255 4580,23 132 2467,33 29 

Filia 
Tymowa 

11048 267 4407,43 162 2849,54 23 

Razem 41542 962 17916,46 551 10000,00 77 

 

 O potrzebie funkcjonowanie bibliotek decyduje zainteresowanie ze strony 

czytelników – zestawienie o czytelnictwie w 2020 roku. 

WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK W 2020 ROKU 
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Nazwa 
placówki 

Ogółem 

Czytelnicy 

Wypożyczenia 

Ogółem 

Literatura dla 
dorosłych 

Literatura dla 
dzieci 

MBP Czchów 635 10963 5803 4034 

Filia Jurków 296 3366 1781 1174 

Filia Tymowa 277 3601 1118 2171 

Razem 1208 17930 8702 7379 

 

 W roku 2020 obyło się kilka przedsięwzięć promujących i upowszechniających 

czytelnictwo adresowanych zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych: konkursy 

czytelnicze, konkursy plastyczne, zajęcia on-line z ciekawą książka oraz narodowe czytanie. 

 

4.4.4. Polityka społeczna  

Ochrona zdrowia 

 Na terenie Gminy Czchów opiekę zdrowotną świadczą dwa niepubliczne zakłady 

zdrowotne: NZOZ „DARMED” Poradnia Medycyny Rodzinnej w Czchowie (poradnie 

w Czchowie i Złotej) oraz NZOZ „MIROMED” w Jurkowie. W Gminie Czchów działają 3 apteki 

ogólnodostępne. Ponadto, w ramach Wojewódzkiego Systemu Zdrowotnego, w Czchowie 

znajduje się punkt stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego. Na terenie gminy 

funkcjonował 1 podmiot leczniczy, zarządzany przez gminę –zakład opiekuńczo-leczniczy, 

działający w strukturze Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

który jednocześnie jest także organizatorem usług w zakresie rehabilitacji, ginekologii oraz 

stomatologii. 

Świadczenie wychowawcze oraz świadczenie Dobry start 

1) Zadanie: świadczenie wychowawcze  

 W zakresie realizacji programu Rodzina 500 plus, 2020 rok stanowił kontynuację 

okresu zasiłkowego rozpoczynającego się 1 lipca 2019 roku. Zarówno wypłata świadczeń 

wychowawczych jak również koszty jego obsługi, w wysokości 0,85% otrzymanej dotacji, są 

finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Do obsługi programu w Urzędzie Miejskim 

zatrudniano w 2020 roku 2 osoby w łącznym wymiarze 1,23 etatu. Łącznie w 2020 roku 

przyjęto 174 nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 72 



68 

 

wnioski w formie elektronicznej. W 2020 roku wzrosła liczba tzw. wniosków powodowanych, 

składanych na wniosek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z koordynacją 

systemów zabezpieczenia społecznego za poprzednie okresy zasiłkowe począwszy od okresu 

2016/2017, pozostałe to wnioski złożone na nowonarodzone dzieci oraz świadczenia 

przekazane do realizacji przez inny organ, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Liczba 

rozstrzygnięć w sprawach świadczenia wychowawczego wyniosła 329, w tym 126 

rozstrzygnięć o przyznaniu świadczenia wychowawczego, wydanych przez Burmistrza 

Czchowa oraz 152 rozstrzygnięcia Wojewody Małopolskiego, w ramach koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego. Ogółem w 2020 roku wsparciem w ramach programu 

objęto 1 287 rodzin, którym wypłacono 25 060 świadczeń, na łączną kwotę 12 395 397,60 zł. 

Liczba dzieci, na które wypłacono w 2020 roku świadczenie wychowawcze wyniosła 2 221. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż w przypadku pierwszeństwa wypłaty świadczeń rodzinnych 

za granicą RP, Wojewoda może przyznać świadczenie wychowawcze w postaci dodatku 

dyferencyjnego stanowiącego różnicę pomiędzy wysokością świadczeń przysługujących za 

granicą i w Polsce. Wydatki na koszty obsługi programu w 2020 roku wyniosły 105 102,40 zł 

co stanowi 0,84% otrzymanej dotacji. Ponadto w 2020 roku odzyskano nienależnie pobrane 

świadczenie wychowawcze w kwocie 4 000 zł, natomiast odsetki od dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem w ramach świadczenia wychowawczego wyniosły 902,26 zł.  

2) Zadanie: świadczenie Dobry start zrealizowane przez Urząd Miejski w Czchowie w 2020  

 W zakresie realizacji programu Dobry start w 2020 w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego 2020/2021 przyjęto w tutejszym Urzędzie ogółem 872 wnioski, z tego 316 to 

wnioski złożone drogą elektroniczną wydano ogółem 870 rozstrzygnięć, w tym w 869 

przypadkach przyznano prawo do świadczenia wychowawczego, 2 wnioski przekazano do 

rozpatrzenia przez organy właściwe, natomiast w jednym przypadku odmówiono prawa do 

świadczenia Dobry start. Ogółem w 2020 roku wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 

417 900 zł na 1 393 uczniów. Wydatki na koszty realizacji zadania w 2020 roku wyniosły 13 

960 zł, w tym 11381,18 zł to koszt wynagrodzeń osób obsługujących program, co stanowi 

81,53 % ogólnej kwoty na koszty realizacji zadania. Zarówno wypłata świadczenia Dobry start 

jak również koszty jego obsługi, są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. 

3) Zadanie: opieka i wychowanie dzieci z terenu Gminy Czchów umieszczonych w pieczy 

zastępczej zrealizowane przez Urząd Miejski w Czchowie w 2020  

 W 2020 roku w pieczy zastępczej umieszczonych było ogółem 9 dzieci pochodzących 

z terenu Gminy Czchów, z czego do 31 grudnia 2020 roku Gminę obciążono wydatkami za 

pobyt sześciorga dzieci umieszczonych zarówno w spokrewnionych rodzinach zastępczych 
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jak również w pogotowiu opiekuńczym, a także w zawodowych rodzinach zastępczych. 

Łączne wydatki za opiekę i wychowanie ww. dzieci w 2020 roku wyniosły 35 349,90 zł 

4) Zadanie: wydawanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego a jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej o którym 

mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 roku zrealizowane 

przez Urząd Miejski w Czchowie w 2020 roku 

 1 października 2020 roku w życie weszła ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 roku 

o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, 

nakładając na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zadanie wydawania zaświadczenia 

o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego dla osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 

jednego z szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodne, na 

podstawie żądania takiego zaświadczenia. W 2020 roku przyjęto 7 wniosków z żądaniem 

wydania ww. zaświadczenia, realizacją zadania zajmuje się stanowisko ds. obsługi 

świadczenia wychowawczego.  

Pomoc społeczna oraz świadczenia rodzinne 

 Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest rozpoznawanie oraz zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem, możliwościami 

i uprawnieniami nie są w stanie pokonać trudności życiowych, a także umożliwienie im 

bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Działania Ośrodka Pomocy 

Społecznej winny w miarę możliwości zmierzać do życiowego usamodzielniania się osób 

i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych 

problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. 

 Ogółem plan budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie na dzień 

31 grudnia 2020 wynosił 5 184 205,73 zł. Plan wydatków budżetowych został wykonany 

98,15 % w kwocie 5 088 536,14 zł. Realizacja najważniejszy zadań/wydatków przedstawiała 

się następująco: 

 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 

1) zasiłek rodzinny liczba świadczeń 10122 na kwotę 1147822,78 zł; 

2) dodatki do zasiłku rodzinnego liczba świadczeń 5628 na kwotę 558 624,98 zł; 

3) świadczenia opiekuńcze – liczba świadczeń 2 397 na kwotę 1235973,14 zł; 
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4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń 79 na kwotę 79 

000,00 zł; 

5) świadczenie rodzicielskie – liczba świadczeń 181 na kwotę 168 953,00 zł; 

6) zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 40 na kwotę 24 614,00 zł; 

7) jednorazowe świadczenie „za Życiem” – dla 1 rodziny na kwotę 4 000,00 zł. 

 W ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

wypłacono: 

1) świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączna kwotę 196 026,84 zł co stanowiło 470 

świadczenia; 

 W 2020 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości: 20 778,27 zł 

dla 20 osób pobierających świadczenia rodzinne udzielając 212 świadczeń. 

 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe.  

W tym zakresie przyznano i wypłacono następujące świadczenia: 

1) Zasiłki okresowe – 251 świadczeń na kwotę 121 397,95zł, w tym: ze środków 

pochodzących z budżetu wojewody – 104 112,29zł oraz środków własnych 

- 17 285,66 zł; 

2) Zasiłki celowe - 124 świadczenia na kwotę 41 580,00 zł; 

3) Pomocy w formie rzeczowej - 20 rodzin, 23 świadczenia na kwotę 9 954,34 zł;  

4) Zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego (pożar) dla 2 rodzin w wysokości 8 000,00 zł; 

5) Sprawiono pogrzeb dla jednego mieszkańca gminy na kwotę 4 212,00 zł; 

6) Zasiłki celowe specjalne - dla 46 rodzin, którym udzielono 71 świadczeń na kwotę 31 

107,05 zł; 

7) Schronienie dla 4 osób w schronisku dla bezdomnych mężczyzn- liczba świadczeń 29 

(1-mc to jedno świadczenie) na kwotę 23 920,20 zł. 

Pomoc w zakresie dożywiania 

 W 2020 roku realizowano wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu na 

lata 2019-2023. Całkowity koszt programu wyniósł 49 414,67 zł w tym na: 

8) posiłek dla 103 dzieci co stanowiło 4561 świadczeń na kwotę – 10 659,97 zł w tym koszty 

dowozu posiłku 1 498,94 zł; 

9) zasiłek celowy dla 73 rodzin co stanowiło 318 świadczeń na kwotę 38754,70 zł. 
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 Z łącznie wydatkowanej kwoty 14 637,07 zł stanowiły środki własne, 34 777,60 zł 

środki z dotacji. 

Domy pomocy społecznej 

 W ramach udzielonej pomocy społecznej opłacono koszt pobytu w Domach Pomocy 

Społecznej dla 10 pensjonariuszy umieszczonych w DPS na pobyt stały, łączna kwota 

realizacji zadania wyniosła 284 131,06 zł. 

Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa w 2020 roku 

 Program realizowany był na podstawie zawartej umowy z Bankiem Żywności 

w Krakowie. Na podstawie pierwszej umowy z programu skorzystało 502 osób, 

rozdysponowano wśród nich 26 938,92 kg żywności. 

Zespół interdyscyplinarny 

 W roku 2020 odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, 23 rodzin 

zostało objętych działaniami Zespołu. Założono 18 Niebieskich Kart. Powołano 18 grup 

roboczych. Ostatecznie Zespół Interdyscyplinarny zakończył 18 procedur Niebieskich Kart. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czchowie odbyła 

w 2020 r. - 11 posiedzeń, wpłynęło 18 wniosków dotyczących skierowania na leczenie 

odwykowe, rozpatrzono 14 wnioski. 

Dodatki mieszkaniowe  

 Wypłacono 3 świadczenia dla 1 rodziny na kwotę 414,15 zł, wydatki finansowane 

w całości ze środków budżetu Gminy.  

Programu rządowy „Wspieraj Seniora” 

 Głównym zadaniem programu była organizacja i realizacja usługi wsparcia polegającej 

w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, 

w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dla osób w wieku 70 lat i więcej, 

a w wyjątkowych przypadkach w wieku poniżej 70lat. 

Łącznie na ten cel wydatkowana została kwota 17 211,35zł. 

Z powyższego programu skorzystało 14 osób w następującym podziale:  

1) ogólna liczba zgłoszeń zarejestrowanych przez OPS: 14, w tym: 
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a) liczba zarejestrowanych zgłoszeń osób w wieku 70 lat i więcej - 12, 

b) liczba zarejestrowanych zgłoszeń osób w wieku poniżej 70 lat - 2.  

 

4.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Ochronę przeciwpożarową w Gminie Czchów zapewniają Państwowa i Ochotnicze 

Straże Pożarne, posiadających osobowość prawna, które realizują przedsięwzięcia mające na 

celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub 

innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia; 

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia; 

3) prowadzenie działań ratowniczych. 

 Spośród 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dwie OSP: w Czchowie 

i Tymowej, na własny wniosek, zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- 

Gaśniczego i podjęły się niesienia pomocy potrzebującym na terenie całego powiatu 

brzeskiego natomiast pozostałe 4 swoje działania prowadza na terenie Gminy Czchów. 

Łącznie OSP liczą 266 wyszkolonych strażaków a OSP w Tworkowej prowadzi jeszcze 

Młodzieżową Drużynę Pożarnicza licząca 21 członków 9 chłopców i 12 dziewcząt.  

 Działania OSP wspomagane są przez Państwową Straż Pożarną. Dyspozycję wyjazdu 

do zdarzenia określonych sił i środków zawsze podejmuje dyżurny Stanowiska Kierowania 

Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.  

 W 2020 roku na terenie gminy Czchów, wg. danych Państwowej Straży Pożarnej 

w Brzesku, wystąpiło 145 zdarzeń, w tym: 33 pożary, 110 miejscowych zagrożeń, głównie na 

drogach, oraz 2 fałszywe alarmy. 

Poszczególne jednostki OSP brały udział w następującej ilości zdarzeń: 

1) OSP Czchów: 26 pożarów, 54 zdarzeń miejscowych i 1 fałszywy alarm; 

2) OSP Biskupice Melsztyńskie: 3 pożary i 6 zdarzeń miejscowych; 

3) OSP Jurków: 7 pożarów i 17 zdarzeń miejscowych; 

4) OSP Tworkowa: 20 zdarzeń miejscowych; 

5) OSP Tymowa: 4 pożary, 31 zdarzeń miejscowych i 1 fałszywy alarm; 

6) OSP Złota: 2 pożary i 2 miejscowe zagrożenia. 
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 Finansowanie działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych zapewnia 

samorząd Gminy. W 2020 roku na ochronę przeciwpożarową wydatkowano 244 889,84 zł, 

z tego: 

1) na prace remontowo-budowlane w budynkach OSP wydatkowano 133 913,05 zł, z tego 

na: 

a) rozbudowę i przebudowę budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa - 129 

913,05 zł (w tym dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie 

gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu woj. małopolskiego - 26 230,00 zł), 

b) prace remontowo-budowlane w budynku OSP w Złotej – 4 000,00 zł. 

 W ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu 

instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz 

realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych 

z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją 

skutków pokrzywdzenia przestępstwem – zakupiono za kwotę 29 500,00 zł (w tym dotacja 

29 000,00 zł i wkład własny Gminy Czchów – 500,00 zł) dla OSP Tworkowa:  

1) Ubranie specjalne XENON BASIC  - 4 komplety; 

2) Buty PRO-LINE PLUS    - 4 pary; 

3) Hełm strażacki GALLET F1XF   - 4 sztuki; 

4) Rękawice specjalne PRO-LINE III   - 4 pary;  

5) Kominiarka strażacka GO-02K   - 4 sztuki;  

6) Ubranie koszarowe 3-częściowe   - 4 komplet; 

7) Radiotelefon HYTERA PD 565 z mikrofonogłośnikiem - 2 sztuki;  

8) Wąż tłoczny 42/30 ŁA OSW FLU   - 1 sztuka;  

9) Prądownica RB 101    - 1 sztuka; 

 Na potrzeby działań ratowniczych zakupiono paliwa za 9 623,14 zł. 

 Samochody przejechały łącznie 4 090 km zużywając 1 988,22 litrów ON, a praca 

sprzętu zużyła 202,27 litrów paliwa.  

Gmina ma obowiązek finansowania gotowości bojowej OSP, nie kieruje natomiast 

działaniami ratowniczymi. Na ten cel przeznaczyła następujące środki: 

1) wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu w OSP – 32 821,74 zł; 

2) za remont samochodów i sprzętu zapłacono 3 198,00 zł; 

3) za badania lekarskie strażaków zapłacono 1 700,00 zł; 

4) za udział w działaniach ratowniczych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie 
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23 304,95 zł; 

5) za obowiązkowe przeglądy techniczne samochodów i specjalistycznego sprzętu 

wydatkowano 7 786,80 zł; 

6) na ubezpieczenia OC pojazdów i członków OSP wydatkowano 17 066,00 zł; 

7) pozostałe wydatki (zakup części zamiennych i wyposażenia, szkolenia i kursy, naprawy, 

napełniania butli itp.) – 14 976,16 zł. 

 

4.4.6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przyjęty przez Radę Miejską 

w Czchowie w dniu 30 listopada 2016 roku Rada Miejska w Czchowie Uchwałą Nr 

XX/203/2016 jako Wieloletni Program Współpracy Gminy Czchów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

który będzie obowiązywał w latach 2017 – 2021. 

 Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa 

się w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności. 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter 

finansowy i pozafinansowy. 

 W 2020 roku współpraca finansowa polegała na wspieraniu zadań publicznych wraz 

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w ramach otwartych konkursów. 

W 2020 roku ogłoszono dwa konkursy ofert na realizację priorytetowych zadań ujętych 

w Programie Współpracy. 

 Pierwszy konkurs został ogłoszony Zarządzeniem Nr 144/2020 Burmistrza Czchowa 

z dnia 7 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym w 2020 roku. Na realizację tych zadań zaplanowano 30.000 zł. 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dokonano wyboru ofert, 

zawarto umowy i udzielono dotacji następującym organizacjom pozarządowym:  
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W ramach zadania 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja cyklicznych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl życia. 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Nazwa zadania 

Wysokość 

środków 

publicznych 

przekazanych na 

wsparcie 

realizacji zadań w 

2020 roku 

Wysokość 

środków 

wykorzystanych 

na realizację 

zadań w 2020 

roku 

1. 

ENTUZJAŚCI UŚMIECHU 

Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnych 

„W zdrowym ciele 
zdrowy duch-

aktywność fizyczna 
młodego pokolenia 

elementem 
kształtowania 

zdrowego stylu 
życia i postawy 

promujące wzorzec 
trzeźwości” 

2.000 zł 2.000 zł 

2. 

Koło Gospodyń Wiejskich 
Nowoczesna Gospodyni 

w Tymowej 

„Upowszechnianie 
kultury fizycznej, w 

tym organizacja 
cyklicznych zajęć 

sportowo-
rekreacyjnych dla 
dzieci, młodzieży 

lub osób dorosłych, 
promujących 

zdrowy styl życia” 

2.000 zł 2.000 zł 

3. 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Ziemi Czchowskiej 

„Kierunek – 
zdrowie” – zajęcia 

sportowo-
rekreacyjne dla 

mieszkańców gminy 
Czchów” 

8.000 zł 

7.100 zł 

 

4. 

 

Stowarzyszenie Dobroczynne 
ISKIERKA NADZIEI 

„Tenis stołowy – 
lubię to!” 

2.000 zł 2.000 zł 

 

W ramach zadania 2. Działalność profilaktyczna, edukacyjna z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom, ochrony zdrowia (organizacja wydarzeń, warsztatów, konkursów, wystaw, 
prelekcji, konkursów i szkoleń dla dzieci i młodzieży poświęconych zagadnieniom profilaktyki 
i uzależnieniom od nikotyny, alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych. 
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Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Nazwa zadania 

Wysokość 

środków 

publicznych 

przekazanych na 

wsparcie 

realizacji zadań w 

2020 roku 

Wysokość 

środków 

wykorzystanych 

na realizację 

zadań w 2020 

roku 

1. 

ENTUZJAŚCI UŚMIECHU 

Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnych 

„Teatr życia – 
uzależnieniom 
powiedz STOP” 

4.000 zł 4.000 zł 

2. 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Biskupicach Melsztyńskich 

„Pierwsza pomoc 
ratuje życie-

przeprowadzenie 
kursu z zakresu 

udzielania pierwszej 
pomocy wraz z 

prelekcją na temat 
profilaktyki i 

uzależnienia od 
nikotyny, alkoholu 
oraz narkotyków” 

2.000 zł 2.000 zł 

3. 
Stowarzyszenie Dobroczynne 

ISKIERKA NADZIEI 
„Jedzenie ma 

znaczenie” 
2.000 zł 2.000 zł 

 

W ramach zadania 3. Promowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, zapewniających pomoc 
w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań. 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Nazwa zadania 

Wysokość 

środków 

publicznych 

przekazanych na 

wsparcie 

realizacji zadań w 

2020 roku 

Wysokość 

środków 

wykorzystanych 

na realizację 

zadań 

w 2020 roku 

1. 

ENTUZJAŚCI UŚMIECHU 

Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnych 

„Podarować 
przyszłość – 

zwiększenie szans 
edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży, 

dobry start w 
dorosłe życie” 

4.000 zł 4.000,00 zł 

 



77 

 

W ramach zadania 4. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami 
profilaktyki uzależnień. 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Nazwa zadania 

Wysokość 

środków 

publicznych 

przekazanych na 

wsparcie 

realizacji zadań w 

2020 roku 

Wysokość 

środków 

wykorzystanych 

na realizację 

zadań w 2020 

roku 

1. 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Ziemi Czchowskiej 
„Bajka – uczy, bawi, 

wychowuje” 
4.000 zł 4.000 zł 

 

 Drugi konkurs został ogłoszony Zarządzeniem Nr 184/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 

29 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Udzielenie 

schronienia dla osób bezdomnych” oraz naboru kandydatów na członków Komisji 

Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pod 

nazwą „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych”. Na realizację tego zadania 

zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 38.000 zł. W związku z brakiem złożonych 

ofert na realizację tego zadania konkurs unieważniono Zarządzeniem Nr 197/2020 z dnia 23 

listopada 2020 roku. 

 Realizacja wszystkich zadań przebiegała zgodnie z przedłożonymi ofertami. 

Sprawozdania końcowe zostały złożone w terminie. W wyniku przeprowadzonych kontroli 

dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości merytorycznych w realizacji zadań. 

Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z celem i na warunkach 

określonych w umowach. 

 Innym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych jest 

przekazywanie dotacji w ramach ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu 

zadań oświatowych bez umowy czy porozumienia. W tym trybie na podstawie art. 18 ust. 1, 

art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz Uchwały Nr XXX/304/2017 

Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom 

wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Czchów, 

trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu 

rozliczenia ich wykorzystania (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2017 roku, poz.7237 i z 2019 r 
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poz.9091) przekazano w 2020 roku dotację w kwocie 496 337,21 zł dla Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału 

przedszkolnego. 

 

4.4.7. Bezrobocie w Gminie Czchów  

 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku podejmuje działania zmierzające na rzecz 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz współpracy 

z pracodawcami. Ponadto ubiega się także o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy, 

aby realizować programy dedykowane poszczególnym grupom osób bezrobotnych, będących 

w trudnej sytuacji na rynku pracy. Opracowuje liczne programy ułatwiające powrót na rynek 

pracy osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a także kontynuuje 

realizację przedsięwzięć, które rozpoczęły się w latach poprzednich. 

 W działania te włącza się Gmina Czchów poprzez organizację subsydiowanych form 

zatrudnienia. W minionym roku na terenie Gminy Czchów zorganizowano w ramach robót 

publicznych jedno miejsce pracy, a następnie po okresie refundacji pracownik został 

zatrudniony z własnych środków. 

 

4.4.8. Podmioty gospodarcze w Gminie Czchów 

 Wg danych GUS dla Gminy Czchów w 2020 roku zarejestrowanych było 743 podmioty 

gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON. W ramach wszystkich przedsiębiorstw 

zarejestrowanych w 2020 dane te prezentują się następująco: pozostała działalność 

gospodarcza – 42,75%, przemysł i budownictwo – 55,17%, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo – 2,08%. W 2020 roku odnotowano dodatkowo 21 podmiotów działalności 

z zakresu budownictwa oraz 17 podmiotów z pozostałej działalności. 

  

4.4.9. Wydarzenia nadzwyczajne - stan epidemii. 

 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związki z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 wprowadzono stan epidemii, co miało spory wpływ zarówno na funkcjonowanie 

mieszkańców gminy, jak i samego samorządu. Wprowadzane kolejno lub okresowo 

obostrzenia, ograniczenia, zakazy w zakresie przemieszczania się obywateli,  funkcjonowania 

urzędów, szkół czy prowadzenia wielu rodzajów działalności gospodarczej, odbijało się 

negatywnie na bieżącej sytuacji w gminie Czchów, a skutki finansowe będą odczuwalne przez 

kolejne lata. Szybkie reakcje władz gminy pozwoliły na zapewnienie bezpieczeństwa osób 
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najbardziej narażonych na zakażenie, a jednocześnie zadbano o ciągłość obsługi klientów 

urzędu. Pomimo pogarszającej się sytuacji finansowej Burmistrz Czchowa podjął decyzje 

o utrzymaniu miejsc pracy wszystkich osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 

gminy Czchów. 

 Wydatki poniesione przez Gminę Czchów w 2020 roku na przeciwdziałanie COVID-19: 

1) finansowane środkami z budżetu państwa – kwota 85 228,00 zł została przeznaczona na 

wypłatę nauczycielom jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do 

internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć; 

2) finansowane ze środków unijnych i EFTA – kwota 179 043,00 zł została przeznaczona na 

realizację: 

a) projektu „Zdalna szkoła” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy (laptopy) w ilości 

81 szt. dla następujących szkół: PSP w Czchowie – 15 szt., PSP w Jurkowie - 12 szt., 

PSP w Tworkowej – 12 szt., PSP w Tymowej – 13 szt., PSP w Wytrzyszcze – 4 szt., 

ZSiP w Domosławicach – 13 szt., ZSiP w Złotej – 12 szt., 

b) zadania pn. „Kooperacje przeciw COVID” w projekcie „Kooperacje 3D – model 

wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Czchowie otrzymał środki finansowe w ramach komponentu I – obejmujący 

udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z doposażeniem 

stanowisk pracy w OPS i PCPR w środki ochrony indywidualnej oraz w sprzęt 

i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią; 

3) finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 631 923,00 zł 

została przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół 

i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem istniejących elementów 

konstrukcyjnych”; 

4) wydatki budżetowe finansowane ze środków własnych – kwota 119 355,00 zł została 

przeznaczona na: 

a) dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Brzesku na zakup mobilnego urządzenia do dekontaminacji i utrzymania 

czystości powietrza w strefach ryzyka w szpitalach – 11 000,00 zł,  

b) na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, w tym m.in. zabezpieczenie pracowników i pomieszczeń, 
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zakup stacji dezynfekujących, środków dezynfekujących i ochrony osobistej, 

maseczek, rękawic ochronnych, przyłbic, pokrycie kosztów wykonania 

nauczycielom testów serologicznych na obecność przeciwciał IgG i IgM w kierunku 

koronawirusa. 

 

4.5. Współdziałanie Gminy Czchów 

4.5.1. Współpraca Gminy Czchów z innymi JST 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami samorząd gminny może realizować inwestycje 

we współpracy z innymi samorządami terytorialnymi, także tymi wyższego szczebla. Gmina 

Czchów w 2020 roku nawiązała współpracę z Powiatem i Gminą Zakliczyn w zakresie 

partycypacji finansowej w kosztach budowy chodników i modernizacji dróg: 

1) Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

w wysokości 6 631,00 zł Gminie Czchów przez Gminę Zakliczyn z przeznaczeniem na 

realizacje w 2020 r. modernizacji drogi gminnej „Droga Główna Faliszewie” w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja dróg dojazdowych do pól”; 

2) Umowa udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu w formie dotacji celowej 

na łączną kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie projektu chodnika przy DP 

1410 K Iwkowa – Czchów- Zdonia w msc. Czchów dł. ok. 1,550 km”.  

 

4.5.2. Udział Gminy Czchów w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych  

 Gmina Czchów realizuje swoje zadania także poprzez uczestnictwo 

w stowarzyszeniach lub związkach międzygminnych. Członkostwo w tych podmiotach 

pozwala na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na planowane działania, 

umożliwia lepszą realizacje określonych inicjatyw, przedsięwzięć czy obowiązków.  

 Gmina Czchów jest członkiem następujących w stowarzyszeń i związków 

międzygminnych: 

1) Małopolska Organizacja Turystyczna – powstała w 2001r. Wtedy też Gmina Czchów 

wyraziła wolę przystąpienia do stowarzyszenia Uchwałą Nr XXVI/238/2001 Rady Miejskiej 

w Czchowie z dnia 09 kwietnia 2001r. Udział gminy w organizacji pozwala na uczestnictwo 

w kampaniach promocyjnych realizowanych na poziomie województwa małopolskiego.  

Przedstawicielem gminy Czchów w Małopolskiej Organizacji Turystycznej jest Burmistrz 

Czchowa - Marek Chudoba; 

2) Tarnowska Organizacja Turystyczna – powstała w 2011 r. jako 6 w województwie 

Małopolskim i jedyna dla subregionu tarnowskiego Lokalna Organizacja Turystyczna pod 

nazwą "Tarnowska Organizacja Turystyczna" (w skrócie LOT TOT). Obejmuje powiaty: 
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brzeski, bocheński, dąbrowski, tarnowski i miasto Tarnów.  

Przedstawicielem gminy Czchów w Tarnowskiej Organizacji Turystycznej jest Burmistrz 

Czchowa - Marek Chudoba; 

3) Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku" – to Lokalna Grupa Działania skupiająca 

7 małopolskich gmin: Czchów, Gnojnik i Iwkowa (powiat brzeski), Łososina Dolna, Gródek 

nad Dunajcem, Korzenna (powiat nowosądecki) oraz Lipnica Murowana (powiat 

bocheński). Stowarzyszenie powstało 2 kwietnia 2008 roku, a przyświecała mu idea 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i możliwość udziału w Osi 4 tego programu – 

Leader. 

Reprezentacje gminy Czchów we władzach Lokalnej Grupy Działania stanowią: Marek 

Chudoba – Burmistrz Czchowa (Członek Rady Stowarzyszenia), Jarosław Gurgul – 

Sekretarz Gminy Czchów (wiceprezes zarządu LGD). 

4) Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego – powstało 29 kwietnia 2008r., w którym 

jednym z członków jest Gmina Czchów. Zebrani na posiedzeniu przedstawiciele miast 

i miejscowości związanych z osobą władcy postanowili, że celem Stowarzyszenia będzie 

jak najstaranniej czcić pamięć naszego Dobrodzieja, ostatniego z Piastów, syna Łokietka 

i Jadwigi.  

Przedstawicielem gminy Czchów w stowarzyszeniu jest Burmistrz Czchowa - Marek 

Chudoba, który pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Rady.  

5) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski – jest największą polską regionalną 

organizacją samorządową. Założone w 1991 r. z inicjatywy Kazimierza Barczyka, 

ówczesnego Przewodniczącego Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Zrzesza 

obecnie blisko 100 gmin i powiatów z terenu województw: małopolskiego, 

podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar historycznej Małopolski). 

Członkiem SGiPM jest również Województwo Małopolskie. Cele Stowarzyszenia obejmują 

szeroko zakreślone działania na rzecz upowszechniania idei samorządności oraz rozwoju 

Małopolski i jej mieszkańców, w tym m.in. budowa kapitału społecznego na poziomie 

lokalnym, umacnianie więzi kulturalnych i gospodarczych, ochrona środowiska 

naturalnego, a także promocja Małopolski w Polsce i za granicą.  

Gminę Czchów reprezentuje Burmistrz Czchowa - Marek Chudoba. 

6) Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego – powstał w 2007 roku. Celem ideowym powstania 

Związku było uruchomienie kompleksowego programu powstrzymywania degradacji 

ekologicznej zbiorników. Głównym celem jest rekultywacja zdegradowanych stref 

przybrzeżnych zbiorników. 

Burmistrz Czchowa Marek Chudoba jest od 2014 roku Przewodniczącym Zarządu Związku 

Gmin Jeziora Rożnowskiego. 


