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I. WSTĘP 

Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych, 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 (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 130 z późn. zm.) wprowadziła do obowiązującego porządku prawnego  

nową instytucję raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego.  

      Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym w tym roku po  

raz pierwszy organ wykonawczy gminy ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy  

raportu o stanie gminy do dnia 31 maja 2019 r.  

      Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Tymbark w roku  

poprzednim tj. 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz 

uchwał organu stanowiącego. Raport rozpatrywany jest przez Radę Gminy podczas sesji, 

na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi  

absolutorium. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. Po zakończeniu 

debaty Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. 

Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Rada podejmuje bezwzględną większością  

głosów ustawowego składu Rady Gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi  

wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Wójtowi  

wotum zaufania.  

       Raport jest również opisem podjętych w 2018 r. działań administracyjnych i gospo-

darczych, służących utrzymaniu zasobów gminy oraz działaniom na rzecz jej rozwoju,  

w tym zmianom kształtującym przestrzeń publiczną. W raporcie zawarte zostały dane,  

przedstawiające zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu  

Gminy Tymbark.  

       Dokument ten zawiera informacje z następujących obszarów tematycznych Gminy: 

demografię, finanse, sprawy społeczne, warunki życia mieszkańców (w tym wodociągi 

kanalizacja, drogi, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, utrzymanie czystości) 

oświata, kultura i zabytki, sport, turystyka i bezpieczeństwo publiczne. 

       Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu 

źródeł i są wynikiem pracy szerokiego grona osób.  

 

 

 

                                                                                                              Paweł Ptaszek 

Wójt Gminy Tymbark 
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II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY  

Gmina Tymbark zlokalizowana jest w centralnej części Beskidu Wyspowego, w kotlinie  

górskiej między Łopieniem, Zęzowem i Górą Paproć. Położona jest w zlewni górnej Wisły  

i w całości znajduje się w zlewni rzeki Łososiny, lewostronnego dopływu Dunajca.  

Miejscowość Tymbark leży na wysokości 427 m n.p.m., w odległości 10 km od Limanowej, 

33 km od Nowego Sącza, 20 km od Mszany Dolnej i 78 km od Krakowa.  

Okolice Gminy Tymbark leżą w grupie górskiej o urozmaiconej rzeźbie terenu  

i dobrych warunkach klimatycznych, wyróżniają się wspaniałymi walorami krajobrazowymi 

oraz zabytkami sztuki, przyrody, do tych drugich należy między innymi: kompleks  

zabytkowych drzew rosnących w parku podworskim, pomnik przyrody „Dąb szypułkowy 

JAN” rosnący we wsi Zamieście, ponadto południowa część gminy wchodzi w skład  

Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie Gminy Tymbark 

znajduje się wiele potoków i strumieni górskich. Klimat gminy jest klimatem górskim.  

Bogactwem tej gminy są lasy, w których przeważa jodła, świerk, sosna i buk. Lasy te bogate 

są także w faunę (sarny, lisy, dziki, zające, kuny). Przez gminę przebiegają szlaki turystyczne 

w tym szlak papieski i trasy rowerowe. Na terenie Gminy Tymbark znajduje się obszar  

  NATURA 2000 zlokalizowany na dwóch odcinkach rzeki Łososina oraz na jednym odcinku 

potoku Słopniczanka. Obszar ten w żaden sposób nie ogranicza działań rozwojowych gminy.  

Dla rozwoju gminy ważne jest wykorzystanie walorów wynikających z położenia,  

dogodnych powiązań komunikacyjnych (droga krajowa przebiegająca przez trzy sołectwa 

gminy) atrakcyjnych obszarów naturalnych. Jak również konieczność wskazania nowych  

obszarów inwestycyjnych, a byłoby to odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na tereny  

z przeznaczeniem pod działalność usługową i produkcyjną oraz stworzenie warunków do  

zamieszkania w gminie.  

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina (rozumiana 

jako wspólnota samorządowa wraz z odpowiednim terytorium) posiada osobowość prawną, 

wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 

W stosunkach publicznoprawnych Gminę Tymbark reprezentuje Wójt Gminy, który  

wykonuje uchwały Rady Gminy, realizuje zadania gminy wynikające z przepisów prawa  

i nadzoruje bieżące sprawy gminy. Wójt Gminy wykonuje zadania przy pomocy urzędu  

gminy, którego jest kierownikiem oraz spółki komunalnej, wobec której pełni funkcję  

Walnego Zgromadzenia Wspólników i jednostek organizacyjnych gminy. Sprawami  

związanymi ze sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad pracą urzędu gminy zajmuje się 

Sekretarz Gminy, natomiast zakres zadań związanych z gospodarką finansową Gminy  

Tymbark oraz realizacja budżetu należy do Skarbnika Gminy.  

Gmina Tymbark jest gminą wiejską. Siedziba władz gminnych znajduje się na terenie wsi 

Tymbark. Powierzchnia Gminy wynosi 32,7 km2, co stanowi 3,44% powierzchni powiatu 

limanowskiego. Powierzchnie poszczególnych jednostek administracyjnych przedstawiają  

się następująco: 

Lp. Nazwa wsi Powierzchnia w ha % udział 

1. Tymbark 877,47 26,9 

2. Podłopień 1213,45 37,2 

3. Piekiełko 355,42 10,9 

4. Zawadka 340,15 10,4 

5. Zamieście 477,94 14,6 

 OGÓŁEM 3264,43 100,0 
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Obszar gminy zamieszkiwało na dzień 31 grudnia 2018 r. 6 585 osób w 5 wsiach  

(sołectwach): Tymbark, Podłopień, Piekiełko, Zamieście i Zawadka. W Gminie Tymbark 

wskaźnik zaludnienia wynosi 201 osób na 1 km2, przy średniej gęstości zaludnienia  

w powiecie wynoszącej 138 osób na 1 km2 i w województwie – 223 osoby na 1 km2. Jest to 

jeden z najwyższych wskaźników zaludnienia w powiecie limanowskim.  

Na wykresie został zaprezentowany graficzny udział mieszkańców poszczególnych wsi  

w stosunku do ogólnej liczby ludności całej gminy. 

 

Na podstawie powyższej tabeli oraz wykresu można zauważyć, że najwięcej  

mieszkańców zamieszkuje w miejscowości Tymbark – 2 907 mieszkańców (44,14%) pomimo 

tego, że nie jest ona powierzchniowo największą jednostką administracyjną. Najmniej  

zamieszkała jest miejscowość Zawadka – 444 mieszkańców (6,74%) i jest ona również  

najmniejszą jednostką administracyjną pod względem powierzchni.  

Jeżeli natomiast chodzi o liczbę mieszkańców w powiązaniu z liczbę domów to dane te 

zawiera tabela poniżej. 

Lp. Nazwa wsi Ludność Ilość domów 

1. Tymbark 2907 692 

2. Podłopień 1622 416 

3. Piekiełko 763 187 

4. Zawadka 444 106 

5. Zamieście   849 236 

 OGÓŁEM 6585 1637 

 

 

[]

[]%

[]

[]%

[]

11,59%

[]

12,39%

[]

6,74%

Procentowy udział mieszkańców 

poszczególnych wsi w stosunku do ludności 

całej gminy

Tymbark Podłopień Piekiełko Zamieście Zawadka
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Struktura demograficzna 

Liczba mieszkańców na przestrzeni ostatnich trzech lat systematycznie się zwiększa (dodatnia 

różnica pomiędzy stanem z roku 2016 a stanem z roku 2018 wynosi 23 osoby).  

 

Liczba mieszkańców w Gminie Tymbark w latach 2016-2018  

Wyszczególnienie 2016 2017 2018  
Zmiana 

2016-2018 

Dynamika 

2016-2018 

Ogółem  6562 6568 6585 23 0.3 % 

Poszczególne sołectwa       

Podłopień 1635 1638 1622 -13 - 0.8% 

Piekiełko 761 756 763  2  0.3% 

Tymbark  2890 2880 2907 17  0.6% 

Zamieście  838 843 849 11 1.3% 

Zawadka  438 451 444  6 1.4% 

 

 

Liczba stałych mieszkańców według płci i wieku 

 2016 2017 2018 

K M K M K M 

0-2 124 125 119 132 125 140 

3 40 44 41 40 43 41 

4-5 86 85 85 92 82 81 

6 48 54 40 37 44 48 

7 43 44 49 55 40 36 

8-12 194 200 190 198 192 217 

13-15 125 115 123 120 121 121 

16-17 90 102 93 91 87 76 

18 52 48 40 49 49 50 

19-20 98 98 105 95 93 96 

21-40 1013 1033 1017 1029 1004 1016 

41-60 815 860 805 867 826 864 

61-64 142 134 146 152 151 170 

65-70 142 105 140 100 137 101 

71-81 186 124 192 129 196 119 

>81 135 58 137 60 147 72 

Suma 3333 3229 3322 3246 3337 3248 

Razem K + M 6562 6568 6585 

 

Liczba mieszkańców w różnych grupach wiekowych w 2018 r. przedstawia się następująco: 

I grupa 0–18: ogółem 1593 w tym liczba kobiet 783, liczba mężczyzn 810 

II grupa 19–64: ogółem 4220 w tym liczba kobiet 2074, liczba mężczyzn 2146 

III grupa 65 - >81: ogółem 772 w tym liczba kobiet 480, liczba mężczyzn 292 

W I przedziale grupowym przewagę stanowią mężczyźni o 3,44% w stosunku do kobiet.  

W II przedziale grupowym również mężczyźni stanowią przewagę o 3,47% w stosunku do 

liczby kobiet. Natomiast w III przedziale wiekowym liczba kobiety stanowią przewagę  

o 64,38% nad liczbą mężczyzn. 
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Migracja mieszkańców Gminy w latach 2016–2018 

 

Rok Zameldowania na pobyt stały Wymeldowania z pobytu stałego 

2016 206 76 

2017 200 77 

2018 227 94 

 

Porównując liczbę mieszkańców zameldowanych w roku 2018 do roku 2016 wynika, że 

wzrasta liczba osób meldujących się na pobyt stały o 10,19%. Równocześnie, analizując  

liczbę osób wymeldowanych w tym samym okresie czasu zauważamy także wzrost liczby 

mieszkańców wymeldowanych o 23,68%. Reasumując należy zauważyć znaczną dynamikę  

w migracji ludności tutejszej Gminy. 

 

Urząd Stanu Cywilnego  

Do najważniejszych zadań Urzędu Stanu Cywilnego w Tymbarku należy sporządzanie aktów 

urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie Gminy. Od 1 marca 2015 roku  

prowadzona jest elektroniczna rejestracja wyżej wymienionych aktów w Bazie Usług Stanu 

Cywilnego. Z tym też dniem nastąpiło odmiejscowienie pobrania aktów stanu cywilnego oraz 

zaświadczeń wydawanych przez Urząd Stanu Cywilnego. Obecnie odpisy stanu cywilnego 

oraz zaświadczenia można pobierać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Przed  

wydaniem odpisu Urząd Stanu Cywilnego dokonuje migracji aktu stanu cywilnego, czyli 

przeniesienia go z ksiąg do Rejestru Stanu Cywilnego. Zadania z zakresu USC realizuje Wójt 

Gminy jako Kierownik USC i Zastępca Kierownika USC. 

 

Przyrost naturalny ludności Gminy Tymbark w latach 2016–2018 

 2016 2017 2018 

Płeć K M Razem K M Razem K M Razem 

Urodzenia 37 41 78 39 47 86 48 51 99 

Zgony 31 28 59 32 25 57 31 19 50 

Przyrost 

naturalny 

 
19   29   49 

 

 

Zestawiając dane urodzeń z roku 2016 w stosunku do roku 2018 stwierdza się zwiększoną 

liczbę urodzeń z 78 w 2016 roku do 99 w 2018 roku co stanowi 26,9%. W porównanym  

okresie czasie urodziło się więcej kobiet niż mężczyzn o 12,09%. Natomiast w tym samym 

przedziale czasowym liczba zgonów zmniejszyła się o 18%. 

 

Liczba mieszkańców, którzy zawarli małżeństwa w latach 2016–2018 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba osób 75 80 95 

Poszczególne miejscowości    

Piekiełko 6 12 12 

Tymbark 33 35 45 

Zamieście  10 13 10 

Podłopień 23 14 20 

Zawadka  3 6 8 
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      Porównując liczbę osób zawierających małżeństwa w poszczególnych latach, zauważono  

tendencję wzrostową o 26,66% (tj. o 20 osób). 

      30 września 2018 roku zorganizowano uroczystość związaną z Jubileuszem 50-lecia  

zawarcia związku małżeńskiego ZŁOTE GODY dla 10 par małżeńskich.  

 

 
 

18 lipca 2018 roku mieszkanka wsi Zamieście – obchodziła 101. rocznicę urodzin. 
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III. INFORMACJE FINANSOWE I INWESTYCJE   

3.1 Sytuacja finansowa gminy 

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, który jest 

rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. 

 

Dochody gminy dzielimy na dochody bieżące i majątkowe.  

Do dochodów bieżących zaliczamy głównie: 

• podatki lokalne i opłaty, 

• udziały w podatkach państwowych (PIT,CIT), 

• subwencje ogólne z budżetu państwa, 

• dotacje celowe na zadania zlecone. 

Dochody majątkowe dzielimy na: 

• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 

• dochody ze sprzedaży majątku, 

• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

DOCHODY GMINY OGÓŁEM  

 

Rok 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Kwota w zł  25.622.610 27.749.410 32.012.615 

w tym: 

DOCHODY  

WŁASNE w tym: 
8 820 509 9 179 871 9 565 103 

wpływy z podatków  

i opłat 
7 535 905 7 783 226 8 558 182 

dochody majątkowe 503 244 785 951 978 996 

pozostałe dochody  781 360 610 694 27 925 

UDZIAŁ DOCHODÓW 

WŁASNYCH  

W DOCHODACH 

OGÓŁEM W % 

34,42% 33,08% 29,88% 

 

Udział Gminy w  podatku dochodowym od osób fizycznych 

Rok 
 

2016 

 

2017 

 

2018 

Kwota w zł  3.366.950 3.476.398 4.093.667 

 

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego 

podatku zamieszkałych na obszarze gminy w roku 2018 wynosiły – 37,98 %. 
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Otrzymana subwencja 

 

Rok 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Subwencja oświatowa                                    

w zł 
7.258.125 7.573.749 7.795.481 

część  wyrównawcza, równoważąca  

i uzupełnienie subwencji ogólnej  

w zł 

 

988.099 

 

902.704 1.710.043 

 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu  

terytorialnego dochodem gminy jest subwencja ogólna. Gmina otrzymuje subwencję ogólną, 

która składa się z części: 

 wyrównawczej (podstawowa, uzupełniająca), 

 równoważąca, 

 oświatowej. 

Wydatki budżetu 

 

Rok 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Kwota w zł  26.141.639 28.524.403 32.659.506 

w tym wydatki majątkowe 2.539.427 3.480.983 5.324.489 

 

Wydatki gminy które ponosi gmina są ujęte w budżecie w rozbiciu na wydatki bieżące  

i majątkowe: wydatki bieżące służą bieżącej działalności Gminy jaką jest m.in. utrzymanie 

dróg, lokalny transport zbiorowy, gospodarka mieszkaniowa, oświata, ochrona zdrowia,  

pomoc społeczna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna i sport.  

Wydatki majątkowe służą powiększeniu majątku gminy. W tej kategorii mieszczą się 

wszelkie wydatki dotyczące zakupu środków trwałych, jak i budowy czy rozbudowy  

obiektów komunalnych, modernizacji dróg itp. czyli działania, dzięki którym możliwy jest 

postęp społeczno-gospodarczy gminy. Obejmują m.in. wydatki na inwestycje i zakupy  

inwestycyjne oraz wydatki na zakup i objęcie akcji. 
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Mienie komunalne to ogół praw majątkowych należących do gminy i komunalnych osób 

prawnych. Majątek służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę oraz stanowi gwarancję 

odpowiedzialności gminy. 

Wartość składników majątkowych  

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. 

 

Rok 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Kwota brutto  1.840.971 1.801.292 1.801.292 

Umorzenie 
252.266 

1.134.087 

w tym umorzenie  

z przekształcenia 

zakładu 838.589 

1.212.692 

Dane podano w oparciu o wynik inwentaryzacji. 

Nadwyżka operacyjna 

rok dochody bieżące wydatki bieżące  
nadwyżka  

operacyjna 

Spłata kredytów     

i pożyczek 

Różnica 

(nadwyżka  

operacyjna  – 

spłata kredytu) 

2016 25 119 366,37 23 602 211,60 1 517 154,77 980 000,00 537 154,77 

2017 26 963 459,14 25 043 419,88 1 920 039,26 1 097 000,00 823 039,26 

2018 29 736 785,88 27 335 017,29 2 401 768,59 1 100 000,00 1 301 768,59 

 

Nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi i jest najistotniejszym parametrem – z punktu widzenia równowagi finansowej 

oraz możliwości obsługi zadłużenia przez gminę. W praktyce jest to podstawowe źródło  

spłaty zadłużenia, dlatego im wyższy jej poziom, tym stabilniejsza pozycja jednostki  

i większa zdolność do zaciągania zadłużenia oraz jego spłaty.  

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku budżetu gminy  

na dzień 31 grudnia 2018 roku 

 

Rok 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Kwota w zł  
 

1.372.341 

 

905.382 

 

1.142.967 

 

w tym subwencja 

oświatowa na styczeń 

roku następnego  

 

558.186 

 

623.367 

 

619.785 

Wartość składników majątku gminy (aktywa trwałe) 

- jednostki budżetowe 

Rok 
 

2016 

 

2017 

 

2018 

Kwota brutto 
 

80.179.992 

 

83.835.730 

 

84.305.015 

Umorzenie 36.791.260 40.010.314 43.109.185 
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Przychody i rozchody 

Rok 2016 2017 2018 

Przychody w tym: 2 405.068 2 240 040 2 368 047 

zaciągnięte kredyty i pożyczki 1 000 000 1 334 000 2 000 000 

wypracowane wolne środki  

z  lat ubiegłych 
1 405 068 906 040 368 047 

Rozchody (spłata kredytów  

i pożyczek) 
980 000  1 097 000 1 100 000 

 

Poziom zadłużenia 

rok kwota 

 

2014 7 312 400 

 

2015 6 240 000 

 

2016 6 260 000 

 

2017 6 497 000 

 

2018 7 397 000 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

Podmioty, których gmina jest udziałowcem 

Nazwa podmiotu 
Wartość udziałów 

(w tys. zł) 

% udziałów  

w kapitale podmiotu 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 1.363 100 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.363.200 zł i dzieli się na 27 264 udziałów  

po 50 zł każdy. 

Od dnia 2 stycznia 2013 roku Samorządowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku  

z siedzibą w Podłopieniu prowadzi działalność w formie Spółki z Ograniczoną  

Odpowiedzialnością. Spółka komunalna powstała w wyniku przekształcenia Samorządowego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 
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Rada Gminy Tymbark dnia 29 października 2012 roku podjęła Uchwałę Nr 

XXII/131/2012 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Samorządowego Zakładu Go-

spodarki Komunalnej w Tymbarku z siedzibą w Podłopieniu w celu przekształcenia w spółkę  

z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  

w Tymbarku z siedzibą w Podłopieniu.  

Wójt Gminy, działając w imieniu Gminy Tymbark, dokonał aktem notarialnym Reper-

torium A Numer 8327/2012 w dniu 6 grudnia 2012 roku przekształcenia Samorządowego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku z Siedzibą w Podłopieniu w Spółkę z Ograni-

czoną Odpowiedzialnością i wyposażył Spółkę w kapitał zakładowy, który został pokryty  

składnikami mienia zakładu budżetowego SZGK. 

Stawki podatkowe w Gminie Tymbark w latach 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Wyszczególnienie 

Stawki  

podjęte 

uchwałą 

Rady  

Gminy 

Górne 

stawki 

ustawowe 

Stawki  

podjęte 

uchwałą 

Rady Gminy 

Górne 

stawki 

ustawowe 

Stawki  

podjęte 

uchwałą Rady 

Gminy 

Górne 

stawki 

ustawowe 

Od powierzchni budynków lub ich części 

1m² pow. użytkowej  

budynku mieszkalnego 
0,53 0,75 0,53 0,75 0,53 0,77 

1m² pow. użytkowej budynku 

zajętych na prowadzenie  

działalności gospodarczej 

18,90 22,86 18,90 22,66 18,90 23,10 

1m² pow. użytkowej budynku 

zajętych na prowadzenie  

działalności w zakresie obro-

tu kwalifikowanym materia-

łem siewnym 

7,60 10,68 7,60 10,59 7,60 10,80 

1m² pow. użytkowej budynku 

zajętych na prowadzenie  

działalności gospodarczej  

w zakresie świadczenia usług 

zdrowotnych 

4,58 4,65 4,58 4,61 4,58 4,70 

1m² pow. użytkowej  

pozostałych  
5,20 7,68 5,20 7,62 5,20 7,77 

Od gruntów 

1m² pow. zajętych  

z prowadzeniem działalności 

gospodarczej  

0,78 0,89 0,78 0,89 0,78 0,91 

1 ha pod wodami  

powierzchniowymi stojącymi 

lub wodami płynącymi jezior  

i sztucznych zbiorników 

4,15 4,54 4,15 4,54 4,15 4,63 

1m² pow. pozostałych w tym 

zajętych na prowadzenie  

odpłatnej statutowej  

działalności pożytku  

publicznego  

0,22 0,47 0,22 0,47 0,22 0,48 

1m² pow. niezabudowane  

objęte obszarem rewitalizacji  
0,50 2,98 0,50 2,98 0,50 3,04 

Od wartości budowli 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
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Stawki podatku od nieruchomości od 6 lat nie uległy zmianie. 

Obowiązujące wysokości stawek wynikają z uchwały Nr XXXIII/206/13 Rady Gminy  

Tymbark z dnia 25 listopada 2013 roku. W 2015 roku uchwałą nr XIV/71/2015 Rady Gminy 

Tymbark z dnia 26 listopada rozszerzono opodatkowanie gruntów niezabudowanych objętych 

rewitalizacją nie zmieniając przy tym stawek od pozostałych gruntów. Podstawą wymiaru 

podatku od nieruchomości jest wypis z ewidencji gruntów i budynków. 

 

Stawki roczne podatku od środków transportowych w Gminie Tymbark w latach 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Wyszczególnienie 

Stawki podjęte 

uchwałą Rady 

Gminy 

Stawki  

maksymalne 

ustawowe 

Stawki  

podjęte 

uchwałą 

Rady Gminy 

Stawki  

maksymalne 

ustawowe 

Stawki podjęte 

uchwałą Rady 

Gminy 

Stawki  

maksymalne 

ustawowe 

Samochody ciężarowe 

DMC pow. 5,5 – 9,0 t 

włącznie 

640,00  1370,38 640,00 1341,76 640,00 1367,26 

Samochody ciężarowe 

DMC pow. 9,0 –  

poniżej 12,0 t 

730,00 1644,45 730,00 1610,10 730,00 1640,70 

Ciągnik siodłowy dwie 

osie nie mniej niż 31,0 

t -36,0 t włącznie – 

zawieszenie  

pneumatyczne 

1605,00 2425,51 1605,00 2374,85 1605,00 2419,98 

Samochody ciężarowe 

dwie osie DMC nie 

mniej niż 12,0 t - 

mniej niż 13,0 t, -  

zawieszenie  

pneumatyczne 

1010,00 3138,07 1010,00 3072,52 1010,00 3130,90 

Samochody ciężarowe 

dwie osie n DMC nie 

mniej niż 15,0 t  

i więcej - zawieszenie 

pneumatyczne 

1190,00 3138,07 1190,00 3072,52 1190,00 3130,90 

Samochody ciężarowe 

trzy osie DMC nie 

mniej niż 23,0 t - 

mniej niż 25,0 t,  

- zawieszenie  

pneumatyczne 

1450,00 3138,07 1450,00 3072,52 1450,00 3130,90 

Samochody ciężarowe 

trzy osie DMC nie 

mniej niż 25,0 t  

i więcej - zawieszenie  

pneumatyczne 

1650,00 3138,07 1650,00 3072,52 1650,00 3130,90 

Samochody ciężarowe 

trzy osie DMC nie 

mniej niż 25,0 t  

i więcej -  

zawieszenie inne 

1770,00 3138,07 1770,00 3072,52 1770,00 3130,90 



14 

 

Przyczepy i naczepy 

dwie osie DMC nie 

mniej niż 12,0 t i 

mniej niż 28,0 t –  

zawieszenie  

pneumatyczne  

635,00 1918,50 635,00 1878,43 635,00 1914,13 

Przyczepy i naczepy 

dwie osie DMC nie 

mniej niż 12,0 t i 

mniej niż 28,0 t –  

zawieszenie inne 

735,00 1918,50 735,00 1878,43 735,00 1914,13 

Przyczepy i naczepy 

dwie osie DMC nie 

mniej niż 38,0 t  

i więcej – zawieszenie 

pneumatyczne 

1285,00 2425,51 1285,00 2374,85 1285,00 2419,98 

Przyczepy i naczepy 

trzy osie i więcej DMC 

nie mniej niż 38,0 t  

i więcej – zawieszenie 

pneumatyczne 

1145,00 2425,51 1145,00 2374,85 1145,00 2419,98 

Ciągnik siodłowy dwie 

osie powyżej 36,0 t – 

zawieszenie  

pneumatyczne 

1605,00 3138,07 1605,00 2403,69 1605,00 3130,90 

Autobusy liczba 

miejsc do siedzenia 

równa lub wyższa niż 

22 poza miejscem 

kierowcy 

1430,00 2425,51 1430,00 3072,52 1430,00 1901,24 

Autobusy liczba 

miejsc do siedzenia 

równa lub niższa niż 

22 poza miejscem 

kierowcy 

695,00 1918,50 695,00 1901,24 695,00 2449,37 

Obowiązujące wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych wynikają  

z uchwały XIV/73/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 listopada 2015 roku i mają  

zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2016 roku. 

3.2    Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018 roku 

a) Budowa wodociągu w Zamieściu  
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W sierpniu 2018 roku Gmina Tymbark zakończyła inwestycję polegającą na budowie  

wodociągu w miejscowości Zamieście. Zadanie to miało na celu zaopatrzenie w wodę  

ze zbiornika zlokalizowanego na Górach Rysie osiedla: Pasykówka, Skrzatki, Puty  

i Zagroda. W ramach inwestycji wykonane zostało również przebicie pod potokiem  

Słopniczanka i włączono sieć do istniejącego wodociągu biegnącego od Tymbarku  

w kierunku osiedla Malarzówka i Brodkówka. W ramach zadania wykonano ok. 6,6 km sieci 

wodociągowej, a jej przyjęcie do użytkowania nastąpi w I półroczu 2019 roku. 

 

Nakłady w roku 2018: 959 871,12 zł 

Nakłady łącznie: 1 055 977,02 zł 

b) Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Podłopień 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach zadania wykonano przebudowę budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Podłopień. Zakres robót obejmował wykonanie elewacji zewnętrznej budynku,  

zmianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz drzwi  

wewnętrznych, a także wykonanie odwodnienia budynku i przeróbkę instalacji elektrycznej. 

Wymieniony został chlorator, zbiorniki filtracyjne i osprzęt hydroforni oraz zamontowane 

zostały lampy UV.  

 

Nakłady roku 2018: 444 635,35 zł 

Nakłady łącznie: 467 673,25 zł 

 

c) Modernizacja drogi rolniczej 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

W 2018 roku Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu województwa 

małopolskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zimna Woda  
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w Tymbarku w celu zapewnienia właścicielom działek znajdujących się w obrębie  

przedmiotowej drogi dogodnego dojazdu do gruntów rolnych. Dzięki przeprowadzonej  

inwestycji wykonane zostało 220 m nawierzchni z kruszywa naturalnego. 

 

Nakłady roku 2018: 59 987,46 zł 

d) Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy drodze powiatowej 1617 K 

Piekiełko–Tymbark od drogi gminnej Na Stoku dz. ewid. nr 478 w Tymbarku do drogi 

gminnej Kopana Droga dz. ewid. nr 134 w Piekiełku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sierpniu 2018 roku ukończona została inwestycja dzięki, której wybudowano chodnik oraz 

zatoki autobusowe przy drodze powiatowej 1617 K. Zakres robót obejmował m.in.  

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz studni, montaż rur ochronnych, poszerzenie 

jezdni, konstrukcję nawierzchni zatok autobusowych oraz zamontowanie oznakowania  

pionowego. Zadanie to wykonane zostało przy udziale Powiatu Limanowskiego, który pokrył 

50% kosztów inwestycji. 

 

Nakłady roku 2018: 939 241,19 zł 

Nakłady łącznie: 963 281,54 zł 

e) Budowa drogi gminnej nr 2548096 Kwaśniakówka w miejscowości Podłopień  

i Tymbark 

 

 

 

 

 

 

 

Na realizację powyższego zadania Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 

Dzięki przyznanym środkom wykonano przebudowę sieci gazowej i wodociągowej,  
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odbudowano chodnik, ułożono korytka oraz wykonano nawierzchnię asfaltową. Wysokość 

dofinansowania wyniosła 212 tys. zł. 

Nakłady roku 2018: 469 463,22 zł 

Nakłady łącznie: 474 463,22 zł 

f) Droga od rynku do ulicy Szkolnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach zadania zmodernizowano ok. 105 m2 drogi od Rynku do ul. Szkolnej w Tymbark. 

Nakłady roku 2018: 24 999,99 zł 

g) Modernizacja drogi 1161/65 oraz 1161/16, 1161/60 przy ul. Kościelnej w Tymbarku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach zadania zmodernizowano 100 mb drogi gminnej dz. ewid. nr 1161/16 i dz. ewid. nr 

1161/60 oraz 60 mb drogi gminnej dz. ewid. nr 1161/65. 

Nakłady roku 2018: 57 889,41 zł 

h) Modernizacja drogi dz. 2844, 2831 Szewczykówka w Podłopieniu 
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W ramach zadania zmodernizowano ok. 184 mb drogi gminnej Szewczykówka dz. ewid.  

nr 2844 oraz 2831 w miejscowości Podłopień. 

Nakłady roku 2018: 87 658,99 zł 

i) Zakup wiaty przystankowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe w miejscowości  

Piekiełko (przy drodze powiatowej 1618 K Limanowa-Szyk-Mstów oraz przy drodze  

powiatowej 1617 K Piekiełko-Tymbark). 

Nakłady roku 2018:  10 054,02 zł 

j) Zakup klimatyzatora i rozbudowa monitoringu 

W ramach zadania zainstalowano dwie kamery zewnętrzne z rejestratorem przy Szkole  

Podstawowej w Podłopieniu. 

Nakłady roku 2018: 4 991,34 zł 

k) Przebudowa boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole  

Podstawowej w Tymbarku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem zadania była przebudowa obiektów sportowych, w tym boiska sportowego  

wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki, budowa obiektów małej architektury, siłowni  

zewnętrznej, placu zabaw, bieżni do biegu na 60 m, bieżni do skoku w dal oraz utwardzenie 

terenu i zagospodarowanie terenów zielenią. W ramach zadania wykonane zostało  

utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku szkoły, które obejmowało przebudowę placu 

utwardzonego (wyznaczenie jezdni oraz mini ronda), budowę miejsc postojowych dla  

samochodów osobowych, budowę chodnika, odwodnienie części terenu, ukształtowanie  
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terenu i zieleni oraz budowę murku żelbetowego wraz z montażem poręczy z uchwytem dla 

niepełnosprawnych. 

Nakłady roku 2018: 1 199 509,57 zł 

Nakłady łącznie: 1 222 046,34 zł 

l) Wykonanie placu zabaw przy boisku sportowym w Podłopieniu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach zadania została wykonana bezpieczna nawierzchnia, na której zamontowano  

urządzenia zabawowe oraz ławki, kosz i tablicę informacyjną. Zadanie zostało dofinansowane 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  

poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  

kierowanego przez społeczność objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020. Wysokość dofinansowania wyniosła 81 242,00 zł. 

Nakłady roku 2018: 133 336,24 zł 

Nakłady łącznie: 136 636,24 zł 

 

ł) Remont drogi gminnej Sołtystwo nr 2548281, dz. ewid. nr 160 w miejscowości  

Zamieście  

 

 

 

 

 

Zakres zadania obejmował ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, korytek oraz remont  

odwodnienia i poboczy na odcinku prawie 1 km. Na wykonanie zadania Gmina Tymbark  

pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju Konkurencyjności  

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 217 tys. zł. 

           Nakłady roku 2018: 310 725,68 zł 
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m) Modernizacja drogi gminnej Do Rysia w Piekiełku 

W ramach zadania wykonano modernizację 200 m drogi gminnej Do Rysia dz. ewid. nr 286 

w miejscowości Piekiełko. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy oraz poboczy  

z kruszywa naturalnego, a także ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. 

          Nakłady roku 2018: 75 000,00 zł 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) Remont drogi gminnej Zawadka-Zarąbki-Piekiełko (droga nr 2548342, dz. ew. nr 243) 

w Zawadce oraz remont drogi gminnej Kopana Droga (droga nr 2548024, dz. ew. nr 134) 

w Piekiełku  

W 2018 roku Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na prace  

związane z odbudową infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek gwałtownych zjawisk 

atmosferycznych. W ramach przyznanej promesy wykonane zostały dwa zadania: 

 

a) remont drogi gminnej Kopana Droga (droga nr 2548024, dz. ew. nr 134) w Piekiełku; 

wartość robót budowlanych 257 764,95 zł, w tym środki z dotacji w wysokości 

198 229,00 zł; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) remont drogi gminnej Zawadka-Zarąbki-Piekiełko (droga nr 2548342, dz. ew. nr 243) 

w Zawadce; wartość robót budowlanych 312 889,98 zł, w tym środki z dotacji  

w wysokości 241 698,00 zł. 
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Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na drodze gminnej Kopana Droga wykonana została 

podbudowa, ułożona siatka z włókna szklanego oraz nawierzchnia asfaltowa na odcinku  

600 m, a na drodze gminnej Zawadka-Zarąbki-Piekiełko powstało 990 m nowej nawierzchni 

asfaltowej. Całkowita wartość obydwu zadań to 578 854,23 zł, w tym: 

 

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji stan na dzień 31.12.2018 r. 

 

- Przygotowanie dokumentacji i modernizacja wodociągu przy ul. Armii Krajowej  

(od Biedronki do GS Tymbark) – w ramach zadania wykonano dokumentacje  

projektową; nakłady w roku 2018: 7 995,00 zł; 

- Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 w miejscowości Tymbark oraz  

Podłopień – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy – zlecono wykonanie prac 

związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla w/w zadania; 

- Przygotowanie dokumentacji i założeń projektowych budowy chodnika wraz  

z poszerzonym poboczem przy drodze powiatowej 1616K w miejscowości Podłopień – 

opracowano dokumentację projektową budowy chodnika wraz z poszerzonym poboczem przy 

drodze powiatowej 1616 K w miejscowości Podłopień; nakłady w roku 2018: 24 169,50 zł; 

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w Piekiełku – wykonano 

dokumentację projektową budowy chodników w Piekiełku dla 3 odcinków:  

 przebudowy drogi powiatowej 1618 K Limanowa–Szyk–Mstów,  

 przebudowy drogi powiatowej 1618 K Limanowa Szyk–Mstów, 

 przebudowy drogi powiatowej 1617 K Piekiełko–Tymbark.  

Nakłady w roku 2018: 58 794,00 zł (w tym pomoc finansowa od Gminy Limanowa  

w wysokości 25 600,00 zł); 

- Droga na Zęzów od strony Piekiełka nr 2548024 wymiana płyt Jomby na nawierzchnię 

asfaltową i wybranie rowu – wykonano kosztorysy wraz z przedmiarami robót oraz  

zgłoszono roboty budowlane w Starostwie Powiatowym w Limanowej – Wydział  

Budownictwa i Architektury; nakłady w roku 2018: 1 500,00 zł; 

- Modernizacja nawierzchni odcinka ul. Targowej od skrzyżowania z drogą powiatową 

do targowicy (z ewentualnych oszczędności progi spowalniające) – wykonano kosztorysy 

wraz z przedmiarami robót oraz zgłoszono roboty budowlane w Starostwie Powiatowym  

w Limanowej – Wydział Budownictwa i Architektury; nakłady w roku 2018: 1 138,99 zł; 
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- Zakup urządzeń i utworzenie skateparku na płycie lodowiska – wykonano  

dokumentację projektową pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem 

skateparku przy Domu Kultury w Tymbarku; na realizację powyższego zadania Gmina  

Tymbark otrzymała dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014–2020; wartość zadania to  

994 868 zł, a kwota dotacji wynosi 500 000 zł; nakłady w roku 2018: 10 362,20 zł. 

3.3     Zamówienia publiczne  

W 2018 roku Urząd Gminy w Tymbarku przeprowadził 9 postępowań przetargowych  

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  

z 29 stycznia 2004 roku. Osiem przetargów dotyczyło robót budowlanych, a jeden  

zakupu usług.  
 

Zestawienie zamówień realizowanych w trybie ustawy z 29.01.2004 r.  

Prawo Zamówień Publicznych przez Urząd Gminy w Tymbarku w roku 2018 

 

Lp. 
Rodzaj  

zamówienia 

Opis przedmiotu  

zamówienia 

Tryb  

udzielenia  

zamówienia lub 

zawarcia  

umowy  

ramowej 

Data  

zawarcia 

umowy 

Dane  

Wykonawcy 

Wartość 

umowy  

netto  

w PLN 

1. 
Robota  

budowlana 

Budowa drogi gminnej nr 2548096 

Kwaśniakówka w km 0+575,00 – 

0+905,60 w miejscowości  

Podłopień i Tymbark 

Przetarg  

nieograniczony 
2.03.2018 r. 

PPUH DROG-BET 

Stanisław Kurek 

ul. Paderewskiego 17 

34-600 Limanowa 

375 131,45 

2. 
Robota  

budowlana 

Rozbudowa systemu  

wodociągowego i kanalizacyjnego 

w Gminie Tymbark – poprawa 

dostępu mieszkańców do infra-

struktury wod-kan. 

Część 1 Budowa sieci wodociągo-

wej w Zamieściu – etap I 

Część 2 Przebudowa budynku stacji 

uzdatniania wody miejscowości 

Podłopień, Gmina Tymbark 

Przetarg  

nieograniczony 
6.03.2018 r. 

Część 1 i 2 

Transwiertel Sp. z o.o. 

Świdnik 58 

33-312 Tęgoborze 

 

Część 1 – 

769 167,67 

Część 2 – 

353 781,58 

3. 
Robota  

budowlana 

Budowa chodnika wraz z zatokami 

autobusowymi przy drodze  

powiatowej 1617 K 

Piekiełko – Tymbark w km 

2+303,50 – 2+878,50 od drogi 

gminnej Na Stoku dz. ewid. 

nr 478 w Tymbarku do drogi  

gminnej Kopana Droga dz. ewid. 

nr 134 w Piekiełku. 

Przetarg  

nieograniczony 
29.03.2018 r. 

Przedsiębiorstwo 

Budowlano – 

Usługowe ZIBUD 

Grzegorz Zając 

34-608 Kamienica 477 

754 556,06 
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4. 

 

Robota 

budowlana 

 

Przebudowa boisk sportowych wraz 

z kompleksem rekreacyjnym przy 

Szkole Podstawowej w Tymbarku 

 

 

Przetarg  

nieograniczony 
2.07.2018 r. 

ADA-LIGHT Sp. z o.o. 

Budy Kozickie 56  

09-500 Gostynin 

 

963 252,02 

5. 
Robota  

budowlana 

 

Remont drogi gminnej Sołtystwo nr 

2548281, dz. ewid. nr 160  

w miejscowości Zamieście  

w km 0+244-1+234 

Przetarg  

nieograniczony 
26.07.2018 r. 

 

Firma DROGBUD s.c. 

Stanisław, Teresa  

Staśko, Słopnice 1183 

 

 

 

252 622,50 

6. 
Robota  

budowlana 

Część 3 - Modernizacja drogi dz. 

ewid. nr 2844, 2831 Szewczykówka 

koło Kurka w Podłopieniu 

Część 4 - Modernizacja drogi 

1161/65 oraz 1161/16, 1161/60 

przy ul. Kościelnej w Tymbarku 

 

Przetarg  

nieograniczony 
24.08.2018 r. 

Część 3 i Część 4 

PPUH DROG-BET 

Stanisław Kurek 

 ul. Paderewskiego 17 

34-600 Limanowa 

Część 3 – 

69 515,30 

Część 4 – 

45 863,80 

7. 
Robota  

budowlana 

Część 1. Remont drogi gminnej 

Zawadka-Zarąbki-Piekiełko 

 (droga nr 2548342, dz. ew. nr 243) 

w Zawadce w km 0+000 – 0+990, 

Część 2. Remont drogi gminnej 

Kopana Droga (droga nr 2548024, 

dz. ew. nr 134) w Piekiełku w km 

0+000 – 0+600 

 

Przetarg  

nieograniczony 
6.09.2018 r. 

Część 1 - Przedsiębior-

stwo Budowlano – 

Usługowe ZIBUD 

Grzegorz Zając 

34-608 Kamienica 477 

 

Część 2 - Firma  

Handlowo- Usługowa 

KATBUD 

Kazimierz Dudzik 

ul. Ogrodowa 10 

34-730 Mszana Dolna 

Część 1 – 

275 211,36 

Część 2 – 

209 565,00 

8. 
Robota  

budowlana 

Utworzenie placu zabaw  

w miejscowości Podłopień 

 

Przetarg  

nieograniczony 
31.10.2018 r. 

APIS POLSKA 

Sp. z o.o. 

ul. 3-go Maja 85  

37-500 Jarosław 

107 118,03 

9. Usługa 

Udzielenie i obsługa kredytu  

długoterminowego do kwoty  

2 602 000,00 zł na sfinansowanie  

w 2018 roku planowanego deficytu 

budżetu Gminy Tymbark i spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów  

i pożyczek 

 

Przetarg  

nieograniczony 
29.08.2018 r. 

Bank Spółdzielczy 

Rzemiosła w Krakowie, 

Oddział w Jodłowniku, 

Filia w Tymbarku 

Tymbark 215 

34-650 Tymbark 

392 539,38 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Urząd Gminy w Tymbarku  

(Zamawiający) może wyłonić wykonawcę zadania, którego wartość szacunkowa nie  

przekracza 30 000 euro bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku  

z czym w roku 2018 Wójt Gminy Tymbark przeprowadził 9 postępowań w trybie zapytań 

ofertowych z wyłączeniem stosowania ustawy;  
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Zestawienie zamówień realizowanych z wyłączeniem ustawy z 29.01.2004 r.  

Prawo Zamówień Publicznych w 2018 roku 

Lp. 
Tryb procedury 

i przedmiot zamówienia 
Wybrany oferent -adres Wartość oferty brutto 

1. 

Przygotowanie dokumentacji i założeń  

projektowych budowy chodnika wraz  

z poszerzonym poboczem przy drodze  

powiatowej 1616K w miejscowości Podłopień 

Renova Firma Usługowo-Handlowa  

Krzysztof Waniczek 

ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce 

24 169,50 zł 

2. 

Wykonanie dokumentacji projektowej 

 budowy chodników w Piekiełku. Zakres  

dokumentacji obejmuje 3 odcinki: 

1. Przebudowa drogi powiatowej 1618K  

Limanowa – Szyk – Mstów km 4+511 – 

5+565 w miejscowości Piekiełko 

2. Przebudowa drogi powiatowej 1618K  

Limanowa – Szyk – Mstów km 3+580 – 

4+214 w miejscowości Piekiełko 

3. Przebudowa drogi powiatowej 1617 K 

Piekiełko – Tymbark km 0+500 – 0+750 

Renova Firma Usługowo-Handlowa  

Krzysztof Waniczek 

ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce 

 

58 794,00 zł 

3. 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

zadanie Zagospodarowanie przestrzeni pu-

blicznej z uwzględnieniem skateparku przy 

Domu Kultury w Tymbarku 

PAD Projektowanie Architektoniczne 

Paweł Dusza 

Jurków 209, 34-643 Jurków 

5 500 zł 

4. 

Wykonanie dokumentacji projektowej  

budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej  

nr 28 Zator – granica państwa na odcinku  

od km 101 + 000 do km 101+500  

w miejscowości Podłopień 

Biuro Projektowe DROG-PROJEKT  

inż. Grzegorz Zawada, ul. Kopernika 15 b, 

34-600 Limanowa 

46 000 zł 

5. 
Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Tymbark 

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.  

Dobrów 8, 28-142 Tuczępy 
319,60 zł za tonę 

6. 
Zakup samochodu strażackiego  

dla OSP Podłopień 

ŁOMZIK FIRMA, Marcin Łomzik  

Tymbark 460, 34-650 Tymbark 
127 500,00 zł 

7. 

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 

2018/2019 na trenie Gminy Tymbark  

wraz z opiekunem 

Osobowe Usługi Transportowe  

Władysław Zielonka  

Tymbark 400, 34-650 Tymbark 

108 502,50 zł 

8. 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych Zimna Woda w miejscowości  

Tymbark na odcinku 220 mb 

PPUH DROG-BET Stanisław Kurek 

34-600 Limanowa, ul. Paderewskiego 17 
60 000 zł 

9. 
Modernizacja drogi gminnej Do Rysia  

w Piekiełku 

FHU TRANS-KOP Dorota Dudzik  

ul. Leśna 77, 34-730 Mszana Dolna 
75 000 zł 
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IV. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

4.1 Informacja o stanie mienia komunalnego  

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce  

nieruchomościami, Kodeksie Cywilnym, zasadach nabywania, zbywania i obciążania  

nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tymbark oraz zasadach ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przyjęty 

uchwałą Rady Gminy Tymbark z dnia 26 czerwca 2015 roku. Grunty, będące własnością 

gminy, mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie 

wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem.  

        Powierzchnia gruntów mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 

151,52 ha w tym las gminny 124,81 ha. Mienie komunalne stanowi zasób nieruchomości 

składający się z 268 działek ewidencyjnych w tym: 

 

Lp. Obręb Ilość działek Powierzchnia (ha) Wartość gruntu (zł) 

1. Piekiełko (0001) 13 2,2929  ha 273.501,40 

2. Podłopień (0002 58 1,6797 ha 488.750,02 

3. Tymbark (0003) 138 124,2004 ha 3.482.823,03 

4 Zamieście (0004) 39 1,1044 ha 159.407,32 

5. Zawadka (0005) 17 0,6832 ha 152.449,68 

6. Słopnice 3 5,86 ha 117.200,00 

Razem: 268 151,5206 ha 4.674.131,45  

 

       Wartość całego majątku trwałego Gminy Tymbark wynosi 86.106.307,20 zł. w tym  

wartość majątku trwałego placówek oświatowych prowadzonych przez gminę tj. 3 szkoły  

i przedszkole samorządowe wynosi 15.686.950,66 zł.  

 

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: 

Na terenie Gminy Tymbark znajduje się 12 budynków użyteczności publicznej, stanowiących 

własność Gminy Tymbark, w tym 7 budynków przeznaczonych jest na cele oświatowe  

i zostały przekazane w trwały zarząd, co obrazuje przedstawia poniższa tabela  

 

Lp

. 

 

Rodzaj budynku 

Wartość  

budynku w zł 

(brutto) 

Opis budynku 
Nr działki 

ewidencyjnej 

Wartość 

działki 

brutto w zł 

1. 

 

Szkoła Podstawowa                    

w Tymbarku 
4.188.914,86 nr bud. 354 

1272/4 , 1272/5 

pow. 1.1435 
48 414,71 

2. 
Budynek dawnego  

gimnazjum - rynek 
1.299.497,75 nr bud. 29 

 

674 pow. 0.0735 ha 

 

 

2 800,00 
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3. 

Budynek 18 (były  

komisariat Policji) dla  

potrzeb szkoły 

 

 

200.148,75 

 

nr bud. 18 

647 pow. 0.0319 ha 

1113/4 pow. 0,80 ha 

675 pow. 0,0176 ha 

1 200,00 

80.000,00 

1.000,00 

133.414,71 

4 

Hala sportowa dla Szkoły 

Podstawowej  

w Tymbarku 

 

Kontener mieszkalny za-

plecze socjalno-

gospodarcze 

2.393.642,28 

 

 

56.989,45 

 

 

 

nr bud 626 

1155/13 

 

 

1157 

 

---------- 

5 

 

Szkoła Podstawowa 

w Zawadce 
825.853,31 nr bud. 18 

583/3, 583/1, 583/6, 

583/7, 576/2 i 575/4  

o łącznej pow. 

0,3976 

58.504,89 

6 
Szkoła Podstawowa   

w Podłopieniu 

 

1.020.538,42 nr bud. 73 

1051/1, 1051/2, 

1050/2 1034/2, 

1034/5, 1034/6, 

1034/7, 1034/8, 

923 /1, 923/2 

pow. 0,4434 ha 

 

 

39.000,00 

7 

 

Przedszkole  

Samorządowe  

w Tymbarku 

2.088.790,33 nr bud. 495 1155/13 pow. 1,77 
 

--------- 

RAZEM 12.074.375,15 
 

230.919,60 

 

Grunty będące własnością Gminy Tymbark – oddane w użytkowanie wieczyste: 

Grunty stanowiące własność Gminy Tymbark oddane są trzem osobom fizycznym  

w użytkowanie wieczyste i zajmują powierzchnię 0,2159 ha w miejscowości TYMBARK  

 

Lp. 
Prawo wieczystego 

użytkowania 
Obręb 

Nr  

działki 

Powierzchnia  

(ha) 

Opłaty roczne za 

użytkowanie 

wieczyste (zł) 

1. 
Wieczyste użytkowanie 

przez dwie osoby  

fizyczne 

Tymbark 1272/6 0,1002 122,41 

2 
Wieczyste użytkowanie 

przez osobę fizyczną 
Tymbark 1356/2 0,1157 1.261.44 

 0,2159 1.383,85 

 

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w użytkowaniu wieczystym  

Gminy Tymbark: 

Lp. Nr działki Powierzchnia Lokalizacja Wartość 

1. 1 
1155/18 

1155/23 
0,14 Tymbark 22 802,00 

2. 2 977/3 0,08 Tymbark 12 280,00 

3. 3 977/5 0,10 Tymbark 13 800,00 

4. 4 1155/70 0,0686 Tymbark 11 500,00 

 Razem: 0.3886 ha   
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Dane dotyczące wynajmowania lokali użytkowych stanowiących zasób gminy w 2018 r.   

1. Lokal w budynku Ośrodka Zdrowia w Tymbarku – na podstawie umowy najmu zawartej 

pomiędzy Gminą Tymbark a osobą fizyczną na okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2025 r. 

Czynsz najmu wynosił 428,50 zł miesięcznie (brutto). 

2. Lokal w budynku Urzędu Gminy na czas nieokreślony na podstawie umowy najmu dla 

Telekomunikacji Polskiej S.A. w Nowym Sączu. Kwota za czynsz i ogrzewanie wynosiła 

miesięcznie 873,32 zł (brutto). 

3.  Lokal w budynku Urzędu Gminy – na czas nieokreślony dla Gminnej Spółdzielni  

Samopomoc Chłopska w Tymbarku. Kwota za czynsz i ogrzewanie wynosiła miesięcznie  

1 040,58 zł (brutto).  

4. Lokal w budynku Urzędu Gminy – na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy Gminą 

Tymbark a Rejonowym Urzędem Poczty w Nowym Sączu na czas nieokreślony. Kwota za 

czynsz i ogrzewanie wynosiła miesięcznie 1 202,33 zł miesięcznie (brutto). 

5. Lokal w budynku Ośrodka Zdrowia w Tymbarku – na podstawie umowy najmu zawartej 

pomiędzy Gminą Tymbark od 1.01.2011 r. do 31.12.2025 r. dla CHIRAMED  

spółka z o.o. Rabka Zdrój ul. Orkana 20 B. Kwota za czynsz wynosiła miesięcznie  

2.132,33 zł   (brutto). 

6. Lokal w budynku Przedszkola Samorządowego w Tymbarku – na podstawie umowy 

najmu zawartej pomiędzy Gminą Tymbark a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością im. Jana Pawła II Przystań ( pow. 190,18 m2 – z przeznaczenie na 

rehabilitację osób niepełnosprawnych). Umowa na czas określony od 1.06.2012 do 

31.05.2018 r. Kwota za czynsz wynosiła miesięcznie 300,00 zł (brutto). 

7. Lokal w budynku Szkoły Podstawowej w Piekiełku (sala gimnastyczna) – na podstawie 

umowy najmu zawartej pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Piekiełko 

 i Okolic z przeznaczeniem na użytkowanie sali przez uczniów oraz mieszkańców 

Piekiełka i okolic. Umowa na czas określony od 2.09.2012 do31.12.2018 r. Czynsz najmu 

wynosił 959,40 zł kwartalnie (brutto). Zmiana w IV kwartale na kwotę 300,00 zł. 

8. Lokal użytkowy w budynku Domu Kultury w Tymbarku o pow. 38,02 m2  

z przeznaczeniem na wynajem – wypożyczalnia łyżew w okresie funkcjonowania 

lodowiska w Tymbarku. Umowy na czas określony od 27.12.2017 do 15.03.2018 r. oraz 

od 14.12.2018 do 28.02.2019 – na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy Gminą  

a osobą fizyczną. Czynsz najmu wynosił 3321,00 zł miesięcznie (brutto). 

9.  Opłata za centralne ogrzewanie Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego Rzemiosła  

w Krakowie odział w Tymbarku (gmina zalicza na poczet udziału w kosztach budowy 

urzędu). Opłata wynosi 116,36 zł miesięcznie (brutto). 

 

Wydzierżawianie nieruchomości gruntowych zasobów mienia komunalnego 

1. Umowa dzierżawy gruntu o pow. 144 m2 zawarta od 1.06.2004 do 31.05.2019 r. na 

rzecz Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 160 – stacja sieci Plus 

GSM, czynsz wyniósł 1 489,28 zł (brutto) miesięcznie. 

2. Część działki ewidencyjnej nr 643/13 o pow.0,3902 ha (zabudowane budynkami), 

położonej w Tymbarku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Tymbark a Mirosławem i Arkadiuszem 

Jeremiejko – na czas określony od 1.12.2016 do 30.11. 2026 r. Czynsz dzierżawy 

wyniósł 2017,69 zł (brutto) miesięcznie.  
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3. Umowa dzierżawy nr 6845.27.2016 oraz Aneks z 2016 zawarty pomiędzy Gminą 

Tymbark a Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o w sprawie oddania w 

dzierżawę mienia komunalnego stanowiące nieruchomości urządzenia i instalacje 

służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 

terenie gminy. Czynsz miesięczny wyniósł 800,00 zł (brutto) miesięczny. 

4. Nieruchomość oznaczona działką nr 526/2 (boisko sportowe) – użytkuje Klub 

Sportowy Tymbark (Umowa Nr KGKŚ.6845.11.2015 – umowa na czas określony do 

27 maja 2020 r.) Czynsz miesięczny wyniósł 100,00 zł (brutto) miesięcznie. Zgodnie  

z aneksem w okresie zimowym od marca do listopada pomieszczenia są w dyspozycji 

Urzędu Gminy z przeznaczeniem na funkcjonowanie lodowiska. 

5. Część działki ewidencyjnej 1157 – na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 

Tymbark a Eugeniuszem Nuzią z przeznaczeniem na parkowanie samochodów 

ciężarowych – na czas określony do 31 marca 2021 r. Czynsz dzierżawy wyniósł 

664,80 zł (brutto) miesięcznie. 

6. Część działki ewidencyjnej 1157 – na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 

Tymbark a Władysławem Chełmeckim z przeznaczeniem na parkowanie samochodów 

ciężarowych – na czas określony do 31 marca 2021 r. Czynsz dzierżawy wyniósł 

221,40 zł (brutto) miesięcznie. 

7. Umowa dzierżawy nieruchomości gminnej zabudowanej budynkiem nr 578 (lokal  

o pow. 52 m2) usytuowany na części działki ewid. nr 1157 położonej w Tymbarku. 

Umowa na czas określony od 15.03.2016 do 23.06.2023 r. Dzierżawca FUH  

WILCZEK Dariusz Wilczek. Czynsz miesięczny wyniósł 639,60 (brutto) miesięcznie. 

8. Umowa dzierżawy nieruchomości niezabudowanej część działki ewid. nr 1157  

położonej w Tymbarku na czas określony do dnia 15.04 2020 r. Dzierżawca FUH  

WILCZEK Dariusz Wilczek. Czynsz wyniósł 381,30 zł (brutto) miesięcznie. 

9. Umowa dzierżawy nieruchomości zawartej pomiędzy Gminą Tymbark a osobą  

fizyczną pod lokalizację garażu, usytuowany na dz. ew. 1214/2 – Umowa na czas 

określony od 16.12.2017 do 15.12.2020 r. Czynsz dzierżawy wyniósł 49,20 zł (brutto) 

miesięcznie. 

10. Umowa dzierżawy nieruchomości zawartej pomiędzy Gminą Tymbark a osobą  

fizyczną pod usytuowanie reklamy na działce mienia komunalnego – dzierżawa na 

trzy lata. Czynsz dzierżawy wyniósł 30,00 zł (brutto) miesięcznie. 

11. Umowa dzierżawy nr 1/2014 z dn. 9.01.2014 oraz Aneks nr 1/2015 oraz Aneks  

z 2017 r. zawarty pomiędzy Gminą Tymbark a Zakładem Gospodarki Komunalnej 

Spółka z.o.o w sprawie oddania gruntu pod reklamę. Umowa ważna do 31.12.2019 r. 

Czynsz dzierżawy wyniósł 61,50 zł (brutto) miesięcznie.  

12. Umowa OKGMIV.6845.17.2018 zawarta pomiędzy Gminą Tymbark a Zakładem  

Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o w sprawie oddania w dzierżawę (dz. ew. 

1155/82 o pow. 647 m2) pod myjnię samochodową. Umowa ważna do 31.12.2019 r. 

Czynsz dzierżawy wyniósł 300,0 zł (brutto) miesięcznie. 

13. Część działki ewidencyjnej 1157, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 

Tymbark a Sowa Marek JAMAR z przeznaczeniem na parkowanie samochodów 

ciężarowych. Umowa ważna na czas określony do 31.03.2021 r. Czynsz dzierżawy 

wyniósł 885,60 zł (brutto) miesięcznie. 

14. Część działki ewidencyjnej 1157, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 

Tymbark a Krzysztofem  Lorek z przeznaczeniem na parkowanie samochodów 
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ciężarowych – na czas określony do dnia 31.12.2021 r. Czynsz dzierżawy wyniósł  

442,80 zł (brutto) miesięcznie. 

15. Umowa dzierżawy nieruchomości zawarta pomiędzy Gminą Tymbark a Ryszardem 

Jasicą – teren pod prowadzenie ruchomej małej gastronomi w okresie funkcjonowania 

lodowiska w Tymbarku (dz. ew. 526/1). Czynsz dzierżawy wyniósł 184,50 zł (brutto) 

miesięcznie. Refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej za okres dzierżawy 

według podlicznika. 

16. Część działki ewidencyjnej 1157, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 

Tymbarka a Januszem Zając z przeznaczeniem na parkowanie samochodów 

ciężarowych. Umowa na czas określony do dnia 31.12.2021 r. Czynsz dzierżawy 

wyniósł 221,40 zł (brutto) miesięcznie. 

17. Część działki ewidencyjnej 1157, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 

Tymbark a Józefem Mierzyńskim z przeznaczeniem na parkowanie samochodów 

ciężarowych. Umowa na czas określony do dnia 31.12.2021 r. Czynsz dzierżawy 

wyniósł 221,40 zł (brutto) miesięcznie. 

 

Dochody uzyskane w 2018 roku z poszczególnych praw własnościowych: 

 z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły: 1 383,85 zł (brutto), 

 z tytułu dzierżawy wyniosły: 66.445,20 (brutto),  

 z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły: 72.372,00 zł (brutto). 

 

Użyczanie nieruchomości gminnych 

1. Część budynku Domu Kultury w Tymbarku dz. ewid. nr 526/1: użytkuje Samodzielne  

Koło Terenowe Nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, umowa od 1.09.2011 r. do 

31.08.2021 r. (z obowiązkiem tworzenia funduszu remontowego w wysokości 1000 

zł/miesiąc). 

2. Umowa o przekazaniu w nieodpłatne użytkowanie obiektów Szkoły Podstawowej  

w Piekiełku zawarta w dniu 18.08.2005 r. pomiędzy Gminą Tymbark a Stowarzyszeniem 

Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic, Piekiełko 40 na podstawie Zarządzenia Nr SG.0050.87 

Wójta Gminy Tymbark z dnia 27 czerwca 2014. Na czas określony od 1.09. 2014 r. do 

31.08.2019 r.  

3. Część działki 1157 wraz obiektem socjalnym przy kortach tenisowych – umowa użyczenia 

na okres od 29.05. 2018 do 28.05.2028 r. na rzecz Stowarzyszenia Sportowego Tymbark 

TENNIS Club w Tymbarku. 

 

Zakup i przekazanie nieruchomości do zasobu gminnego 

Na podstawie Aktu Notarialnego nr 291/2018 z dnia 20.12.2018 roku Gmina Tymbark  

zakupiła działkę ewid. o nr 576/3 o pow. 0,0627 ha, położoną w Zawadce od osoby fizycznej 

– na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Zawadce. Przedmiotowa nieruchomość graniczy z gruntami Szkoły  

Podstawowej oraz boiskiem sportowym. Zakup działki nastąpił za zgodą Rady Gminy  

wyrażona w uchwale Nr II/12/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. – za kwotę  65.797,00 zł. 

 

Komunalizacja  

Gmina Tymbark jest w posiadaniu 270 odcinków dróg, z których 65 posiada uregulowany 

stan prawnych, co stanowi 24% skomunalizowanych działek drogowych w stosunku do ilości 
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użytkowanych dróg w formie samoistnego posiadania przez Gminę Tymbark. 

Ilość wydanych przez Wojewodę Małopolskiego decyzji komunalizacyjnych do roku 2017  

w rozbiciu na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:  

Tymbark – 32 

Piekiełko – 13 

Podłopień – 9  

Zamieście – 4 

Zawadka – 3   

 

Wykaz dziełek stanowiących drogi gminne, dla których  

uregulowano stan prawny w 2018 roku  

 

Lp Nazwa drogi Obręb Nr działki Powierzchnia 
Nr  Decyzji Wojewody  

Małopolskiego 

1. Jackówka Piekiełko 328 0,0258 ha WS.IX.7533.1.503.2012.AMS 

2 Do Śliwy Smotrów 
 

Piekiełko 

 

460 

 

0,06 ha 

 

WS.IX.7533.1.480.2018.AMS 

3 Bubulówka Podłopień 1162 0,29 ha WS.IX.7533.1.558.2013.AMS 

3. Piekiełko-Jackówka Piekiełko 495 0,14 ha WS.VII.7532.1.588.2018.KD 

4 Rola Podłopień 111 0,56 ha WS.IX.7533.1.627.2013.AMS 

5 Dudówka Podłopień 2656 0,11 ha WS.IX.7533.1.560.2013.AMS 

6 Kurkówka Podłopień 2585 0,10 ha WS.IX.7533.1.559.2013.AMS 

7 Kurkówka Podłopień 2608 0,06 ha WS.IX.7533.1.559.2013.AMS 

8 Kurkówka Podłopień 2618 0,03 ha WS.IX.7533.1.558.2013.AMS 

9 Kurkówka Podłopień 2638 0,04 ha WS.IX.7533.1.1576.2017.AMS 

10 Dyrlówka Podłopień 3807 0,06 ha WS.VII.7532.1.694.2017.SA 

11 Węglarka Tymbark 416/3 0,12 ha WS.IX.7532.1.903.2013.AB 

12 1 Maja Piekiełko 493 0,02 ha WS.IV.7533.1.1453.2017.AMS 

14 1 Maja Piekiełko 492 0,01 ha WS.IV.7533.1.1452.2017.AMS 

15 
Plac koło stacji 

PKP 
Tymbark 302/10 0,1463 ha WS-VII.7532.1.843. 2017.SA 

16. 

 

Dz. siedliskowa 

Dom Kultury 
Tymbark 526/1 0,3684 ha 

dokonano zamiany prawa  

użytkowania wieczystego  

we własność 

17 
Teren pod boiskiem 

sportowym 
Tymbark 526/2 1,5551 ha 

dokonano zamiany prawa  

użytkowania wieczystego  

we własność 

18. Do Technikum Tymbark 977/22 0,0638 ha 

dokonano zamiany prawa  

użytkowania wieczystego  

we własność 

RAZEM 3,7594  ha  

 

4.2 Gospodarka lasami mienia komunalnego   

Tereny leśne stanowiące własność Gminy Tymbark, położone są w VIII Karpackiej krainie 

przyrodniczo-leśnej, dzielnicy V Beskidu Wyspowego, w kompleksach leśnych gór:  

Łopień, Paproć Zęzów, Zapowiednia. 

       Ogólna ich powierzchnia wynosi 124,81 ha z czego na terenie wsi Tymbark znajduje 

się – 104,22 ha., wsi Podłopień – 14,73 ha., wsi Słopnice Królewskie – 5, 77 ha.  
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      Uchwałami Rady Gminy Tymbark z 1991 roku tereny leśne przekazane zostały  

w zarząd sołectwom: 

1. Tymbark – 101,74 ha, 

2. Podłopień – 14,73 ha, 

3. Zawadka – 5, 82 ha, 

4. Zamieście – 5,86 ha.  

      Lasy te nie są objęte uproszczonym planem urządzania, co skutkuje wymogiem  

corocznego uzyskania decyzji ustalającej zakres zadań do wykonania dla poszczególnych 

działek ewidencyjnych. Brak planu urządzania lasu powoduje prowadzenie gospodarki  

w sposób niesystematyczny i nie w pełni zgodny ze sztuką leśną . 

       Dominującymi gatunkami drzew są: jodła pospolita, buk zwyczajny, świerk pospolity, 

modrzew europejski i polski, sosna zwyczajna. Domieszkowo występują: olsza szara,  

jesion wyniosły, klon jawor i polny, wiąz górski i polny, lipa drobnolistna, grab, brzoza 

brodawkowata, dąb szypułkowy. 

      Minimalnym wiekiem rębności, pozwalającym na wycinanie poszczególnych  

gatunków drzew jest, dla jodły i buka – 100 lat, świerka, sosny, modrzewia, klonu – 80 lat, 

dębu, jesionu, wiązu –120 lat, brzozy – 60 lat, olszy –30 lat.  

      Stan zdrowotny lasu jest zadowalający, wyjątek stanowi nadmierna ilość jemioły  

pospolitej, która rozprzestrzenia się intensywnie, szczególnie przez ptaki w okresie  

owocowania. Problemem jest również długoletnie zamieranie jesionu wyniosłego oraz  

występowanie zgorzeli korzeniowej sosny i świerka. Stan sanitarny lasu jest dobry, posusz 

i drobnica pozrębowa usuwane są przez osoby fizyczne na bieżąco. 

      Na podstawie decyzji wydanej przez Nadleśnictwo Limanowa, w 2018 roku pozyskano 

drewna ogółem 169,74 m3 w tym: 

 drewna wielkowymiarowego iglastego 109, 21 m3 ,  

 drewna opałowego iglastego 43, 30 m3 ,  

 drewna opałowe liściastego 17, 23 m3 . 

o wartości 27 925, 45 zł netto, średnia wartość drewna za 1m3  wyniosła 164, 52 zł netto. 

      Ponadto wykonano prace hodowlane (czyszczenia wczesne i późne młodników na 

pow. 1,45 ha, pielęgnacja upraw na pow. 0, 75 ha), prace agrotechniczne (usuwanie  

jeżyny, bzu, maliny, leszczyny na powierzchni 1,20 ha). 
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V.  REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  

W Gminie Tymbark w 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

1. Strategia rozwoju Gminy Tymbark na lata 2015–2022. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.    

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark. 

4. Gminny program rewitalizacji Gminy Tymbark na lata 2017–2023. 

5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tymbark na lata 2014–2020. 

6. Program opieki nad zwierzętami domowymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Tymbark na 2018 r.  

7. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tymbark. 

8. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tymbark na 

lata 2014–2020. 

9. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2018–2020. 

10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

Narkomanii na terenie Gminy Tymbark na rok 2018. 

11.  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Tymbark na rok 2018. 

12.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                           

w Rodzinie na lata 2014–2020 dla Gminy Tymbark.  

5.1      Strategia Rozwoju Gminy Tymbark na lata 2015–2022 

Strategia Rozwoju Gminy Tymbark na lata 2015–2022 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy 

Tymbark Nr IX/40/2015 z dnia 27 maja 2015 roku. Dokument został opracowany w celu 

stworzenia planu działań jakie mają zostać podjęte w poszczególnych miejscowościach  

Gminy Tymbark w latach 2015–2022 dla poprawy jakości życia ich mieszkańców, głównie  

w aspekcie społecznym i ekonomicznym. Strategia wyznacza 5 głównych celów  

strategicznych na lata 2015–2022: 

1. Poprawa jakości życia poprzez rozwój infrastruktury publicznej. 

2. Poszerzenie oferty edukacyjnej, kulturalno-sportowej, zdrowotnej, społecznej i wzrost 

bezpieczeństwa publicznego. 

3. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i wprowadzenie nowoczesnych 

technologii w dziedzinie ochrony środowiska. 

4. Stworzenie warunków dla efektywnego funkcjonowania działających przedsiębiorstw                          

i pobudzenie przedsiębiorczości w sektorach: rolnym, usług i innowacji. 

5. Określenie kierunków, inwentaryzacja zasobów i rozbudowa bazy rekreacyjno-

turystycznej z uwzględnieniem możliwości współpracy z innymi podmiotami. 

 

Wykaz celów i działań zrealizowanych na terenie Gminy Tymbark w roku 2018 – zgodnych 

z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Gminy Tymbark na lata 2015–2022 

 

Cel strategiczny nr 1 

1. Budowa wodociągów i kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 

Tymbark: 

a) budowa wodociągu w Zamieściu; 

b) przygotowanie dokumentacji modernizacji wodociągu przy ulicy od Biedronki do GS 

Tymbark. 
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2. Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych: 

a) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zimna Woda w Tymbarku, 

b) budowa drogi Kwaśniakówka w Tymbarku i Podłopieniu, 

c) modernizacja ul. Szkolnej w Tymbarku, 

d) modernizacja drogi przy ul. Kościelnej w Tymbark, 

e) modernizacja drogi Szewczykówka w Podłopieniu, 

f) remont drogi Sołtystwo w Zamieściu, 

g) remont drogi  Zawadka-Zarąbki-Piekiełko w Zawadce, 

h) remont drogi Kopana Droga w Piekiełku, 

i) modernizacja drogi Do Rysia w Piekiełku. 

3. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę chodników i oświetlenia 

ulicznego: 

a) przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy drodze krajowej 

nr 28 w miejscowości Tymbark oraz Podłopień, 

b) przygotowanie dokumentacji i założeń projektowych budowy chodnika wraz  

z poszerzonym poboczem przy drodze powiatowej 1616K w miejscowości Podłopień, 

c) wykonanie dokumentacji projektowej chodników w Piekiełku dla 3 odcinków:  

- przebudowy drogi powiatowej 1618 K Limanowa – Szyk – Mstów w km  

4+511 – 5+565,  

      - przebudowy drogi powiatowej 1618 K Limanowa Szyk – Mstów w km 3+580 – 4+214, 

      - przebudowy drogi powiatowej 1617 K Piekiełko – Tymbark w km 0+500 - 0+750.  

 

Cel strategiczny nr 2 

1. Stworzenie skateparku i parku linowego na terenie Gminy Tymbark: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  

z uwzględnieniem skateparku przy Domu Kultury w Tymbarku. 

2. Objęcie monitoringiem wizyjnym strategicznych miejsc na terenie gminy: 

a) zakup dwóch kamer wraz z rejestratorem dla Szkoły Podstawowej w Podłopieniu. 

3. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez programy stypendialne: 

a) przyznawanie stypendium motywacyjnego w ramach III edycji gminnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tymbark. 

4. Organizacja szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych i konkursów przedmiotowych  

pogłębiających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów: opisane w rozdziale 8.1 

Oświata i edukacja. 

Cel strategiczny nr 3 

1. Modernizacja kotłowni w zakresie wymiany źródeł grzewczych na nowoczesne  

i ekologiczne: 

a) realizacja programu wymiany kotłów na wykorzystujące paliwa gazowe lub stałe,  

b) w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark – program 

finansowany w ramach RPO. 

Cel strategiczny nr 5 

1. Rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla turystyki pieszej i rowerowej m.in. poprzez rozwój 

wielofunkcyjnych tras i ścieżek turystycznych, rowerowych oraz placów rekreacyjnych  

w gminie: 

a) utworzenie placu zabaw w Podłopieniu; 

b) przebudowa boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole  

Podstawowej w Tymbarku. 

http://tymbark.in/stypendysci-iii-edycji-gminnego-programu-wspierania-edukacji-uzdolnionych-dzieci-i-mlodziezy-z-terenu-gminy-tymbark/
http://tymbark.in/stypendysci-iii-edycji-gminnego-programu-wspierania-edukacji-uzdolnionych-dzieci-i-mlodziezy-z-terenu-gminy-tymbark/
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2. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych o charakterze ponadlokalnym, bazujących 

na tradycji i specyfice gminy, w tym artystycznych i twórczych opisano w rozdziale  

8.2 Kultura i promocja gminy. 

3. Działania zakresie wspierania lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz  

przyrodniczego: 

a) wydanie publikacja o życiu i działalności Józefa Marka. 

5.2.    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

Studium jest dokumentem sporządzonym w celu określenia polityki przestrzennej gminy. Jest 

jedynym dokumentem planistycznym sporządzanym obligatoryjnie w granicach administra-

cyjnych gminy i należy do zadań własnych gminy. 

       Określa generalne zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru całej gminy  

i poszczególnych jej fragmentów, nie precyzuje szczegółowych ustaleń dotyczących  

przeznaczenia poszczególnych działek oraz warunków ich zabudowy i dopuszcza możliwość 

korekt w rozgraniczeniach poszczególnych terenów na etapie opracowywania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, lecz pod warunkiem nie naruszenia obligatoryj-

nych innych istotnych ustaleń studium.   

       Na terenie Gminy Tymbark obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-

rowania Przestrzennego Gminy Tymbark, które przyjęte zostało Uchwałą Rady Gminy  

Tymbark X/92/99 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 1999 r. W 2015 roku podjęta  

została Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 

zmiany Studium.  

      Studium składa się z tekstu – kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz rysunku  

w skali 1:10 000 pn. Uwarunkowania rozwoju – synteza, kierunki zagospodarowania  

przestrzennego, polityka przestrzenna. 

Opracowania graficzne dotychczasowego studium zawierają: 

1. Powiązania przyrodniczo-funkcjonalne, skala 1:25 000. 

2. Powiązania z obszarami sąsiednimi w zakresie infrastruktury technicznej, skala 1:25 000. 

3. Mapa warunków glebowo-leśnych, skala 1:10 000. 

4. Zagrożenia antropogeniczne środowiska, skala 1:10 000. 

5. Analiza realizacji mpzp, skala 1:10 000. 

6. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju, skala 1:10 000. 

7. Środowisko kulturowe, zasoby, wytyczne konserwatorskie, skala 1:10 000. 

8. Uwarunkowania rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji, skala 1:10 000. 

9. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji, skala 1:10 000. 

Opracowania te stanowią materiały pomocnicze uzasadniające przyjęcie w studium rozwiązań 

i mogą być wykorzystane przez władze gminy przy prowadzeniu bieżącej polityki w zakresie 

zagospodarowania przestrzennego gminy.  

5.3    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark   

W celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania  

i zabudowy Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny 

przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. Przed podjęciem uchwały Wójt 

wykonuje analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia  

zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały  

geodezyjne oraz ustala zakres niezbędnych prac. Sporządza projekt planu miejscowego  
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zawierający część tekstową i graficzną zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami  

odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. Po przeprowadzeniu procedury 

planistycznej, plan miejscowy uchwala Rada Gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on  

ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

Wójt przedstawia wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac  

planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Koszty sporządzenia  

planu miejscowego obciążają budżet gminy. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.     

       Gmina Tymbark o powierzchni 3 264,40 ha pokryta jest planem miejscowym w 100%. 

Uchwała Nr XXIII/172/05 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Tymbark podjęta została przez Radę Gminy Tymbark w dniu 31  

marca 2005 roku. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  

Nr 322, poz. 2418 z dn. 14.06.2005 r. 

      Od 2005 r. do chwili obecnej podjęto 15 uchwał zmieniających ustalenia obowiązującego 

miejscowego planu. Zmianami zostały objęte działki na terenie wszystkich miejscowości 

gminy. Zmiany przedstawiają się następująco: 

- na tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego – 97 działek, 

- na tereny mieszkaniowo-usługowe – 7 działek, 

- tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkalnictwa – 1, 

- na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 1, 

- na tereny przemysłowo-usługowe – 2, 

- na tereny usługowe – 3, 

- na tereny zabudowy rekreacyjnej – 5, 

- na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług – 12, 

- na tereny produkcyjno-usługowe – 1. 

Granice obszaru objętego planem miejscowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

       W miejscowości Piekiełko zmianą objętych zostało 14 działek, w Podłopieniu 35  

działek, w Tymbarku 29 działek, w Zamieściu 43 działki, w Zawadce 8 działek. Dodatkowo 

tereny  na osiedlu Podwisiołki zostały zmienione na tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej. Oprócz zmian dotyczących konkretnych działek zostały również zmienione części 

tekstowe dotyczące terenów rolnych, zabudowy zagrodowej i terenów osuwiskowych.  

Również zakład Tymbark MWS wnioskował o dokonanie zmiany terenów będących ich  

własnością na tereny produkcyjne i oczyszczalni ścieków oraz urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii. 

5.4    Gminny program rewitalizacji Gminy Tymbark na lata 2017-2023 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tymbark na lata 2017–2023 został opracowany  

w roku 2017 i przyjęty uchwałą Rady Gminy nr XXXI/184/2017 z dnia 12 września 2017 r.  

     Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego został pozytywnie zaopiniowany, wpisany 

do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Małopolskiego.  

      Rewitalizację należy rozumieć jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego  

obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane  

działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane  

terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy na podstawie programu rewitalizacji. 

      Gminy Program Rewitalizacji Gminy Tymbark pełni rolę narzędzia planowania,  

koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Co ważne, 

posiadanie programu rewitalizacji, zgodnego z aktualnymi wytycznymi i wpisanie do wykazu 

Programów Rewitalizacyjnych jest warunkiem ubiegania się o wsparcie projektów rewitaliza-

cyjnych we wszystkich działaniach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Małopolskiego 2014– 2020.  

       W wyniku przeprowadzonej diagnozy wykazano w Gminnym Programie Rewitalizacji 

Gminy Tymbark obszary najbardziej zdegradowane, wyznaczając obszar rewitalizacji  

z wyróżnieniem dwóch podobszarów:  

 

1.  Podłopień, który obejmuje tereny w centrum Podłopienia przy drodze powiatowej nr 

1632K Kępanów–Tymbark z rozproszoną zabudową wokół kluczowego obszaru  

infrastruktury publicznej przy szkole podstawowej,  

 

2. Tymbark, który obejmuje obszar położony w ścisłym centrum miejscowości Tymbark, 

przy drodze powiatowej nr 1632K Kępanów–Tymbark, nr 1617K Piekiełko–Tymbark.  

Cechuje go zwarta zabudowa. Sam obszar rewitalizacji, mimo że zwarty przestrzennie, nie 

jest jednorodny. Różni się charakterem istniejącej zabudowy. Decyduje to o różnych  

problemach społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych lub przyrodni-

czych występujących aktualnie na tych obszarach. Poniżej przedstawiono wskazane  

podobszary w wersji graficznej. 
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W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Tymbark na lata 2017– 2023 wyróżniono  

projekty główne oraz projekty uzupełniające. Listę głównych projektów rewitalizacyjnych 

tworzą działania, bez których realizacja celów programu nie będzie możliwa, a obszary  

rewitalizacji nie będą w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Zostały one powiązane z celami 

rewitalizacji i kierunkami działań. W każdym projekcie infrastrukturalnym znajdują się  

działania społeczno-edukacyjno-kulturalne, skierowane do mieszkańców obszaru rewitaliza-

cji. Natomiast listę uzupełniających projektów rewitalizacyjnych tworzą działania, którym 

przypisano mniejszą skalę oddziaływania bądź brak jest szczegółów ich realizacji, a są  

oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. Poniższa tabela  

przedstawia zestawienie głównych projektów rewitalizacyjnych. 

 

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH PROJEKTÓW  

REWITALIZACYJNYCH 

L.p. Tytuł projektu Stan realizacji 

1. 

Przebudowa boisk sportowych wraz  

z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole  

Podstawowej w Tymbarku 

Projekt w trakcie realizacji przy 

współfinansowaniu  

ze środków RPO WM 2014–2020 

2. 
Renowacja budynku Urzędu  

Gminy Tymbark 

Projekt planowany do realizacji  

w roku 2020 

3. 

Rozbudowa i modernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej w miejscowości 

Podłopień wraz z działaniami miękkimi 

dotyczącymi wsparcia kompetencji 

Projekt przewidywany do realizacji                         

w latach 2020–2022 

4. 

Rozbudowa Świetlicy wiejskiej  

w Zamieściu oraz działania miękkie  

w zakresie wsparcia na rzecz seniorów 

Projekt przewidywany do realizacji                       

w latach 2020–2022 

5. Klub seniora 
Projekt przewidywany do realizacji  

w latach 2020–2022 

6. 

Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez  

aktywizację społeczną i zawodową  

osób bezrobotnych 

Projekt przewidywany do realizacji  

w latach 2020–2022 
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5.5   Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tymbark na lata 2014–2020 

Rady Gminy Tymbark w dniu 17 czerwca 2014 r. podjęła Uchwałę nr XXXVIII/243/2014  

w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tymbark na lata 

2014–2020. Przyjęty program określił kierunki działania mające na celu tworzenie warunków 

do realizacji ustawowych zadań Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

gospodarstw domowych o niskich dochodach. Gmina Tymbark utrzymuje swój zasób  

mieszkaniowy na takim poziomie, aby umożliwiał tworzenie warunków do zaspokajania  

potrzeb mieszkaniowych, przeznaczając lokale mieszkalne komunalne lub socjalne dla osób 

ubiegających się o najem lokalu z terenu Gminy Tymbark. 

        Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tymbark na lata 

2014–2020 obejmuje wszystkie istotne zagadnienia i problematykę związaną z realizacją  

planowanej polityki mieszkaniowej. Program został opracowany ze szczególnym uwzględ-

nieniem: 

 prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego  

gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe mieszka-

nia socjalne, 

 analizy potrzeb oraz planów remontów i modernizacji wynikających ze stanu  

technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata, 

 planowanej sprzedaży lokali w kolejnych latach, 

 zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszów, 

 sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszka-

niowego zasobu gminy oraz przewidywanych zmian w zakresie zarządzania mieszka-

niowym zasobem gminy w kolejnych latach, 

 źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

 wysokości wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 

koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, a także wydatków inwestycyjnych, 

 opisu innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalnego  

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

 

                    

                  Zasób mieszkaniowy Gminy Tymbark przedstawia  
 

Lp. Miejscowość 
Ilość lokali  

mieszkalnych 

Powierzchnia  

użytkowa [m²] 

1. Tymbark 4 148,00 

2. Piekiełko 3 202,67 

  7 350,67 

 

 

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą lokale o różnym stanie technicznym, w tym 

również lokale socjalne. Z ogólnej liczby 7 lokali, stanowiących zasób gminy,  4 to lokale  

socjalne. 
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Plan  dochodów i zmiana wysokości czynszów mieszkań socjalnych  
 

Lp. 

LOKALE 

w budynku nr 439 

Tymbark 

Kwota faktury 

(zł) 

Pow. 

lokalu 

[m2] 

dochód 

roczny 

(zł) 

Planowany 

wzrost  

czynszu  

rok 2015 

 

2016 

2017-

2020 

1. Suteryny mieszkalne 

(2 pokoje, kuchnia,  

korytarz) 

 

24,00 

 

24,00 

 

48 m2 

 

288,00 

 

576 

 

864 

 

1152 

2 Parter (2 pokoje, kuchnia, 

korytarz, klatka  

schodowa) 

 

28,00 

 

28,00 

 

56 m2 

 

336,00 

 

672 

 

1008 

 

1344 

3. Piętro (pokój, klatka  

schodowa) 
6,00 6,00 12 m2 72,00 144 216 288 

4. Piętro (pokój, klatka  

schodowa) 
16,00 16,00 32 m2 192,00 384 576 768 

RAZEM 888  1 776 2 664 3552 

 
W roku 2018 kwota czynszu za 1 m2 za mieszkanie socjalne wynosiła 2 zł/m². W poszczegól-

nych latach był w następujący wysokościach: w 2015 r. – 1.00 zł/m2, w 2016 r. – 1,50 zł/m2, 

w 2017 r. – 2,00 zł/m2. 

 
Plan  dochodów i zmiana wysokości  czynszów mieszkań komunalnych przedstawia  

 

Lp.  

 

Lokale 

Piekiełko 40 

 

Kwota faktury 

Pow. 

lokalu 

[m2] 

dochód 

roczny 

wzrost  

czynszu rok 

2015  

(4,15 zł) 

wzrost  

czynszu rok 

2016  

( 5,00 zł) 

wzrost  

czynszu rok 

2017-2020 

(6,00 zł) 

1. Lokal Nr 1 190,20 190,20 60,38 2 282,40 3 006,84 3 622,80 4 347,36 

2. Lokal Nr 2 314,21 314,21 99,75 3 770,52 4 967,52 5 985,00 7 182,00 

3. Lokal nr 3 134,00 134,00 42,54 1608,00 2 118,48 2 552,40 3 062,88 

RAZEM 7 660,92 10 092,84 12 160,20 14 592,24 

W roku 2018 kwota czynsz za 1m2 za mieszkanie komunalne wyniosła  5 zł/m². 

 

       Jednym z podstawowych założeń w zakresie gospodarki mieszkaniowej jest kształtowa-

nie stawek czynszu za lokale w takiej wysokości, aby zapewniłyby samowystarczalność  

finansowa utrzymania bieżącego mieszkań.  

       Budynki, w których usytuowane są lokale mieszkalne, będące w zasobie mieszkaniowym 

gminy wykazują zróżnicowane zużycie techniczne. Budynek mieszkalny w miejscowości 

Tymbark jest budynkiem wolnostojącym, całkowicie podpiwniczonym, parterowym  

z użytkowym poddaszem. Jest to budynek dwuspadowy wykonany w technologii tradycyjnej, 

użytkowany od 1990 r. W 2010 r piwnice zostały zaadaptowane na cele mieszkalne. 

      Lokale komunalne usytuowane w budynku Szkoły Podstawowej w Piekiełku, posiadają 

dobry stan techniczny. W roku 2017 dokonano wymiany okien w mieszkaniach  

z drewnianych na PVC za kwotę 21.000,00 zł. 

      Podstawowym źródłem finansowania bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych są 

wpływy z czynszu za najem lokali. 

      W zależności od możliwości finansowych gminy w każdym roku budżetowym  

przeznaczane są środki na remonty substancji mieszkaniowej. Środki te pozwalały na realiza-

cję bieżących napraw i konserwacji wymienionych mieszkań. 
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        W wymienionym programie zaplanowano sprzedaż lokali w budynku jednorodzinnym  

w miejscowości Tymbark,  

 

Wynajem lokali mieszkaniowych  

         Jak wcześniej wspomniano w zasobie mieszkaniowych gminy w 2018 r. są: 3 mieszka-

nia komunalne oraz 3 mieszkania socjalne: 

 Lokal nr 1 w budynku Szkoły Podstawowej w Piekiełku – na podstawie umowy najmu 

zawartej pomiędzy Gminą Tymbark a osobą fizyczną na czas nieokreślony  

z przeznaczeniem na mieszkanie. Czynsz najmu wyniósł 498,50 zł (brutto) 

miesięcznie; 

 Lokal nr. 2 w budynku Szkoły Podstawowej  w Piekiełku – na podstawie umowy 

najmu zawartej pomiędzy Gminą Tymbark a osobą fizyczną na czas nieokreślony  

z przeznaczeniem na mieszkanie. Czynsz najmu wyniósł 301,90 zł (brutto) 

miesięcznie; 

 Lokal nr 3 w budynku Szkoły Podstawowej w Piekiełku – na podstawie umowy najmu 

zawartej pomiędzy Gminą Tymbark a osobą fizyczną na czas nieokreślony  

z przeznaczeniem na mieszkanie. Czynsz najmu wyniósł 212,70 zł (brutto) 

miesięcznie;  

 Lokal w budynku nr 439 – na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy Gminą 

Tymbark a osobą fizyczną na czas nieokreślony z przeznaczeniem na mieszkanie 

socjalne. Czynsz najmu wyniósł 112,00 zł (brutto) miesięcznie;  

 Lokal w budynku” nr 439 – na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy Gminą 

Tymbark a osobą fizyczną na czas nieokreślony z przeznaczeniem na mieszkanie 

socjalne. Czynsz najmu wyniósł 96,00 zł (brutto) miesięcznie; 

 Lokal w budynku nr 439 – na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy Gminą 

Tymbark a osobą fizyczną na czas nieokreślony z przeznaczeniem na mieszkanie 

socjalne. Czynsz najmu wyniósł 64,00 zł (brutto)miesięcznie.  

Dochód za rok 2018 z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych wyniósł łącznie 12.160,20 zł, 

natomiast z tytułu wynajmu mieszkań socjalnych wyniósł 3.264,00 zł.  

 

 

5.6 Program opieki nad zwierzętami domowymi oraz zapobiegania bezdomności  

zwierząt na terenie Gminy Tymbark na 2018 r.  

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Tymbark na 2018 rok, przyjęty został w dniu 14 lutego 2018 r. Uchwałą Nr 

XXXIII Rady Gminy Tymbark, a jego przyjęcie poprzedziły zapytania o opinie: 

1. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej. 

2. Kół Łowieckich JAWORZ w Limanowej, HUBERT w Tymbarku, SZARAK  

w Jodłowniku. 

3. Stowarzyszenia AMICUS VITAE Limanowskiego Towarzystwa Opieki Nad  

Zwierzętami i Ochrony Środowiska.  

Celami i zadaniami Programu było zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Tymbark oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 
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Zadaniami priorytetowymi było: 

 zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,  

 sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

 odławianie bezdomnych zwierząt, 

 ograniczanie ilości bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację  

w szczególności psów i kotów oraz usypianie ich ślepych miotów, 

 poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt, 

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt  

gospodarskich, 

 edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami i odpowiedzialności 

za utrzymywane zwierzęta. 

W ramach realizacji programu zawarto umowy cywilno-prawne z następującymi podmiotami:  

 Schroniskiem dla zwierząt bezdomnych PLAMA Jan Michalski, Racławice, 

 Lecznicą Weterynarii s.c. Stanisław i Jarosław Stożek Limanowa,  

 Gospodarstwem rolnym w miejscowości Zamieście, w celu zapewnienia miejsca dla 

zwierząt gospodarskich. 

Na realizację zadań, wynikających z programu, zabezpieczono środki w budżecie gminy  

w wysokości 9 000 zł, z czego wydano na następujące cele: 

 przekazanie 2 psów do schroniska – koszt 3 800 zł, 

 całodobową gotowość weterynaryjną do przeprowadzenia interwencji – koszt 1 200 zł, 

 podjęcie interwencji weterynaryjnych w wypadkach i zdarzeniach drogowych  

z udziałem zwierząt, w tym: 11 psów, 2 koty – koszt 2 200 zł, 

 utylizację zwłok 9 zwierząt, w tym 5 zostało uśpionych, 4 zostały zabite w wypadkach 

drogowych – koszt 900 zł; 

 sterylizację i kastrację 6 zwierząt, w tym 4 psów, 2 kotów – koszt 1 900 zł.  

  

Ponadto podejmowano inne działania, jak poszukiwanie właścicieli zaginionych zwierząt oraz 

chętnych do przyjęcia zwierząt do adopcji. Prowadzono współpracę z małopolskimi  

organizacjami społecznymi, które zgłaszały przypadki złego traktowania zwierząt. W 2018 r. 

odnotowano dwa zgłoszenia, które po zweryfikowaniu w terenie nie potwierdziły się.  

Prowadzono edukację mieszkańców w zakresie właściwego utrzymywania zwierząt oraz  

prawidłowego zabezpieczenia. 

  

5.7  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tymbark 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjne jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki 

działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji 

emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawial-

nych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza. Gmina  

Tymbark opracowała niniejszy dokument w 2015 r. i został on przyjęty przez Radę Gminy 

Tymbark uchwałą nr XII/64/2015 w dniu 30.09.2015 r. W roku 2017 przystąpiono do jego 

aktualizacji, w wyniku czego uzyskano pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Krakowie, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie 
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oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie Rada 

Gminy Tymbark uchwałą Nr XXVI/149/2017 z dnia 29.03.2017 r. przyjęła aktualizację  

programu.  

       Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tymbark jest przedstawienie  

zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej 

we wszystkich sektorach na terenie gminy, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów  

cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości 

życia mieszkańców gminy. Cel główny będzie osiągnięty poprzez realizację następujących 

celów szczegółowych: 

 promowanie gospodarki niskoemisyjnej, 

 efektywne gospodarowanie energią, 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 redukcję gazowych i pyłowych zanieczyszczeń do powietrza, w tym CO2, 

 podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na lokalną  

gospodarkę ekoenergetyczną i jakość powietrza. 

     Dzięki uchwaleniu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Tymbark ma możliwość 

ubiegania się o dofinansowanie działań ujętych w planie, w ramach perspektywy finansowej 

na lata 2014–2020.  

    W ramach w/w Planu w latach 2015–2017 wykonano modernizację oświetlenia ulicznego 

Jasna-Podłopień, Zamieście-Tymbark poprzez zastosowanie bardziej efektywnych opraw 

oświetleniowych oraz zastosowano automatykę sterowania oświetleniem. Dokonano  

modernizacji Szkoły Podstawowej w Tymbarku poprzez docieplenie ścian, stropów, wymianę 

części okien i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW.  

    W roku 2018 zostało wymienionych 39 starych kotłów grzewczych opalanych węglem  

i drewnem w indywidulanych gospodarstwach domowych na nowe kotły gazowe, biomasę 

lub kotły węglowe spełniające normy ekoprojektu. W zakresie wymiany kotłów program jest 

kontynuowany w 2019 r. i planowana jest wymiana kolejnych kotłów w ilości 41 szt.  

 

5.8   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tymbark  

          na lata 2014–2020 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tymbark na lata 

2014–2020 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/227/2017 Rady Gminy Tymbark z dnia  

28 marca 2014 r. W Strategii została określona misja Gminy w zakresie integracji  

i rozwiązywania problemów społecznych, która mówi, że Gmina Tymbark to – Gmina dająca 

mieszkańcom szanse rozwoju zawodowego i osobistego oraz ograniczająca marginalizację  

i wykluczenie społeczne. Misja Gminy jest realizowana poprzez 4 cele strategiczne. 

 

Cel strategiczny 1 – Kompleksowa opieka nad rodziną i dzieckiem, realizowany  

był przez: 

1) udzielanie pomocy finansowej dla rodzin mających na utrzymaniu dzieci w ramach  

zabezpieczenia socjalnego w formie: 

a) zasiłków celowych – korzystało 59 rodzin, 

b) zasiłków stałych – korzystało 6 rodzin,  

c) zasiłków okresowych – korzystało 23 rodziny, 

d) zasiłków rodzinnych (w tym opiekuńczych) – korzystało 566 rodzin,  

e) świadczeń z funduszu alimentacyjnego – korzystało 10 rodzin; 
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f) świadczeń wychowawczych – korzystało 588 rodzin. 

2) realizację programu rządowego Dobry Start (300 zł dla ucznia), z tej formy pomocy 

skorzystało – 983 uczniów; 

3) realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014–2020;  

z gorącego posiłku w placówkach oświatowych korzystało 161 osób, w formie zasiłku 

celowego na zakup żywności lub posiłku skorzystały 23 rodziny; 

4) realizację ustawy Karta Dużej Rodziny, w ramach programu wydano 357 kart dla  

43 rodzin; 

5)  realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, z tej pomocy korzystało  

47 rodzin (tj. 247 osób w rodzinach); 

6) realizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych, z tej formy pomocy korzystały  

3 rodziny; 

7) opracowywanie 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie  

Tymbark na lata 2018–2020 zgodnie z ustawą o systemie pieczy zastępczej; 

8) prowadzenie systematycznej pracy socjalnej z rodzinami, w których wystąpiły  

problemy opiekuńczo-wychowawcze; w roku 2018 objęto tą formą pomocy 6 rodzin  

(w tym 16 dzieci); 

9) zatrudnienie jednego asystenta rodziny do współpracy z rodzinami przeżywającymi 

trudności opiekuńczo-wychowawcze w okresie od stycznia do grudnia 2018 r.  

w ramach programu MRPiPS pn. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej na rok 2018; 

10) współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

11) realizację procedury postępowania w przypadku konieczności zapewnienia miejsca 

schronienia osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie, w 2018 r. z tej formy 

pomocy skorzystała 1 rodzina; 

12) działania profilaktyczno-edukacyjne przy współpracy ze szkołami na terenie gminy, 

działań takich było 10, które polegały na: rozmowach, szkoleniach, udostępnianiu  

materiałów edukacyjnych itp.; 

13) rozwiązywanie sytuacji kryzysowej w rodzinie w szczególności dotyczyło to rodzin  

objętych procedurą Niebieskie Karty, działania były prowadzone w stosunku do  

11 rodzin; 

14) współpracę z kuratorami, sądem rodzinnym, pedagogami, psychologiem, prawnikiem 

podjęto 46 takich działań. 

 

Cel strategiczny 2 – Zachęcanie społeczności lokalnej do prowadzenia zdrowego stylu 

życia wolnego od alkoholu, używek i narkomanii, realizowany był przez: 

1) systematyczną pracę socjalną z rodzinami, w których występują problemy z nadużywa-

niem alkoholu, w tym okresie objętych było 10 rodzin; 

2) udzielanie pomocy finansowej i niefinansowej rodzinom i osobom, z pomocy  

skorzystało 7 rodzin; 

3) współpracę z placówkami Oświatowymi i GKRPAiN w ramach, której organizowano 

spotkania, pogadanki na tematy dotyczące szeroko rozumianych uzależnień m.in.  

od alkoholu, dopalaczy, komputera itp. – takich działań było 4;  

4) współpracę ze służbą zdrowia, policją, kuratorami sądowymi, placówkami oświatowy-

mi – takich działań było 26; 
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5) włączanie się w kampanię społeczną No promil – no problem, mającą na celu  

uświadamianie kierowców i pasażerów o niebezpieczeństwie jazdy pojazdami  

mechanicznymi pod wpływem alkoholu lub narkotyków i dopalaczy. 

 

Cel strategiczny 3 – Aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych realizowany był 

przez : 

1) systematyczną współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy w celu pomocy osobom  

korzystającym z pomocy Ośrodka w poszukiwaniu pracy;  

2) kierowanie osób bezrobotnych z terenu Gminy Tymbark korzystających z pomocy 

Ośrodka do uczestnictwa w kursach zawodowych, projektach, konsultacjach z doradcą 

zawodowym realizowanych przez PUP w Limanowej celem zdobycia dodatkowych 

kwalifikacji, skierowano 35 osób; 

3) zatrudnienie w jednostce w ramach staży, prac subsydiowanych 2 osoby; 

4) informowanie beneficjentów Ośrodka o możliwościach pozyskiwania środków  

za pośrednictwem PUP, KRUS, ARMR w celu rozpoczęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

 

Cel strategiczny 4 – Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, opieka nad  

seniorami, osobami chorymi i przewlekle chorymi realizowany był przez: 

1) systematyczną pracę socjalną z rodzinami, w których występuje niepełnosprawność, 

długotrwała choroba, z pomocy skorzystało 45 rodzin; 

2) udzielaniu informacji i podejmowania działań w kierunku pozyskiwania środków  

finansowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego z PCPR i PEFRONU, z pomocy  

skorzystało 6 rodzin; 

3) udzielanie pomocy finansowej na zakup leków, leczenie, rehabilitację czy dofinanso-

wanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, z pomocy skorzystało 26 rodzin; 

4) pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności w PCPR w celu pozyskania  

świadczeń opiekuńczych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,  

z pomocy skorzystało 15 rodzin; 

5) działania zmierzające do większego zaangażowania rodziny w opiekę nad osobą  

niepełnosprawną, długotrwale chorą, z pomocy skorzystało 7 rodzin; 

6) pomoc w realizowaniu codziennych obowiązków w ramach usług opiekuńczych,  

z pomocy skorzystało 9 rodzin oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, z pomocy 

skorzystało 4 rodziny; 

7) kierowanie osób chorych, niepełnosprawnych do Domów Opieki Społecznej,  

skierowano do DPS 4 osoby; 

8) zorganizowano w ramach projektu e-senior szkolenia informatyczne dla 10 seniorów; 

9) zorganizowano paczki świąteczne dla 69 osób samotnych z terenu Gminy;  

10) skierowano 1 rodzinę do akcji pomocowej Powiatu Limanowskiego Zielona Choinka; 

11) skierowano 3 rodziny do pomocy w akcji Szlachetna Paczka; 

12) zorganizowanie spotkania opłatkowego dla 130 seniorów. 

 

5.9    Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2018–2020 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/215/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 14 lute-

go 2018 r. Celem programu jest: Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 
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funkcji opiekuńczo- wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego 

funkcjonowania oraz działania profilaktyczne na rzecz wzmacniania rodziny. 

        Program Wspierania Rodziny oparty jest na wzajemnej współpracy i współudziale  

odpowiednich służb publicznych, organizacji. Podstawowym działaniem w systemie  

wspierania rodziny jest praca z rodziną. Jest ona ważna od momentu przeżywania przez  

rodzinę pierwszych trudności, ale niezbędna wówczas, gdy w rodzinie ma miejsce poważny 

kryzys, zagrażający dobru dziecka. Rodzina, w wyniku podjętej z nią pracy powinna osiągnąć 

zdolność prawidłowego funkcjonowania na tyle, aby bezpieczeństwo dzieci nie było  

zagrożone. Zadania w ramach Programu skierowane są do całych rodzin, również  

w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostało poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania 

przez nią funkcji opiekuńczych.  

       Ważną rolę w systemie wspierania rodziny pełni asystent rodziny. Ma on istotne  

znaczenie już na etapie profilaktyki. Jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin,  

wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Asystent rodziny został  

skierowany do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego  

wymaga wsparcia zewnętrznego. Elastyczny czas pracy asystenta służył realnym potrzebom 

poszczególnych rodzin objętych opieką. W roku sprawozdawczym w GOPS pracę  

kontynuował jeden asystent rodziny zatrudniony od miesiąca stycznia 2018 r. na podstawie 

umowy o pracę w wymiarze ½ etatu w ramach realizowanego programu pn. Program asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Łączny koszt zatrudnienia 

asystenta rodziny wyniósł 25 032,25 zł: w tym 7 421,00 zł dotacja. 

        Pracą asystenta objętych było w 2018 r. 6 rodzin z terenu Gminy Tymbark (w tym 16 

dzieci). Ponadto 1 rodzina zobowiązana została przez Sąd do współpracy z asystentem.  

W miesiącu grudniu 2017 r. do rodziny zastępczej spokrewnionej zostało skierowane i nadal 

przebywa 1 dziecko, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości 10% i 20% kosztów 

utrzymania – całkowity koszt w 2018 r. wyniósł 1 696,67 zł. 

       W rodzinach zamieszkałych na terenie gminy objętych pomocą społeczną obserwuje się 

tendencję wzrostową umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, wzrost świadomości  

społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz poprawnych relacji  

rodzinnych pomiędzy poszczególnymi jej członkami, świadczy o tym fakt, że w 2018 r. liczba 

rodzin objętych wsparciem jest na poziomie roku 2017. Zaobserwowano również zmianę  

w odczuciach rodzin objętych opieką asystenta polegającą na zmniejszeniu poczucia  

osamotnienia, bezsilności wobec odrzucenia społecznego, zwiększenia zaufania do instytucji 

pomocowych oraz koncentracji rodzin na ich teraźniejszości i przyszłości, a nie przeszłości. 

 

5.10   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

          Narkomanii na terenie Gminy Tymbark na rok 2018 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa o w oparciu o ustawę  

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii. 

       Komisja podejmuje działania mające ma celu: zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, zmierzających do ograniczenia 

spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, jak również 

zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, a także zwiększanie zdolności 

do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Ma także za zadanie udzielanie 
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rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub uzależnienie od substancji 

psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie, prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej wśród dzieci  

i młodzieży w szkołach w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomani i przemocy poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych. Komisja bierze także udział w działaniach promujących zdrowy i bezpieczny 

sposób spędzania czasu wolnego poprzez współfinansowanie wypoczynku zimowego, 

letniego, wycieczek oraz konkursów. 

 Jednocześnie komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy: 

1) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,   

2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

3) opiniowanie wydawania konsesji na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod 

względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. 

 

Pomoc dla osób z problemem alkoholowym 

W ramach pomocy osobom z problemem alkoholowym Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych podejmowała następujące działania związane z leczeniem 

uzależnień: 

 przyjęła 17 zgłoszeń o wszczęciu postępowania w stosunku do osób nadużywających 

alkohol, 

 wzywała osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie na rozmowę interwencyjno-

motywującą, pouczając o zaprzestaniu działań i poddaniu się leczeniu odwykowemu; 

w przypadku, gdy osoba wezwana nie godziła się na dobrowolne leczenie, a wstępne 

czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, 

osoba kierowana była na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii 

psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania 

rodzaju leczenia, 

 sporządzała dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu 

poddanie się przymusowemu leczeniu oraz skierowała do Sądu Rejonowego  

w Limanowej wnioski dla 5 osób o zastosowanie przymusowego leczenia 

stacjonarnego. 

  

       Ponadto członkowie Komisji prowadzili rozmowy z osobami stosującymi przemoc  

w rodzinie. Rozmów takich odbyto około 10 w ramach pracy komisji, jak również grup 

roboczych zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W trakcie 

rozmów motywowano sprawców przemocy do podjęcia terapii odwykowych. 

       W ramach programu pomocy osobom uzależnionym na terenie gminy działał punkt 

konsultacyjny. Do punktu zgłaszały się osoby z problemem alkoholowym, osoby 

współuzależnione, stosujące przemoc jak również osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 

życiowej. 
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Przedsiębiorcy 

Na terenie Gminy Tymbark funkcjonuje 13 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 3 punkty sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 

gastronomiczne). W 2018 r. została wydana 1 decyzja o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych z uwagi na niedokonanie opłaty w wysokości określonej w ustawie. 

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych według zawartości alkoholu poza 

miejscem sprzedaży: 

 

do 4,5 % oraz piwa 
od 4,5% do 18%  

z wyjątkiem piwa 
powyżej 18% 

10 7 7 

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych według zawartości alkoholu  

w miejscu sprzedaży: 

 

do 4,5 % oraz piwa 
od 4,5% do 18%  

z wyjątkiem piwa 
powyżej 18% 

2 1 0 

 

        Komisja w 2018 r. zaopiniowała pozytywnie 6 postanowień dla przedsiębiorców na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto z uwagi na naruszenie przepisów prawa 

określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

przeprowadziła 1 kontrolę punktu sprzedaży napojów alkoholowych.  

       Wartość sprzedanego alkoholu na terenie Gminy Tymbark w 2018 r. na podstawie 

oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Tymbark kształtuje się następująco: 

 

do 4,5 % oraz piwa 
od 4,5% do 18%  

z wyjątkiem piwa 
powyżej 18% razem 

2 349 205,80 zł 646 764,38 zł 2 305 386,95 zł 5 301 357,13 zł 

 

Wydatkowanie środków finansowych 

Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  

w Gminie Tymbark w 2018 r. wynosił 143 072,00 zł. Kwota wydatkowana – 109 398,02 zł co 

stanowi ok 77,55 % planu.  

W ramach przyjętego planu realizowane były następujące działania: 

 przeciwdziałanie narkomanii: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno- 

edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii podczas prowadzonych szkoleń, 

prelekcji, warsztatów, spektakli dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 

 przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez: 

1) realizację umów zawartych z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączy na 

zabezpieczenie miejsc dla osób nietrzeźwych przewiezionych do wytrzeźwienia  

z terenu Gminy Tymbark oraz z Poradnią Promedicum Limanowa na realizację 

programu leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych, 
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2) przyznanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie dodatkowych 

zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzież, 

3) wsparcie psychologiczne w punkcie konsultacyjnym, 

4) dofinansowanie różnych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 

oraz mieszkańców Gminy Tymbark poprzez przyznanie środków z przeznaczeniem 

na: zakup nagród dla uczestników konkursów w szkołach, organizacje wycieczek, 

obozów szkoleniowych, spektakli, warsztatów profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć 

sportowych oraz pikników, 

5) finansowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego wniosków 

skierowanych przez Komisję do Sądu o zastosowanie przymusowego leczenia 

odwykowego. 

 

5.11 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Tymbark na  

          rok 2018 

Roczny Program Współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. został przyjęty w dniu 

20 listopada 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII Rady Gminy Tymbark, a jego przyjęcie  

poprzedziły kilkuetapowe przygotowania.  

       Projekt Programu opracowany został w oparciu o wcześniejsze doświadczenia ze  

współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju 

społeczno-gospodarczego i kulturowego gminy, podnoszenia standardu i jakości życia  

wspólnoty samorządowej oraz promowania Gminy Tymbark jako miejsca, w którym warto 

żyć, inwestować i które warto odwiedzać.  

       Program szczegółowo określa finansowe i pozafinansowe formy współpracy Gminy 

Tymbark z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Określa obszary 

zadań własnych gminy, które mogą być realizowane we współpracy z organizacjami,  

wskazując te, które mają priorytetowe znaczenie dla społeczności lokalnej. 

       Współpraca Gminy Tymbark z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

publicznego na płaszczyźnie finansowej w 2018 r. odbywała się poprzez wspieranie realizacji 

zadań przez uprawnione podmioty w formie otwartego konkursu ofert.  

       Za priorytetowe zadania publiczne gminy Tymbark w 2018 r. uznano:  

 z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych: krzewienie trzeźwości i abstynencji wśród dzieci i młodzieży, 

 z zakresu ochrony zdrowia:  

1) stwarzanie możliwości dostępu do specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej osób  

niepełnosprawnych, 

2) wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w rozwiązywaniu problemów  

wynikających z niepełnosprawności, 

3) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 

4) poradnictwo psychologiczne oraz udzielanie informacji, 

 z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:  

1) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu orkiestr dętych, 

2) prowadzenie działalności szkoleniowej wśród dzieci i młodzieży w zakresie gry  

na instrumentach, 

3) organizowanie koncertów i promocja dorobku artystycznego. 
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      Na realizację większości wyżej wymienionych zadań publicznych, wg możliwości  

określonych budżetem gminy na 2018 r., ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na  

zasadach i w trybie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Na realizację zadań publicznych przeznaczono odpowiednio:  

 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 22 000 zł, 

 Kultura i dziedzictwo narodowe – 25 000 zł, w tym:  

1) na prowadzenie działalności na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu orkiestr dętych  

i organizowanie koncertów – 15 000 zł, 

2) pozostałe zadania z zakresu kultury – 10 000 zł,  

 Ochronę zdrowia – 25 000 zł.  

Ogółem na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe przeznaczono  

w 2018 r. kwotę 72 000 zł. 

       Ogólne i szczegółowe założenia konkursu zawarte zostały w ogłoszeniu (będącym  

załącznikiem do Zarządzania Wójta Gminy), zamieszczanym zgodnie z ustawą na stronie 

internetowej Gminy Tymbark, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tymbarku oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

      W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 

w 2018 r. wpłynęło łącznie 9 ofert, z czego:  

 na realizację zadań z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  

problemów alkoholowych – 4, złożonych przez: UKS Olimpijczyk (zadanie pn.  

Prowadzenie zajęć sportowych i imprez oraz zakup sprzętu sportowego), UKS  

Ogniwo (zadania pn. Organizacja nauki i doskonalenia pływania dla dzieci  

i młodzieży z Gminy Tymbark), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic  

(zadanie pn. Polish your English – czyli letnia szkoła języka angielskiego), (zadanie 

pn. Dance Little Stars – zajęcia z grupą taneczną),  

 na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  

– 3, złożone przez OSP Tymbark (zadanie pn. Srebrny jubileusz Strażackiej Orkiestry 

Dętej Tymbarki Ton), (zadanie pn. Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton – zakup 

wyposażenia) oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic (zadanie pn.  

Zajęcia teatralne ‒ Teatr i jego tajemnice), 

 na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 2, złożona przez Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Przystań im. Jana Pawła II w Tymbarku (zadanie 

pn. Bliska pomoc, prowadzenie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz 

potrzebujących wsparcia psychologicznego mieszkańców Gminy Tymbark), Stowarzy-

szenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic (zadanie pn. Razem możemy więcej!  

– zajęcia terapeutyczne). Poniżej w tabeli przedstawiono wyniki postępowania  

konkursowego z wybranych zakresów. 

     Najważniejszym efektem realizacji Programu Współpracy Gminy Tymbark z organiza-

cjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

publicznego w 2018 r. było osiągnięcie celu głównego – budowania partnerstwa pomiędzy 

Gminą Tymbark a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Cel ten miał służyć 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności  

obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa i zakres zadania Kwota wsparcia 

w złotych 

1 
Uczniowski Klub Sportowy  

Olimpijczyk przy Gimnazjum  

Samorządowym w Tymbarku 

Prowadzenie zajęć  

sportowych  

i imprez oraz zakup  

sprzętu sportowego 

3 000 

2 
Uczniowski Klub Sportowy  

Ogniwo w Piekiełku 

Organizacja nauki  

i doskonalenia pływania 

dla dzieci i młodzieży 

z Gminy Tymbark 

4 700 

3 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  

Piekiełko i Okolic 

Polish your English – czyli 

letnia szkoła języka  

angielskiego 

3 730 

4 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  

Piekiełko i Okolic 

Teatr i jego tajemnice 

 – zajęcia teatralne 
2 220 

 

KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa i zakres zadania 
Kwota wsparcia  

w złotych 

1 Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbark 

Srebrny jubileusz  

Strażackiej Orkiestry Dętej  

Tymbarski Ton 

15 000 

2 Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbark 

Strażacka Orkiestra Dęta 

Tymbarski Ton –  

zakup wyposażenia 

5 900 

3 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko 

i Okolic 

Zajęcia teatralne –  

Teatr i jego tajemnice 
4 100 

 

OCHRONA ZDROWIA 

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa i zakres zadania 
Kwota wsparcia 

w złotych 

1 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  

Piekiełko i Okolic 

Razem możemy więcej! 

 – zajęcia teatralne 
1 500 

2 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Przystań  

im. Jana Pawła II  

w Tymbarku 

Bliska pomoc, prowadzenie 

działalności na rzecz osób  

z niepełnosprawnością  

oraz potrzebujących  

wsparcia psychologicznego  

mieszkańców Gminy  

Tymbark 

23 500  
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5.12   Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  

                Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 dla Gminy Tymbark  

Program ten został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/251/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia  

6 sierpnia 2014 r. jego celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie Gminy Tymbark.  

        Koordynatorem działań związanych z realizacją programu jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tymbarku. Zarządzeniem Nr SG 0050.83.2015 Wójta Gminy z dnia 10.06.2015 

r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny w skład, którego wchodzą przedstawiciele 

oświaty, policji, sądu, służby zdrowia, GKRPAiN, parafii.  

      W 2018 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu, podczas których analizowano bieżące  

problemy m.in. sprawy dotyczące zjawiska przemocy na terenie Gminy Tymbark, omawiano 

zasady współpracy pomiędzy instytucjami, ustalano sposób realizacji zadań związanych  

z działalnością informacyjną i szkoleniową. Omawiano aktualnie prowadzone postępowania 

w ramach procedury Niebieskich Karty (NK), wymieniano się własnymi spostrzeżeniami na 

temat podejmowanych procedur NK, podejmowano decyzje o zakończeniu procedury,  

analizowano bieżące sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

     W czerwcu 2018 r. GOPS zorganizował dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

pracowników socjalnych szkolenie pn. Przemoc w rodzinie, przyczyny, zagrożenia, pomoc  

i profilaktyka. 

      Obsługę administracyjno-biurową Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzi GOPS  

w ramach budżetu jednostki. Informację o działaniach oraz adresy instytucji wspomagających 

realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały umieszczone na 

stronie internetowej Ośrodka. W ramach realizacji programu został uruchomiony w GOPS 

telefon dla ofiar przemocy (nr tel. 693 590 113).  

    W 2018 r. wpłynęło do Ośrodka 11 NK, a w 2017 r. – 14 NK. W ramach procedury  

Niebieskie Karty do wszystkich zdarzeń zostały powołane 11 grup roboczych, które odbyły 

31 posiedzeń. Na dzień 31.12.2018 r. zakończono procedurę prowadzenia 10 NK, w tym  

5 z 2017 r. i 5 NK z 2018 r. Grupy robocze ustalały indywidualne plany pomocy w rodzinie, 

prowadziły monitoring, występowały do sądu z wnioskami o wgląd w sytuację małoletnich  

(4 wnioski). Ponadto występowały do GKRPAiN z wnioskami o uruchomienie procedury 

skierowania na leczenie odwykowe z uzależnienia alkoholowego, sporządzono 7 wniosków, 

przesyłano informacje do sądu (2 informacje) dotyczące osób podejrzanych o stosowanie 

przemocy w rodzinie, również kierowali do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym  

(1 osoba). Raz w miesiącu udzielano wsparcie psychologicznego dla osób uwikłanych  

w przemoc w rodzinie, ze wsparcia psychologicznego skorzystało 11 osób.  
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VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY TYMBARK 
 

Rada Gminy Tymbark w rok 2018 podjęła ogółem 52 uchwały. W kadencji (2014-2018)  

obradowała na 6 sesjach, podejmując 31 uchwał, natomiast w kadencji obecnej (2018-2023) 

obradowała na 3 sesjach, podejmując 21 uchwał. W okresie sprawozdawczym Wójt skierował 

do rady Gminy 49 projektów uchwał, natomiast 3 projekty uchwała przedstawione zostały 

przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy.  

          Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym uchwały Rady Gminy przekazane zostały do 

Wojewody Małopolskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie celem badania 

co do zgodności z przepisami prawa. W podjętych przez Radę Gminy uchwałach wymienione 

organy nadzoru nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości, potwierdzając tym samym, że 

postanowienia zawarte w uchwałach są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  

         W liczbie podjętych uchwał 23 stanowiły przepisy prawa miejscowego, które podlegały 

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wszystkie zostały 

opublikowane. Ponadto wszystkie podjęte uchwały zostały podane do publicznej wiadomości 

poprzez opublikowanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczone zostały na 

tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Gminy.  

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym 

uchwał rady gminy jest Wójt Gminy. Obowiązek ten realizował przy pomocy Urzędu Gminy 

oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy w sposób wskazany w uchwałach. Poniższa tabela 

przedstawia stan realizacji uchwał podjętych w 2018 r.  

 

Lp. 
Nr uchwały 

data 
Przedmiot uchwały Stan realizacji 

1. 
XXXV/209/2018 

24 stycznia 2018 r. 

Zmiana wieloletniej prognozy  

finansowej Gminy Tymbark 

Uchwała zrealizowana 

Realizując zadania uwzględniono zmiany  

dotyczące przedsięwzięć wieloletnich oraz 

utrzymano wskaźniki wskazane w prognozie 

finansowej.  

2. 
XXXV/210/2018 

24 stycznia 2018 r. 

Budowa chodnika z zatokami  

autobusowymi przy drodze  

powiatowej nr 1617K Piekiełko – 

Tymbark w km 2+330,50 – 

2+878,50 do drogi gminnej  

Na Stoku  dz. ewid. nr 478  

w Tymbarku do drogi gminnej  

Kopana Droga dz. ewid. nr 134  

w Piekiełku 

Uchwała zrealizowana 

Realizując postanowienia uchwały, Gmina 

Tymbark zawarła w dniu 13.04.2018 r. z Powia-

tem Limanowskim umowę w sprawie wzajem-

nego współfinansowania zadania polegającego 

na wykonaniu chodnika wraz z zatokami autobu-

sowymi przy drodze powiatowej 1617K Piekieł-

ko-Tymbark. Inwestorem odpowiedzialnym za 

realizację zadania była Gmina Tymbark. Całko-

wita wartość zadania wyniosła 963 281,54 zł. 

Koszty budowy chodnika zostały pokryte  

w wysokości po 50% przez Gminę Tymbark  

i Powiat Limanowski. 

Środek trwały jakim jest chodnik został przyjęty 

do użytkowania dnia 28 września 2018 r. 

3. 
XXXVI/211/2018 

14 lutego 2018 r. 

Zmiana wieloletniej prognozy  

finansowej Gminy Tymbark 

Uchwała zrealizowana 

Realizując zadania uwzględniono zmiany doty-

czące przedsięwzięć wieloletnich oraz utrzyma-

no wskaźniki wskazane w prognozie finansowej.  

4. 
XXXVI/212/2018 

14 lutego 2018 r. 

Zmiana w budżecie gminy na 2018 

rok i w uchwale budżetowej na 2018 

rok nr XXXIV/201/2017  

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Uchwała zrealizowana 

Dostosowano plany finansowej jednostek orga-

nizacyjnych do kwoty wynikających z podjętej 

uchwały. 
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5. 
XXXVI/213/2018 

14 lutego 2018 r. 

Przyjęcie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz  

zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Tymbark  

na rok 2018 

Uchwała zrealizowana 

W ramach realizacji uchwały podpisano umowy: 

1) ze Schroniskiem PLAMA Jan Michalski  

Racławice, na przyjmowanie bezdomnych zwie-

rząt domowych; w ramach umowy schronisko 

przyjęło dwa psy, 

2) Lecznicą Weterynarii s.c. Stanisław i Jaro-

sław Stożek Limanowa, na usługi weterynaryjne; 

w ramach umowy wykonano 11 interwencji 

związanych z wypadkami drogowymi z udzia-

łem zwierząt, przeprowadzono trzy zabiegi ste-

rylizacji i kastracji zwierząt; zlecono odbiór 

trzech sztuk padłych zwierząt Firmie - Kolumna 

Transportu Sanitarnego w Tarnowie.  

 

6. 
XXXVI/214/2018 

14 lutego 2018 r. 

Wyrażenie woli nabycia do  

gminnego zasobu nieruchomości 

gruntowej położonej w Zawadce 

Uchwała zrealizowana 

Uchwała była delegacją do sporządzenia podzia-

łu działki 576/1 położonej w Zawadce, stano-

wiącej własność osoby fizycznej celem wydzie-

lenia z tej powierzchni działki o pow. 627 m2  

z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod 

budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-

wowej w Zawadce. Opracowany projekt podzia-

łu został zatwierdzony decyzją wójta. Sporzą-

dzony został operat szacunkowy określający 

wartość rynkową nieruchomości (48,895 zł), na 

podstawie, którego sporządzony został protokół 

uzgodnień pomiędzy właścicielem a gminą. 

Koszty wykonania tych czynności wyniosły: 

wykonanie podziału działki – 1,700 zł oraz spo-

rządzenie wyceny wartości działki – 615 zł.  

7. 
XXXVI/215/2018 

14 lutego 2018 r. 

Przyjęcie Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie 

Tymbark na lata 2018-2020 

Uchwała w realizacji bieżącej 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie 

Tymbark na lata 2018-2020 ma na celu wspiera-

nia rodzin, w których wystąpiły problemy opie-

kuńczo-wychowawcze. Koordynatorem podej-

mowanych działań jest GOPS w Tymbarku, 

który zatrudnia do realizacji zadań asystenta 

rodziny. W 2018 r. wsparciem objętych zostało 6 

rodzin (w tym 16 dzieci). Koszt w 2018 r. zwią-

zany z realizacją programu wynosił 26 728,92 zł 

tj. koszt zatrudnienia pracownika oraz koszt 

współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie 

zastępczej z terenu Gminy Tymbark.  

8. 
XXXVI/216/2018 

14 lutego 2018 r. 

Uchwalenie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Tymbark  

w miejscowościach: Tymbark,  

Podłopień, Piekiełko, Zawadka  

i Zamieście 

Uchwała w trakcie realizacji 

Przedmiotowa uchwała była poddana ocenie 

zgodności z przepisami prawa przez Wojewodę 

Małopolskiego. Weszła w życie 23 marca  

2018 r. Obecnie na jej podstawie można rozpo-

cząć realizację inwestycji. 

9. 
XXXVI/217/2018 

14 lutego 2018 r. 

Udzielenie pomocy rzeczowej dla 

Powiatu Limanowskiego 

Uchwała zrealizowana  

Realizując postanowienia uchwały, Gmina 

Tymbark zawarła w dniu 18 listopada 2018 r.  

z Powiatem Limanowskim umowę na opraco-

wanie dokumentacji projektowej – budowy 

chodników (trzech odcinków) w miejscowości 

Piekiełko. Inwestorem odpowiedzialnym za rea-

lizację zadania była Gmina. Opracowanie doku-

mentacji zakończono w listopadzie 2018 r.  
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Koszty opracowania dokumentacji pokryła Gmi-

na Tymbark i rozliczenie tych kosztów nastąpi 

po zrealizowaniu inwestycji pn. Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1618K relacji Limanowa – 

Szyk - Mstów w km 3+589,77- 4+259,23 oraz  

w km 4+581,21 – 5+564,35 – wykonanie chod-

nika w miejscowości Piekiełko.  

10. 
XXXVI/218/2018 

14 lutego 2018 r. 

Udzielenie pomocy rzeczowej dla 

Powiatu Limanowskiego 

Uchwała zrealizowana 

Realizując postanowienia uchwały, Gmina 

Tymbark zawarła w dniu 16 listopada 2018 r.  

z Powiatem Limanowskim aneks do umowy nr 

CRU-GJ/526/2017 z dnia 30.11.2017 r. na opra-

cowanie dokumentacji projektowej zwiększają-

cej zakresu budowy chodników wraz z peronem 

przystankowym i przejściem dla pieszych oraz 

poszerzeniem pobocza drogi celem wykonania 

miejsc postojowych przy drodze powiatowej 

1616 K Mszana Górna – Podłopień w miejsco-

wości Podłopień.. Inwestorem odpowiedzialnym 

za realizację tego zadania była Gmina. Opraco-

wanie dokumentacji zostało zakończone  

w kwietniu 2018 r. Poniesiony przez Gminę 

wydatek na realizacje przedmiotowe zadania  

w wysokości 24 169,50 zł będzie przedmiotem 

wzajemnego rozliczenia na etapie wykonawstwa  

zadania. 

11. 
XXXVI/219/2018 

14 lutego 2018 r. 

Zatwierdzenie planu pracy  

i kontroli Komisji Rewizyjnej  

Rady Gminy na 2018 r. 

Uchwała zrealizowana  

W planie kontroli ustalonym przez Radę Gminy 

na 2018 r. ustalono przeprowadzenie przez Ko-

misję Rewizyjną trzech kontroli. Ostatecznie 

komisja w roku 2018 przeprowadziła dwie kon-

trole. Niezrealizowana kontrola dotyczyła, dzia-

łalności Szkoły Podstawowej w Podłopieniu  

w kontekście reformy oświatowej.  

12. 
XXXVI/220/2018 

14 lutego 2018 r. 

Zmiana uchwały Nr 

XXXIV/208/2017 Rady Gminy 

Tymbark z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji udzielanych 

publicznym i niepublicznym  

przedszkolom, innym formom  

wychowania przedszkolnego,  

szkołom w tym podstawowym,  

w których zorganizowano oddział 

przedszkolny oraz trybu kontroli 

prawidłowości pobierania  

i wykorzystywania tych dotacji oraz 

terminu i sposobu rozliczania  

ich wykorzystania. 

Uchwała w trakcie realizacji 

Weszła w życie po upływie 14 dni od dnia opu-

blikowania w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  

z 2018 r., poz. 1603. Na jej podstawie nastąpiły 

zmiany w załączniku Nr 1 i 2 dot. informacji  

o uczniach. Co miesiąc szkoły i przedszkola 

niepubliczne przekazują informację o ilości 

uczniów/dzieci – w celu uzyskania dotacji, na 

nowym druku (załącznik nr 1). Załącznik nr 2 

stanowi wzór rocznego rozliczenia przyznanej 

dotacji przez placówki niepubliczne. W załącz-

niku tym uszczegółowiono informacje o sposo-

bie wykorzystania dotacji (wyodrębnienie kwot 

wydatków związanych z realizacją kształcenia 

specjalnego)  

13. 
XXXVII/221/2018 

21 marca 2018 r. 

Podział Gminy Tymbark na okręgi 

wyborcze oraz ustalenie ich granic, 

numerów i liczb radnych  

wybieranych w każdym  

okręgu wyborczym 

Uchwała w trakcie realizacji 

Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mało-

polskiego w 2018 r. poz. 2333 z dnia 27 marca 

2018 r. Uchwałę przekazano do Komisarza Wy-

borczego w Nowym Sączu. 

Podział gminy na okręgi wyborcze obowiązywał 

w trakcie ostatnich wyborów samorządowych  

i był podany do publicznej wiadomości w formie 

obwieszczenia Wójta Gminy.  
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14. 
XXXVII/222/2018 

21 marca 2018 r. 

Utworzenia stałych obwodów  

głosowania, ustalania ich granic  

i numerów obwodów głosowania 

oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych w Gminie Tymbark 

Uchwała w trakcie realizacji 

Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mało-

polskiego w 2018 r. poz. 2334 z dnia 27 marca 

2018 r. Uchwałę przekazano do Komisarza Wy-

borczego w Nowym Sączu. 

Podział gminy na stałe obwody głosowania, ich 

granice i numery obwodów głosowania oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych obo-

wiązywał w trakcie ostatnich wyborów samo-

rządowych i był podany do publicznej wiadomo-

ści w formie obwieszczenia Wójta Gminy.  

 

15. 
XXXVII/223/2018 

21 marca 2018 r. 

Przystąpienie do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Tymbark 

Uchwała w trakcie realizacji  

Zgodnie z postanowieniami uchwały, została 

przeprowadzona procedura planistyczna polega-

jąca na: uzyskaniu od instytucji wymienionych 

w ustawie opinii i uzgodnień o proponowanych 

zmianach w planie miejscowym, wyłożenie pro-

jektu planu do publicznego wglądu, rozpatrzenie 

i naniesienie uwag do projektu wynikających  

z uzgodnień. Końcowym etapem było podjęcie 

uchwały rady gminy w dniu 21.02.2019 r. Nr 

IV/29/2019, zatwierdzającej zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Tymbark. Następnie uchwała została 

poddana ocenie zgodności z przepisami prawa 

przez Wojewodę Małopolskiego. Weszła w ży-

cie 29 marca 2019 r. Obecnie na jej podstawie 

można rozpocząć realizację inwestycji. 

16. 
XXXVII/224/2018 

21 marca 2018 r. 

Ustalenie dopłat do zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Tymbark 

Uchwała w trakcie realizacji 

Została przekazana do realizacji Zakładowi Go-

spodarki Komunalnej w Tymbarku. Na jej pod-

stawie została podpisana umowa w dniu 

2.05.2018 r. pomiędzy Gminą Tymbark a Zakła-

dem Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.,  

w której określono zasady przekazywania  

z budżetu gminy dopłat do zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków przez oso-

by fizyczne. Zgodni z umowa ZGK wystawia do 

10 każdego miesiąca fakturę na dopłatę do wody 

w wysokości 11.615,01 zł brutto i fakturę do 

dopłaty za ścieki w wysokości 17,443,57 zł brut-

to. Ogólna wysokość dopłaty wynikająca  

z przedmiotowej uchwały wyniosła: do dostar-

czania wody – 96.012,87 zł, do odprowadzania 

ścieków 139.796,24 zł.  

17. 
XXXVII/225/2018 

21 marca 2018 r. 

Udzielenie pomocy finansowej w 

formie dotacji dla Miasta Nowy 

Sącz 

Uchwała zrealizowana 

Zgodnie z postanowieniami uchwały rady z dnia 

25 kwietnia 2018 r zostało zawarte porozumienie 

pomiędzy Gmina Tymbark a Sądeckim Ośrod-

kiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, 

na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

z przeznaczeniem na zapewnienie osobom  

z terenu Gminy Tymbark pomocy psychologicz-

no-terapeutycznej oraz opieki nad osobami nie-

trzeźwymi. Przekazana dotacji w wysokości  

1 250, zł została rozliczona na podstawie spra-

wozdania z realizacji zadania.  
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18. 
XXXVII/226/2018 

21 marca 2018 r. 

Ustalenie przystanków  

komunikacyjnych udostępnionych 

dla przewoźników oraz zasad  

korzystania z przystanków  

komunikacyjnych 

Uchwała w trakcie realizacji 
Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mało-

polskiego w 2018 r. poz. 23312 z dnia 27 marca 

2018 r. Obecnie na jej podstawie wydawane są 

uzgodnienia dla przewoźników na korzystanie  

z przystanków. 

19. 
XXXVIII/227/2018 

28 maja 2018 r. 

Zmian wieloletniej prognozy  

finansowej Gminy Tymbark 

Uchwała zrealizowana 

Realizując zadania uwzględniono zmiany doty-

czące przedsięwzięć wieloletnich oraz utrzyma-

no wskaźniki wskazane w prognozie finansowej.  

20. 
XXXVIII/228/2018 

28 maja 2018 r. 

Zmian w budżecie gminy na 2018 

rok i w uchwale budżetowej na 2018 

rok nr XXXIV/201/2017 z dnia  

28 grudnia 2017 roku 

Uchwała zrealizowana 

Dostosowano plany finansowej jednostek orga-

nizacyjnych do kwoty wynikających z podjętej 

uchwały. 

21. 
XXXVIII/229/2018 

28 maja 2018 r. 

Ustalenie tygodniowego  

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów  

pedagogicznych, doradców  

zawodowych zatrudnionych  

w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Tymbark 

Uchwała w trakcie realizacji 
Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mało-

polskiego w 2018 r. poz.4355 z dnia 18.06.2018 

r. Przekazana do realizacji dyrektorom placówek 

podległych Gminie Tymbark. Na podstawie 

niniejszej uchwały dyrektorzy szkół i przedszko-

la, dla których organem prowadzącym jest Gmi-

na Tymbark ujmują w arkuszach organizacyj-

nych liczbę godzin do realizacji dla osób zajmu-

jących stanowiska pedagogów, logopedów, tera-

peutów pedagogicznych oraz doradców zawo-

dowych w wymiarze 20 godzin tygodniowo.  

22. 
XXXVIII/230/2018 

28 maja 2018 r. 

Wprowadzenie czasowego zakazu 

sprzedaży, podawania i spożywania 

napojów alkoholowych na terenie 

wsi Tymbark oraz wnoszenie tych 

napojów na teren organizowanych 

imprez rekreacyjnych w ramach 

XXVII Dni Tymbarku 

Uchwała zrealizowana 

Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mało-

polskiego w 2018 r. poz. 4356 z dnia 18 czerwca 

2018 r. Treść uchwały została podany do pu-

blicznej wiadomości oraz przesłana do wszyst-

kich placówek handlowych i gastronomicznych 

znajdujących się na terenie miejscowości  

Tymbark.  

23. 
XXXVIII/231/2018 

28 maja 2018 r. 

Udzielenie dotacji celowej dla  

Szpitala Powiatowego w Limanowej 

im. Miłosierdzia Bożego 

Uchwała zrealizowana 

Zgodnie z postanowieniami uchwały rady  

w dniu 29.05.2018 r. została zawarta w umowa 

dotacji pomiędzy Gminą Tymbark a Szpitalem 

Powiatowym w Limanowej, określająca warunki 

przekazania dotacji celowej w wysokości 5 000 

zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

sprzętu medycznego. 

Zgodnie z zawartą umową pomoc finansowa 

została przekazana i rozliczona. 

24. 
XXXIX/232/2018 

28 czerwca 2018 r. 

Rozpatrzenie i zatwierdzenia  

sprawozdania finansowego Gminy 

Tymbark wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy  

Tymbark za 2017 r. 

Uchwała zrealizowana 

Dokonano zamknięcia ksiąg rachunkowych za 

rok 2017. 

25. 
XXXIX/233/2018 

28 czerwca 2018 r. 

Ustalenie czasu bezpłatnego pobytu 

dzieci w przedszkolach publicznych 

i oddziałach przedszkolnych  

w publicznych szkołach  

podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Tymbark oraz wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego. 

Uchwała w trakcie realizacji 

Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mało-

polskiego w 2018 r. poz.4941 z dnia 10.07.2018 

r. Na podstawie niniejszej uchwały określa się 

wysokość opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w czasie przekraczającym bez-

płatne nauczanie wychowanie i opiekę. Uchwała 

została przekazana do realizacji dyr. przedszkola 

oraz szkół podstawowych z oddz. przedszkol-

nymi i realizowana jest w następujący sposób:  
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1. Podpisano z rodzicami deklarację dziennej 

liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku 

przez przedszkole ponad czas przeznaczony na 

zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowa-

nia i opieki – początek każdego roku szkolnego. 

2. Oznaczanie obecności w dziennikach zajęć na 

koniec każdego miesiąca z podaniem liczby 

godzin świadczeń udzielanych dziecku przez 

przedszkole ponad czas przeznaczony na zapew-

nienie bezpłatnego nauczania.  

3. Naliczanie opłat zgodnie z zastosowaniem 

wytycznych – ulg określonych w uchwale.  

4. Przekazanie informacji drogą e-mail indywi-

dualnie każdemu rodzicowi o wysokości opłaty.   

26. 
XXXIX/234/2018 

28 czerwca 2018 r. 

Zasady udzielania obniżek  

tygodniowego obowiązkowego  

wymiaru godzin zajęć nauczycie-

lom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest  

Gmina Tymbark 

Uchwała w trakcie realizacji 

Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mało-

polskiego w 2018 r. poz. 4942 z dnia 10.07.2018 

r. Uchwała została przekazana do realizacji dy-

rektorom podległych szkół i przedszkola. Na 

podstawie niniejszej uchwały dyrektorzy szkół  

i przedszkola, dla których organem prowadzą-

cym jest Gmina Tymbark, ujmują w arkuszach 

organizacyjnych liczbę godzin do realizacji dla 

osób zajmujących stanowiska kierownicze  

w danym roku szkolnym. Dla dyrektorów szkół  

i ich zastępców podległych Gminie Tymbark 

tygodniowy wymiar godzin wynosi:  

 Szkoła Podstawowa w Tymbarku:  

dyrektor szkoły – 4 godz., I zastępca – 

10 godz., II zastępca – 14 godz., 

 Szkoła Podstawowa w Podłopieniu –  

dyrektor szkoły – 6 godz.,  

 Szkoła Podstawowa w Zawadce –  

dyrektor szkoły – 10 godz., 

 Przedszkole Samorządowe w Tymbarku 

– dyrektor przedszkola – 10 godz.  

 

27. 
XXXIX/235/2018 

28 czerwca 2018 r. 

Ustalenie zasad usytuowania na 

terenie Gminy Tymbark miejsc 

sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych 

Uchwała w trakcie realizacji 

Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mało-

polskiego w 2018 r. poz.4943 z dnia 10.07.2018 

r. Zasady określone w uchwale są stosowane 

przy procedurze weryfikacji wniosków o wyda-

nie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

28. 
XXXIX/236/2018 

28 czerwca 2018 r. 

Ustalenie maksymalnej liczby ze-

zwoleń na sprzedaż napojów alko-

holowych na terenie Gminy Tym-

bark 

Uchwała w trakcie realizacji 

Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mało-

polskiego w 2018 r. poz. 4944 z dnia 10.07.2018 

r. Postanowienia uchwały są stosowane przy 

wydawaniu decyzji na sprzedaż napojów alkoho-

lowych. 

 

29. 
XXXIX/237/2018 

28 czerwca 2018 r. 

Ustalenie wynagrodzenia Wójta 

Gminy Tymbark 

Uchwała w trakcie realizacji 

Zgodnie z postanowieniami uchwały Przewodni-

cząca Rady Gminy przekazała pismem z dnia 3 

lipca 2018 r. informację Wójtowi Gminy o wy-

sokości przysługującego mu wynagrodzenia 

miesięcznego z dniem 1.07.2018 r.  

30. 
XL/238/2018 

26 września 2018 r. 

Zmiany w budżecie gminy na 2018 

rok i w uchwale budżetowej na 2018 

Uchwała zrealizowana 

Dostosowano plany finansowej jednostek orga-
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rok nr XXXIV/201/2017 z dnia  

28 grudnia 2017 roku 

nizacyjnych do kwoty wynikających z podjętej 

uchwały. 

31. 
XL/239/2018 

26 września 2018 r. 
Zmiana statutu Gminy Tymbark 

Uchwała w trakcie realizacji 

Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mało-

polskiego w 2018 r. poz. 6685 z dnia 05.10.2018 

r. i podana została do publicznej wiadomości. 

32. 
I/1/2018 

22 listopada 2018 r. 

Wybór Przewodniczącego Rady 

Gminy Tymbark 

Uchwała zrealizowana 

Miała charakter organizacyjny funkcjonowania 

rady, podana została do publicznej wiadomości. 

33. 
I/2/2018 

22 listopada 2018 r. 

Wybór I i II Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Tymbark 

Uchwała zrealizowana 

Miała charakter organizacyjny funkcjonowania 

rady, podana została do publicznej wiadomości. 

34. 
I/3/2018 

22 listopada 2018 r. 

Powołanie składów osobowych  

stałych komisji rady 

Uchwała zrealizowana 

Miała charakter organizacyjny funkcjonowania 

rady, podana została do publicznej wiadomości. 

35. 
I/4/2018 

22 listopada 2018 r. 
Powołanie Komisji Rewizyjnej 

Uchwała zrealizowana 

Miała charakter organizacyjny funkcjonowania 

rady, podana została do publicznej wiadomości. 

36. 
I/5/2018 

22 listopada 2018 r. 

Powołania Komisji Skarg,  

Wniosków i Petycji 

Uchwała zrealizowana 

Miała charakter organizacyjny funkcjonowania 

rady, podana została do publicznej wiadomości 

37. 
I/6/2018 

22 listopada 2018 r. 

Wybór Przewodniczącego stałych 

komisji Rady 

Uchwała zrealizowana 

Miała charakter organizacyjny funkcjonowania 

rady, podana została do publicznej wiadomości. 

38. 
I/7/2018 

22 listopada 2018r. 

Wybór Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark 

Uchwała zrealizowana 

Miała charakter organizacyjny funkcjonowania 

rady, podana została do publicznej wiadomości. 

39. 
I/8/2018 

22 listopada 2018 r. 

Wybór Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

Uchwała zrealizowana 

Miała charakter organizacyjny funkcjonowania 

rady, podana została do publicznej wiadomości. 

40. 
II/9/2018 

6 grudnia 2018 r. 

Zmiana wieloletniej prognozy  

finansowej Gminy Tymbark 

Uchwała zrealizowana 

Realizując zadania uwzględniono zmiany doty-

czące przedsięwzięć wieloletnich oraz utrzyma-

no wskaźniki wskazane w prognozie finansowej.  

41. 
II/10/2018 

6 grudnia 2018 r. 

Zmiany w budżecie gminy na 2018 

rok i w uchwale budżetowej na 2018 

rok nr XXXIV/201/2017 z dnia  

28 grudnia 2017 roku 

Uchwała zrealizowana 

Dostosowano plany finansowej jednostek orga-

nizacyjnych do kwoty wynikających z podjętej 

uchwały. 

42. 
II/11/2018 

6 grudnia 2018 r. 

Przyjęcie Rocznego Programu 

Współpracy na 2019 rok Gminy 

Tymbark z organizacjami pozarzą-

dowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

Uchwała w trakcie realizacji 

Zarządzeniem z dnia 15 stycznia 2019 r. ogło-

szony został otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych z zakresu: gminnego progra-

mu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego oraz ochrony zdrowia. Informacja  

o konkursie zostały podane do publicznej wia-

domości na tablicy ogłoszeń urzędu, umieszczo-

na na stronie internetowej urzędu oraz BIP. Za-

rządzeniami z dnia 19 lutego 2019 r. powołane 

zostały komisje do przeprowadzenia konkursów 

złożonych oferty. Zgłoszonych zostało 7 ofert na 

realizację następujących zadań publicznych;: 

ZADANIE NR 1 Krzewienie trzeźwości i absty-

nencji wśród dzieci i młodzieży zgodnie z gmin-

nym progr. profilaktyki przeciwalkoholowej – 

złożono 4 oferty przez następujące organizacje: 

1. Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk  

w Tymbarku: Prowadzenie zajęć sportowych  
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i imprez oraz zakup sprzętu sportowego –  

3 000 zł 2. Uczniowski Klub Sportowy Ogniwo: 

Organizacja nauki i doskonalenia pływania dla 

dzieci i młodzieży z gminy Tymbark  – 5.200 zł  

3. Stowarzyszenie Rozwoju wsi Piekiełko  

i Okolic: Dance Little Stars – zajęcia z grupą 

taneczną – 4 050 zł 4. Stowarzyszenie Rozwoju 

wsi Piekiełko i Okolic: Piknik rodzinny- łączą 

nas kuchnie świata – 4 750, 00 zł. Łączna  

kwota: 17.000 zł 
ZADANIE NR 2 Prowadzenie działań na rzecz 

rozwoju amatorskiego ruchu orkiestr dętych  

w gminie, prowadzenie działalności szkoleniowej 

wśród dzieci i młodzieży w zakresie gry na in-

strumentach dętych, organizowanie koncertów 

orkiestr dętych podczas tegorocznych Dni Tym-

barku, jak również okolicznościowych rocznic 

i promocja dorobku artystycznego oraz kultural-

nego poza granicami gminy – złożono jedną 

ofertę: Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku: 

 Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton, gra-

my dla wszystkich – 15 000 zł. 

ZADANIE NR 3 Pozostałe zadania z zakresu 

kultury – złożono dwie oferty na realizację na-

stępujących zadań publicznych: 1. Stowarzysze-

nie Rozwoju wsi Piekiełko i Okolic: Zajęcia 

teatralne – Teatr i jego tajemnice – 3 000,00 zł 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku: Stra-

żacka Orkiestra Tymbarski Ton – zakupy wypo-

sażenia – 7 000,00 zł. Łączna kwota:  

10 000,00 zł 

Komisja przeprowadziła ocenę ofert złożonych 

przez organizacje pożytku publicznego na reali-

zację zadań publicznych w 2019 roku i ostatecz-

nie rozstrzygnęła konkurs ofert. Sposób prze-

prowadzenia konkursu został zaakceptowany 

Zarządzeniem z dnia 22 marca 2019 r. Informa-

cja o rozstrzygniętym konkursie została podana 

do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

na tablicy ogłoszone urzędu, na stronie interne-

towej urzędu oraz w BIP. W pierwszej dekadzie 

miesiąca kwietnia 2019 r. podpisane zostały 

umowy na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pożytku publicznego. 

 

43. 
II/12/2018 

6 grudnia 2018 r. 

Wyrażenie zgody na nabycie nieru-

chomości położonej w Zawadce do 

gminnego zasobu nieruchomości. 

Uchwała zrealizowana 

Na podstawie Aktu Notarialnego nr 291/2018  

z dnia 20.12.2018 r. Gmina Tymbark zakupiła 

działkę ewid. nr 576/3 o pow. 0,0627 ha, poło-

żoną w Zawadce od osoby fizycznej na realiza-

cję zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa 

sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  

w Zawadce. Koszt zakupu w/w działki wyniósł 

65 797,00, na który złożyły się kwoty poniesione 

na: wartość zakupu działki – 62 700 zł, sporzą-

dzenie wydzielenia dz. 576/3 – 1 700 zł, uzyska-

nie wypisu z rejestru gruntów, odpisu aktu nota-

rialnego – 275,60 zł, opłata za sporządzenie aktu 

notarialnego – 1 121 zł.  
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44. 
II/13/2018 

6 grudnia 2018 r. 

Wskazanie Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Tymbark  

upoważnionego do wykonywania 

czynności związanych z wydaniem 

polecenia wyjazdu służbowego  

dla Przewodniczącego Rady Gminy 

Tymbark i określenia stawek za 

jeden kilometr przebiegu  

za przejazd radnego Rady Gminy 

Tymbark w podroży służbowej  

pojazdem niebędącym  

własnością gminy. 

Uchwała w trakcie realizacji 

Ma charakter organizacyjny funkcjonowania 

rady, podana została do publicznej wiadomości. 

45. 
III/14/2018 

20 grudnia 2018 r. 

Zmiany w budżecie gminy  

na 2018 rok. 

Uchwała zrealizowana 

Dostosowano plany finansowej jednostek orga-

nizacyjnych do kwoty wynikających z podjętej 

uchwały. 

46. 
III/15/2018 

20 grudnia 2018 r. 

Uchwała Budżetowa Gminy  

Tymbark na 2019 rok 

Uchwała w trakcie realizacji 

47. 
III/16/2018 

20 grudnia 2018 r. 

Wieloletnia prognoza finansowa 

Gminy Tymbark 

Uchwała zrealizowana 

Realizując zadania uwzględniono zmiany doty-

czące przedsięwzięć wieloletnich oraz utrzyma-

no wskaźniki wskazane w prognozie finansowej.  

48. 
III/17/2018 

20 grudnia 2018 r. 

Uchwalenie Regulaminu  

dostarczenia wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Tymbark 

Uchwała w trakcie realizacji 

Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mało-

polskiego w 2019 r. poz. 502 z dnia 14.01.2018 

r. oraz przekazana do realizacji Zakładowi Go-

spodarki Komunalnej w Tymbarku. Na jej pod-

stawie zakład wydaje warunki podłączenia do 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz podpi-

suje umowy z nowymi użytkownikami.  

 

49. 
III/18/2018 

20 grudnia 2018 r. 

Uchwalenie regulaminu korzystania 

z boisk sportowych wraz  

z kompleksem rekreacyjnym przy 

Szkole Podstawowej w Tymbarku 

stanowiących własność  

Gminy Tymbark 

Uchwała w trakcie realizacji 

Regulamin korzystania z boisk sportowych wraz 

z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Pod-

stawowej w Tymbarku został umieszczony na 

tablicy informacyjnej znajdującej się przy boisku 

do gry w piłkę nożną. Osoby korzystające  

z kompleksu mają obowiązek zapoznania się  

z regulaminem i jego przestrzegania.  

 

50. 
III/19/2018 

20 grudnia 2018 r. 

Podwyższenie kryterium  

dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnej pomocy  

w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego – zasiłku 

celowego na zakup posiłku lub  

żywności dla osób objętych  

wieloletnim rządowym programem 

Posiłek w szkole i w domu na lata 

2019-2023 oraz ustalenie zasad 

zwrotu wydatków za udzieloną  

pomoc w ramach programu  

w formie posiłku oraz świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych 

Uchwała w trakcie realizacji 

Postanowienia zawarte w uchwale podlegają 

realizacji od 1 stycznia 2019 r.  

W ramach programu od stycznia 2019 r. zostało 

wydanych 45 decyzji rodzinom dla 116 dzieci, 

przyznających pomoc w formie jednego gorące-

go posiłku. Posiłki są wydawane w placówkach 

oświatowych, do których dzieci uczęszczają. 

Ośrodek również wspomaga rodziny w formie 

zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywno-

ści, od stycznia 2019 r. zostało wydanych 6 de-

cyzji dla rodzin. 

 

51. 
III/20/2018 

20 grudnia 2018 r. 

Przyjęcie Gminnego Programu 

Osłonowego w zakresie realizacji 

wieloletniego rządowego programu 

Posiłek w szkole i w domu na lata 

Uchwała w trakcie realizacji  

Postanowienia zawarte w uchwale podlegają 

realizacji od 1 stycznia 2019 r.  

Obecnie programem zostało objętych dwóch 
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2019-2023 w Gminie Tymbark uczniów.  

52. 
III/21/2018 

20 grudnia 2018 r. 

Przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych oraz 

Narkomanii na terenie Gminy 

Tymbark na rok 2019 

Uchwała w trakcie realizacji 

Postanowienia zawarte w uchwale podlegają 

realizacji od dnia 1 stycznia 2019 r. przez Gmin-

ną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych i Narkomanii. W ramach przyjętego 

programu obecnie zrealizowano następujące 

zadania: program terapeutyczny w Poradni  

Leczenia Uzależnień i Współuzależnień na  

podstawie zawartej umowy, przeprowadzenie 

badań psychologiczno-psychiatrycznych i wyda-

nie opinii w przedmiocie uzależnienia od alko-

holu w ramach tego programu zawarto 2 umowy. 

Dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tymbark 

w ramach Programu Upowszechnianie sportów 

Zimowych w Małopolsce” oraz na zorganizowa-

nie wypoczynku zimowego i letniego podpisano 

3 umowy. Z Sadeckim Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej w Nowym Sączu w ramach poro-

zumienia zabezpieczono miejsca dla 5 osób za-

trzymanych i dowiezionych do wytrzeźwienia  

z terenu Gminy Tymbark. Komisja w ramach 

wdrażania programu rozpatruje różanego rodzaju 

prośby o dofinansowanie na prowadzenie zajęć 

związanych z zagospodarowaniem czasu wolne-

go dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gmi-

ny Tymbark. Ponadto środki przekazywane są na 

zakup nagród dla uczestników konkursów, dofi-

nansowanie kosztów wycieczek, obozów, pikni-

ków oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych. 
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VII INNE ISTOTNE DZIAŁANIA WÓJTA 

 

7.1  Oświata i edukacja  

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki  

w publicznych przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi, w innych formach  

wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a ustawy o systemie oświaty, 

tj. punktach i zespołach przedszkolnych, a także w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, 

w tym z oddziałami integracyjnymi, o których mowa w art. 5 ust. 5 w/w ustawy.  

       Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek wymaga właściwej  

organizacji, zarówno funkcji nadzorczych jak i roli służebnej, związanej z realizacją  

obowiązków określonych w ustawie o systemie oświaty. Organ prowadzący szkołę lub  

placówkę odpowiada za jej działalność.  

      W roku 2018 w Gminie Tymbark działalność edukacyjną prowadziło 5 placówek  

publicznych prowadzonych przez Gminę (1 przedszkole, 3 szkoły podstawowe w tym  

1 szkoła z włączonymi klasami gimnazjum) oraz 4 placówki niepubliczne dotowane przez 

Gminę (2 przedszkola, 1 szkoła podstawowa i 1 gimnazjum).  
 

Placówki publiczne:  

 Przedszkole Samorządowe im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku,  

 Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku z włączonymi klasami  

gimnazjum,  

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce,  

 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu. 

Placówki niepubliczne: 

 Parafialne Przedszkole Integracyjne im. Św. Kingi w Tymbarku, 

 Niepubliczne Przedszkole U Cioci Agatki w Tymbarku, 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Piekiełku, 

 Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piekiełku. 
 

Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach w roku 2018 

Nazwa szkoły Liczba uczniów 

 I-VIII IX-XII 

Szkoła Podstawowa w Tymbarku 282 323 

Szkoła Podstawowa w Zawadce 103 119 

Szkoła Podstawowa w Podłopieniu 98 104 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku 118 123 

Włączone klasy Gimnazjum do Szkoły  

Podstawowej w Tymbarku 
121 61 

Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku 28 16 

Razem: 750 746 

Nazwa przedszkola Liczba wychowanków 

 I-VIII IX-XII 

Przedszkole Samorządowe w Tymbarku 125 125 

Parafialne Przedszkole Integracyjne w Tymbarku 95 89 

Niepubliczne Przedszkole U Cioci Agatki w Tymbarku 66 56 

Razem: 286 270 
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       Na przełomie roku liczba uczniów uległa zmniejszeniu ogółem w szkołach o 4 uczniów,  

liczba dzieci w przedszkolach spadła o 16. Zmniejszyła się liczba uczniów w klasach  

gimnazjum o 72 uczniów, a wzrosła natomiast w szkołach podstawowych o 68 uczniów, co 

jest spowodowane wygaszaniem gimnazjów i utworzeniem w szkołach klas VIII. 

Zatrudnienie nauczycieli w szkołach w roku 2018 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba  

zatrudnionych  

w pełnym wymiarze 

Liczba  

zatrudnionych  

w niepełnym  

wymiarze 

Ogółem etatów 

przeliczeniowych 

I-VIII IX-XII I-VIII IX-XII I-VIII IX-XII 

1. 

Szkoła Podstawowa 

w Tymbarku z włączonymi 

klasami gimnazjum 

38 36 2,33 2,94 40,33 38,94 

2. 
Szkoła Podstawowa 

w Zawadce 
8 10 3,13 4,84 11,13 14,84 

3. 
Szkoła Podstawowa 

w Podłopieniu 
9 11 2,88 5 11,88 16 

4. 
Przedszkole Samorządowe 

w Tymbarku 
9 9 0,97 0,76 9,97 9,76 

        W związku z reformą stan zatrudnienia zmienił się nieznacznie w zakresie liczby  

nauczycieli. Obecną sytuację przedstawia powyższa tabela. Poziom zatrudnienia nauczycieli 

wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatko-

wych w przedszkolu i szkołach, a pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalno-

ści, w tym z obowiązku prowadzenia w przedszkolach bloku żywieniowego. W każdej szkole 

podstawowej jest zatrudniony, zgodnie z potrzebami, nauczyciel logopeda oraz nauczyciel 

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

Wychodząc na przeciw potrzebom rodziców w Szkole Podstawowej w Tymbarku oraz  

w Szkole Podstawowej w Zawadce zostały uruchomione dodatkowe godziny zajęć  

świetlicowych.  

         System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość z nich  

posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest 

grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem  

podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo 

dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli oraz szeroki „wachlarz” form 

i metod pracy, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów z egzaminu gimnazjalnego. 

System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowią-

zujący system awansów zawodowych.  

Wyniki egzaminacyjne uczniów szkół na tle powiatu województwa 

Osiągnięcia uczniów są efektem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależy to od 

zdolności i aspiracji, ale także od środowiska rodzinnego. Badania postępów edukacyjnych  

i osiągnięć uczniów mogą przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne 

i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 

        Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także ocena 

edukacyjnej wartości dodanej czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do 

oceny efektów nauczania każdego ucznia, przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidu-

alnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych czy 



65 

 

wpływu grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych tj. kwalifikacje i zaangażowanie 

nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania.  

        Poniższa tabela przedstawia wyniki egzaminu gimnazjalnego na zakończenie roku 

szkolnego 2017/2018: 

 

1) Szkoła Podstawowa w Tymbarku – klasy włączonego gimnazjum  
j. polski średnia % - 65,5 stanin 5 (wynik średni) 
matematyka średnia % - 53 stanin 6 (wynik wyżej średni) 
historia/wos średnia % - 60,6 stanin 6 (wynik wyżej średni) 
przedmioty przyrodnicze średnia % - 53,3 stanin 5 (wynik średni) 
j. angielski  średnia % - 54,7 stanin 3 (wynik niski) 

 

2) Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku 
j. polski średnia % 72,2 stanin 7 (wynik wyżej średni) 
matematyka średnia % - 56,1stanin 6 (wynik wyżej średni) 
historia/wos średnia % - 68,2 stanin 8 (wynik wysoki) 
przedmioty przyrodnicze średnia % - 64,3 stanin 7 (wynik wyżej średni) 
j. angielski Średnia % - 60 stanin 6 (wynik wyżej średni) 

 

Gmina 
j. polski  średnia % - 66,4 stanin 5 
matematyka  średnia % - 53,5 stanin 6 
historia  średnia % - 61,8 stanin 6 
przedmioty przyrodnicze  średnia % - 55,0 stanin 5 
j. angielski  średnia % - 55,5 stanin 4 

 

Powiat 
j. polski  średnia % - 68,5 stanin 6 
matematyka  średnia % - 52,7 stanin 6 
historia/wos  średnia % - 58,8 stanin 6 
przedmioty przyrodnicze  średnia % - 55,2 stanin 5 
j. angielski  średnia % - 60,5 stanin 4 

 

Województwo 
j. polski  średnia % - 70,8 stanin 6 
matematyka  średnia % - 55,3 stanin 6 
historia/wos  średnia % - 62,2 stanin 6 
przedmioty przyrodnicze  średnia % - 58,7 stanin 6 
j. angielski  średnia % - 69,1 stanin 6 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego są zbliżone do średniej uzyskanej przez 

gimnazjalistów w powiecie. W przypadku historii i matematyki są zbliżone do średniej  

w województwie. Natomiast uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Piekiełku uzyskali wyniki 

wyżej średniej powiatu i województwa. Jedynie wynik uzyskany z języka angielskiego był na 

poziomie powiatu. Dokładna analiza wyników egzaminu gimnazjalnego dokonana przez  

nauczycieli poszczególnych przedmiotów wskazuje na typowe dla całej populacji, wypracowane 

w sposób zadowalający umiejętności oraz popełnione błędy. Analiza ta pokazuje także, że  

w porównaniu z latami ubiegłymi nastąpił w ubiegłym roku delikatny regres osiągnięć – można 

to częściowo wytłumaczyć zdecydowanie trudniejszym charakterem egzaminu w porównaniu do 

poprzednich edycji oraz należy wziąć pod uwagę, że 1/3 trzecioklasistów nie włożyła całego 

wysiłku w rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, ponieważ w momencie przeprowadzania 

egzaminu byli już przyjęci do szkół ponadgimnazjalnych nieobjętych systemem rekrutacji,  
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w których wynik punktowy z egzaminu nie ma znaczenia. W ocenie nauczycieli wyniki  

egzaminu 2018 są jednak obrazem autentycznych możliwości uczniów tego rocznika. 

Wydatki na prowadzenie poszczególnych szkół w przeliczeniu na 1 ucznia 

Szkoła 
Wydatki  

za 2018 r. 

Średnioroczna 

liczba uczniów 

Koszt na 1 ucznia 

rocznie 

Szkoła Podstawowa w Tymbarku  

z włączonymi klasami Gimnazjum 
4 215 439,40 zł 395,33 10 663,09 zł 

Szkoła Podstawowa w Podłopieniu 1 039 242,66 zł 95,33 10 901,52 zł 

Szkoła Podstawowa w Zawadce 965 120,44 zł 103,67 9 309,54 

  

W poniesionych wydatkach nie uwzględniono oddziałów „0”, dotacji podręcznikowej 

(otrzymywanej z budżetu Państwa), dożywiania (z OPS), kosztów na kształcenie specjalne 

(wyodrębnione w subwencji oświatowej) oraz hali sportowej, która jest częścią Szkoły  

Podstawowej w Tymbarku, ale służy też innym szkołom, przedszkolu oraz mieszkańcom.  

      Wydatki SP w Zawadce są mniejsze niż SP w Podłopieniu, ponieważ nie funkcjonuje tam 

jeden oddział (nie było naboru do klasy I, gdy 6-latki zostały w oddziałach „0”). 

      Kwota subwencji na jednego ucznia w 2018 r. wynosiła średnio 8 445,22 zł. Oprócz tego 

w subwencji są dodatkowe środki na prowadzenie małych szkół (ok.100.000 zł) – czyli  

w naszej Gminie dotyczy to Szkoły w Podłopieniu. Biorąc pod uwagę powyższe, koszt 

utrzymania ucznia w Szkole w Podłopieniu w porównaniu ze Szkołą w Zawadce jest na  

bardzo zbliżonym poziomie. 

       Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piekiełku przekazywana była 

dotacja w wysokości równej otrzymywanej kwoty subwencji na jednego ucznia. 

Program stypendialny 

W roku szkolnym 2017/2018 odbyła się III edycja programu stypendialnego dla najzdolniej-

szych uczniów z Gminy Tymbark. Program powstał z inicjatywy Wójta Gminy i został  

przyjęty przez Radę Gminy Tymbark w grudniu 2015 r. W lipcu zostały przyznane stypendia 

za wyniki w nauce dla 25 uczniów tymbarskich szkół (po 100 zł/mc na okres 12 miesięcy), 

stypendia za osiągnięcia naukowe (laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych  

i tematycznych) dla 2 uczniów (500 zł i 1.000 zł jednorazowo), natomiast stypendia za  

osiągnięcia artystyczne otrzymały 4 osoby (1 000 zł jednorazowo). 

Wydatki na szkoły prowadzone przez Gminę w powiązaniu z subwencją oświatową 

Lp. Nazwa szkoły 
Kwota dopłaty do zadań  

subwencjonowanych w 2018 r. 

1. Szkoła Podstawowa w Tymbarku  

z włączonymi klasami gimnazjum 
759 319,73 zł 

2. Szkoła Podstawowa w Zawadce 148 031,96 zł 

3. Szkoła Podstawowa w Podłopieniu 195 771,51 zł 

Już od kilku lat stopniowo pogarsza się sytuacja finansowa tymbarskiej oświaty. Mają na to 

wpływ dwa czynniki. Pierwszym z nich i najważniejszym jest zdecydowany spadek liczby 

uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Tymbark. Jeszcze w roku 2010 do szkół 

uczęszczało 820 uczniów, w roku szkolnym 2015/2016 było to 735, w roku szkolnym 
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2016/2017 nieznacznie liczba ta wzrosła i wynosiła 742 natomiast w roku szkolnym 

2017/2018 wynosiła 753 (dane z dziećmi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach  

podstawowych).  

      Podstawowym źródłem finansowania szkół jest subwencja oświatowa z budżetu państwa, 

która powinna zabezpieczyć środki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów.  

Wysokość subwencji jest uzależniona od ilości uczniów i wynosiła w 2018 roku 7 795,481 zł.  

      W naszej gminie ubywa niestety uczniów, a co za tym idzie ubywa środków na  

utrzymanie szkół – przy stosunkowo niezmiennej ilości oddziałów i etatów.  

      Drugim wspomnianym czynnikiem jest ustawowy wymóg osiągania przez nauczycieli 

tzw. średnich wynagrodzeń. Uzyskanie wymaganych średnich jest możliwe wyłącznie przy 

powierzeniu nauczycielowi godzin ponadwymiarowych. 

      Oznacza to mniej więcej tyle, że nauczyciele muszą mieć przydzielone jak najwięcej  

godzin ponadwymiarowych, aby gmina mogła ten wymóg spełnić. W przeciwnym razie 

różnicę – tzw. niedopłatę, należy wypłacić nauczycielom w formie dodatku wyrównawczego.  

Sytuacja ta pogarsza się z roku na rok, choć jest ona nie zawiniona ani przez dyrektorów 

szkół, ani przez samorząd. Do zadań subwencjonowanych, na które powinna wystarczyć 

subwencja z budżetu państwa (łącznie z wydatkami na dzieci 6-letnie w przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych w szkołach) Gmina Tymbark dopłaciła 1 275 405 zł. Zadania 

subwencjonowane w 2018 roku wyniosły 9 070 886,31 zł. 

     W poniższej tabeli przedstawiono wysokość subwencji oświatowej w poszczególnych  

latach wraz z ilością uczniów: 

Rok 

Otrzymana 

subwencja 

oświatowa 

Ilość uczniów w szkołach  

na dzień 30.09.2018 r. 

Ilość oddziałów 

(klas) 

2018 7 795 481 zł 

707 

88 (dzieci 6-letnie w przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych) 

45 

2017 7 560 846 zł 

708 

103 (dzieci 6-letnie w przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych) 

46 

2016 7 258 125 zł 693 42 

2015 7 468 192 zł 735 43 

2014 7 498 934 zł 754 43 

2013 7 737 619 zł 756 43 

2012 7 693 207 zł 783 44 

2011 7 017 590 zł 808 45 

 

      Poniższy wykres obrazuje dynamikę wzrostu dopłaty do zadań subwencjonowanych 

(szkoły podstawowe i gimnazja, bez oddziałów przedszkolnych w szkołach i przedszkoli).  
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         Poza zadaniami subwencjonowanymi, Gmina realizuje tzw. własne zadania oświatowe. 

Są to między innymi przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dowóz 

uczniów do szkół i wkład własny do stypendium szkolnego oraz stypendium motywacyjnego. 

       W 2018 roku wartość zadań poniesionych ze środków własnych wyniosła 1 652 699,90 

zł, po odjęciu zrealizowanych dochodów, między innymi dotacji przedszkolnej z budżetu 

państwa oraz zwrot z kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin. 

       Łącznie, Gmina Tymbark wydała na zadania oświatowe środki własne w wysokości  

2 928 104,90 zł (bez wydatków majątkowych). Dla porównania, wszystkie wydatki poniesio-

ne na oświatę w 2018 r. wyniosły 10 723 586,21 zł (bez wydatków majątkowych, wliczając 

koszt funkcjonowania hali sportowej). 

      Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, sytuacja finansowa jest trudna i pogarsza 

się z każdym rokiem. Niewystarczające środki finansowe z subwencji oświatowej wymuszają 

na samorządzie dopłatę do zadań oświatowych, ograniczając możliwość finansowania innych 

zadań w Gminie. 

 

7.2   Kultura i promocja gminy 

Imprezy kulturalne 

Rok 2018 to rok wyjątkowy pod względem wydarzeń kulturalnych organizowanych na  

terenie Gminy Tymbark. Wszystkie bowiem imprezy, zarówno te jednorazowe jak  

i cykliczne, tematycznie związane były z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. W związku z licznymi lokalnymi rocznicami, przypadającymi właśnie na rok 

2018, stworzono kalendarz imprez pod hasłem Tymbarskie Jubileusze w 100-lecie niepodle-

głości, który otworzył Tymbarski polonez dla Niepodległej 3 maja na rynku w Tymbarku.  

 

 

 

 

 

 

       Następnie, 19 maja, obchodziliśmy 25-lecie Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton,  

a chwilę później – 9 czerwca – zorganizowano Przegląd Piosenki Patriotycznej, skierowany 

do uczniów placówek oświatowych Gminy Tymbark i mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-lecie Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton 

Przegląd Piosenki Patriotycznej XXVII Dni Tymbarku, występ gwizdy wieczoru Mateusza Ziółko 

Tymbarski polonez dla Niepodległej 
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       W wakacje, 12-14 lipca, odbyły się XXVII Dni Tymbarku, w ramach których  

zaplanowano atrakcje (koncerty, zawody sportowe, gry i zabawy) dla młodszych i starszych 

mieszkańców naszej gminy, a także zorganizowano konferencję poświęconą promocji  

publikacji o Józefie Marku. 12 sierpnia miał miejsce Złaz Turystyczny na Górze Łopień,  

a w godzinach popołudniowych Piknik patriotyczny na tymbarskim rynku. 

 

 

 

 

 

 

      8 września, w Bibliotece Publicznej w Tymbarku, czytaliśmy Przedwiośnie Stefana  

Żeromskiego w ramach akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej. 

 

 

 

 

 

 

 

    4-6 października odbył się XXV Rajd Szlakiem Walk Legionów Polskich na Ziemi  

Limanowskiej połączony z jubileuszem 25-lecia działalności tymbarskiego Strzelca,  

a 7 października świętowaliśmy 140-leci OSP Tymbark. 

    Gminne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zakończone  

zostały 11 listopada na tymbarskim rynku koncertem patriotycznym. 

     Oprócz w/w imprez związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości  

zorganizowano następujące imprezy gminne:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piknik patriotyczny na tymbarskim rynku Narodowe Czytanie Przedwiośnia 

25-lecia działalności tymbarskiego Strzelca Zakończenie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości 

Gminne obchody Narodowego Dnia  

Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 

Wiosenny Przegląd Młodych Solistów  

i Zespołów z Gminy Tymbark 
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     Łączna kwota wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w roku 2018 

wyniosła 197 287,09 zł w tym: wydatki bieżące – 187 287,09 zł (wynagrodzenia  

wykonawców, wykładowców, animatorów; dotacje na zadania bieżące; wydatki związane  

z działalnością kulturalną w gminie), wydatki majątkowe – 10 000 zł (zakup instrumentu dla 

Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton). 

    Wśród najważniejszych wydatków związanych z działalnością kulturalną w gminie  

wymienić należy: organizację Dni Tymbarku – 118 976,75 zł; kontakty z zaprzyjaźnionymi 

gminami z innych krajów (zakup biletów lotniczych dla 8-osobowej delegacji SP Tymbark do 

miasta partnerskiego Whaley Bridge) – 7 249,93 zł; zakup nagród w konkursach  

i przeglądach gminnych oraz organizację innych imprez gminnych z okazji 100. rocznicy  

odzyskania przez Polskę niepodległości – 32 560,41 zł; dotacje w ramach otwartego konkursu 

ofert dla organizacji pozarządowych (OSP Tymbark – 20 900,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Piekiełko i Okolic – 4 100,00 zł). 

Działania promocyjne  

Działania promocyjne Gminy Tymbark w roku 2018 związane były ściśle z organizacją 

gminnych imprez kulturalnych z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

oraz zakupem materiałów promocyjnych. 

      Gadżety promocyjne rozdysponowane zostały jako nagrody w konkursach gminnych,  

oraz jako upominki dla gości i turystów odwiedzających naszą gminę.  

      Ważnym punktem promocji gminy jest wydawanie „Informatora Samorządowego”.  

W roku 2018 wydano trzy numery, w tym jeden podsumowujący kadencję 2014-2018,  

przedstawiający zrealizowane inwestycje, wprowadzone innowacje, zorganizowane imprezy 

promocyjno-kulturalno-rozrywkowe. Przygotowano także film promocyjny przedstawiający 

ważniejsze inwestycje gminne zrealizowane w roku 2018. Narzędziem do promocji jest także: 

 gminny profil na facebook’u, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowany wspólnie z Powiatem  
Limanowskim Przegląd KGW 

 

Wojewódzka inauguracja akcji  
pn. Małopolska pamięta o Legionistach 
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 strona internetowa gminy: www. tymbark.pl,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wirtualny spacer po gminie,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bezpłatna aplikacja mobilna e-tymbark.  
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       Łączna kwota wydatków w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego  

wyniosła w 2018 roku 29.608,24 zł i były to wydatki bieżące: 

- wynagrodzenia – 2 800,00 zł (umowa zlecenie na wygłoszenie wykładu – w ramach  

gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Tymbarscy Strzelcy  

w drodze do Niepodległej; umowa o dzieło na przygotowaniu tradycyjnych potraw regional-

nych do degustacji podczas zakończenia gminnych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez  

Polskę niepodległości; umowa zlecenie na oprawę muzyczną Złazu turystycznego na Górze 

Łopień w ramach projektu Odkryj Beskid Wyspowy);  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 808,24 zł (zakup gadżetów  

i materiałów promocyjnych: artykułów regionalnych, teczek, smyczy, widokówek, kubków 

długopisów, itp.; druk Informatora Samorządowego, przygotowanie filmów promocyjnych; 

opłata abonamentu za wirtualny spacer). 

7.3   Ochrona zabytków  

Gmina Tymbark posiada Gminną Ewidencję Zabytków założoną w dniu 2 września 2016 

roku Zarządzeniem Wójta Gminy Tymbark nr SG.0050.107.2016.  

     Obecnie w w/w dokumencie znajduje się 48 obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy 

Tymbark: domów mieszkalnych, kapliczek, kościołów itp. Wśród nich 6 obiektów tj.  

Budynek Urzędu Gminy w Tymbarku, Cmentarz Wojenny nr 365 z okresu I wojny światowej 

w Tymbarku, Dwór w założeniu parkowym w Tymbarku, Neogotycka kaplica grobowa 

Myszkowskich w Tymbarku, Kamienna kapliczka z figurą św. Floriana w Tymbarku oraz 

Park dworski w Tymbarku wpisanych jest do Rejestru Zabytków Województwa  

Małopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

   Cmentarz Wojenny nr 365 z okresu I wojny światowej               Neogotycka kaplica grobowa Myszkowskich w Tymbarku 

       Od 2015 roku Gmina Tymbark przystępuje do programu Kapliczki Małopolski,  

ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, którego celem jest 

dofinasowanie remontów i konserwacji kapliczek położnych na terenie Województwa  

Małopolskiego. 

      Pierwszą wyremontowaną w ramach w/w programu kapliczką był tzw. Aniołek na górach, 

przedstawiająca modlącego się w Ogrójcu Jezusa wpatrującego się w postać aniołka, który 

podaje mu kielich.  

     W roku 2018 zakończył się II etap, rozpoczętych rok wcześniej, prac konserwatorskich 

zagrożonej kamiennej kapliczki słupowej z 1904 roku z Zawadki. Na w/w zadanie, Decyzją 

Zarządu Województwa Małopolskiego, Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie w kwocie 

7 000 zł – z budżetu województwa małopolskiego, a koszt całkowity II etapu  

konserwacji to 25 700 zł. 
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      Kamienna kapliczka słupowa wykonana została w 1904 roku z fundacji Stanisława i Anny 

Zapałów. Jest elementem unikalnej grupy wotywnych – bogato rzeźbionych kapliczek  

słupowych fundowanych od 4 ćw. XIX w. do 1 ćw. XX w. na terenie Gminy Tymbark. 

Wzniesiona została jako prośba o otrzymanie długo wyczekiwanego potomstwa – prośba  

została spełniona. W kapliczce zawarto bardzo bogaty program rzeźbiarski obejmujący figurę 

Matki Boskiej Różańcowej, Chrystusa upadającego pod Krzyżem, Chrystusa  

Ukrzyżowanego, wizerunki 5 świętych oraz Pietę. 

      Kapliczka w Zawadce o niezwykle rozbudowanym programie ikonograficznym stanowi 

przykład bardzo rozwiniętej sztuki ludowej z początku XX w. Jest to niezwykle cenny obiekt 

z uwagi na swoje walory artystyczne jak i historyczny przekaz o spełnionej prośbie  

wyczekiwanego potomstwa. 

      W roku bieżącym Gmina Tymbark otrzymała dofinasowanie na przeprowadzenie I etapu 

prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z 1874 roku położonej  

w Podłopieniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Wyremontowany Aniołek na górach                          Wyremontowana kapliczka w Zawadce 

 

7.4.   Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Tymbarku 

Biblioteka Publiczna w Tymbarku jest samorządową instytucją kultury, posiadającą  

osobowość prawną, która prowadzi swoja działalność, w oparciu o statut nadany przez Radę 

Gminy Tymbark. W skład struktury organizacyjnej, od stycznia 2013 r., wchodzi Świetlica 

Wiejska w Zamieściu. 

       Działalność placówek jest realizowana w oparciu o środki przyznawane przez organ  

założycielski w formie dotacji podmiotowej, a także o wpływy z dotacji celowej, darowizn  

i dochodów własnych. Instytucja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z planem  

finansowym obejmującym: dochody i wydatki, przychody i koszty. W 2018 r. plan po stronie 

dochodów na bieżącą działalność zamykał się kwotą 214 106 zł, z czego dotacja organizatora 

wynosiła – 200 000 zł.  

       Z tytułu całokształtu działalności biblioteka rozlicza się z budżetem gminy na zasadach 

ustalonych dla instytucji kultury. 
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Baza lokalowa  

Biblioteka od stycznia 2011 r. ma swoją siedzibę w nowym budynku, pozbawionym barier 

architektonicznych, o łącznej powierzchni użytkowej 570 m2, przystosowanym do  

prowadzenia szerokiej działalności kulturalnej, informacyjnej i czytelniczej. Na parterze  

mieści się: wypożyczalnia, czytelnia, pracownia komputerowa, izba pamięci. Natomiast na 

piętrze usytuowana jest sala konferencyjna na 120 miejsc, wyposażona w nagłośnienie  

i klimatyzację, a przestronny hol zaadaptowano do celów wystawienniczych.  

       Placówka oferuje użytkownikom usługi przez 6 dni w tygodniu, w stałych  

i niezmiennych godzinach pracy, co czyni ją dostępną dla wszystkich zainteresowanych. 

Zbiory biblioteczne 

Księgozbiór biblioteki jest systematycznie i na bieżąco uzupełniany w nowości ukazujące się 

na rynku wydawniczym. Przy zakupie kierujemy się przede wszystkim potrzebami  

kulturalnymi i edukacyjnymi naszych użytkowników. W ciągu ostatniego roku zbiory  

powiększyły się o 679 woluminów, o łącznej wartości 15 907,62 zł. Środki na zakup  

pochodziły z budżetu gminy (10 145,70 zł) i z programu Zakup nowości wydawniczych dla 

bibliotek (5 860 zł). Na koniec 2018 r. kolekcja biblioteki wyniosła 24 040 woluminów  

o łącznej wartości – 328 472,47 zł.  

 Czytelnictwo 

W ciągu ostatniego roku zostało zarejestrowanych 1 076 czytelników. Od kilku lat stan  

czytelnictwa utrzymuje się na jednakowym poziomie, niewątpliwie ma to związek z dogodną 

lokalizacją biblioteki, a także dobrym zaopatrzeniem w aktualne publikacje ukazujące się na 

rynku wydawniczym. Na zewnątrz wypożyczono ogółem 12 730 woluminów oraz  

odnotowano – 7 663 odwiedzin. 

Czytelnicy nie tylko odwiedzają naszą instytucję w celu wypożyczenia książki, ale również  

w celu uzyskania informacji naukowej oraz lokalnej. Od lat gromadzimy wszelkie publikacje 

dotyczące regionu, posiadamy kompletne piśmiennictwo związane z gminą, w tym: prasę 

lokalną oraz dokumenty życia społecznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 Wakacyjne zajęcia plastyczne                                                                 Wakacyjne warsztaty robotów 

 Działalność kulturalna 

Biblioteka i świetlica oprócz swojej podstawowej działalności podejmuje również działania, 

które mają na celu popularyzację kultury, promocję czytelnictwa i swojego regionu.  

Współpracują z wszystkimi instytucjami i organizacjami społecznymi na terenie gminy.  

Organizowane i współorganizowane przez nas imprezy kulturalne o zasięgu gminnym cieszą 

się dużą popularnością. 
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Rodzaj działalności Data Nazwa imprezy Współorganizator 

Imprezy  

okolicznościowe 

8 marca 

9 maja 

11 maja 

8 września 

6 grudnia 

 

Dzień Kobiet dla Pań z KGW 

Spotkanie autorskie z Wiesławm  

Drabikem – autorem książek dla dzieci 

 

XV Jubileuszowe Ogrody Poetyckie 

Narodowe czytanie Przedwiośnia 

Mikołajki dla dzieci: przedstawienie  

teatralne pt. Piętka króla Kazimierza,  

w wykonaniu uczestników Warsztatu 

Terapii Zajęciowej, wizyta św. Mikołaja 

Świetlica w Zamieściu 

 

 

 

 

Gmina Tymbark 

Wystawy 

 

27 lipca –  

30 sierpnia 

14 września –

5 listopada 

28 listopada 

– 31 grudnia 

Wystawa fotograficzna poświęcona  

inż. Józefowi Markowi 

Wystawa grafiki i ceramiki Kai Zbrożek 

Wystawa malarstwa Wojciecha Górki 

 

Koncerty, imprezy 

muzyczne, teatralne 

14 stycznia 

25 kwietnia 

 

11 grudnia 

Koncert Noworoczny 

Koncert patriotyczny przedszkolaków  

z okazji 3 Maja 

Recital Laury Łącz  

Przed zapaleniem choinki 

 

Przedszkola z terenu 

gminy 

Stowarzyszenie Przystań 

Zajęcia dla dzieci, 

warsztaty 

12–16  

stycznia 

3–31 lipca 

18 lipca– 

8 sierpnia 

23–27 lipca 

Warsztaty robotów – zajęcia dla dzieci  

w okresie ferii zimowych 

Wakacyjne warsztaty plastyczne  

dla dzieci 

Zajęcia z liternictwa i kaligrafii dla dzieci 

Warsztaty robotów dla dzieci 

 

Konkursy, przeglądy, 

wykłady 

27–28  

stycznia 

14 kwietnia 

10 maja 

9 czerwca 

14 czerwca 

 

15 grudnia 

Przegląd Kolędniczy  

Tymbarskie kolędowanie 

Wiosenny Przegląd Młodych Solistów 

Gminy Tymbark 

Wiosenny wykład dla seniorów 

Konkurs Piosenki Patriotycznej z okazji 

100-lecia odzyskania niepodległości, 

Radość z bycia seniorem – wykład  

ks. dra Jerzego Smolenia, 

Konkurs recytatorski Magia Świąt  

Bożego Narodzenia 

Parafia w Tymbarku 

 

Urząd Gminy 

GOPS Tymbark 

Urząd Gminy 

 

GOPS Tymbark 
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         W ciągu roku odwiedziło naszą placówkę 20 wycieczek szkolnych i przedszkolnych 

połączonych ze zwiedzaniem cyklicznych wystaw. Stałym elementem wizyt klasowych jest 

oglądanie ekspozycji Izby Pamięci i tym samym poznawanie historii naszej gminy.  

Ekspozycję Izby Pamięci tworzą pamiątki związane z historią miejscowości, osobami  

szczególnie zasłużonymi dla jej rozwoju, znaczną kolekcję stanowią dokumenty z okresu II 

wojny świtowej. Izba cieszy się dużym zainteresowanie wśród turystów i gości  

przebywających w Tymbarku.  

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie wystawy                                                                          Spotkanie z pisarzem 

 

 

 

 

 

 

Przedstawienie teatralne WTZ                                                      Mikołajki w Bibliotece  

Działalność Świetlicy Wiejskiej 

Świetlica ma swoja siedzibę w budynku GS w Zamieściu, jest czynna w godzinach  

popołudniowych. Różnorodne formy organizowanych zajęć, które odbywają się poprzez  

zabawę, rozrywkę i sport mają na celu rozwijanie pasji i zainteresowań najmłodszych  

mieszkańców. Średnio w ciągu dnia, uczestniczy w zajęciach świetlicowych od 15–20 dzieci.  

     Wszyscy zainteresowani mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu komputerowego jak  

i sportowego, który stanowi wyposażenie placówki. Ponadto mają tu miejsce spotkania Pań 

działających w KGW, odbywają się również zebrania wiejskie i zebrania Rady Sołeckiej. 

      W ciągu roku zorganizowano m.in. turniej tenisa stołowego, zajęcia z Taekwondo,  

warsztaty dla KGW, trzy „noce świetlicowe” dla dzieci, wyjazdy na basen, Dzień Kobiet dla 

Pań z KGW, wycieczkę wyjazdową do Krakowa do parku trampolin, wyjazdy do kina,  

Mikołajki, wigilię świetlicową, zajęcia edukacyjne i manualne dla dzieci.  
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Wigilia Świetlicowa 

7.5 Sport i Turystyka 

Sport  

Na terenie Gminy Tymbark działają następujące stowarzyszenia kultury fizycznej: Klub  

Sportowy Tymbark oraz Uczniowskie Kluby Sportowe w SP Tymbark – Olimpijczyk, SP  

Piekiełko – Ogniwo, ZS im. KEN – Tymbark. 

       Głównym celem działalności Klubu Sportowego Tymbark jest prowadzenie zajęć  

szkoleniowych w zakresie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach 

ligowych i turniejach piłkarskich. Natomiast Uczniowskie Kluby Sportowe prowadzą  

działalność szkoleniową w różnorodnych dyscyplinach sportowych w placówkach  

oświatowych.  

     W roku 2018 na działalność w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Tymbark, 

miejscowy Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości 80 000 zł. Projekt pod nazwą: 

Upowszechnianie sportu na terenie Gminy Tymbark poprzez szkolenie dzieci, młodzieży  

i dorosłych, prowadzenie zajęć w sekcjach piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych,  

zawodach i turniejach sportowych jak również utrzymanie bazy sportowej w okresie od  

1 marca do 18 grudnia 2018 roku otrzymał wsparcie na zakup sprzętu sportowego,  

wynagrodzenia trenerów, przewóz zawodników na mecze, utrzymanie obiektów sportowych, 

wynagrodzenie gospodarza oraz obsługę finansową zadania. Zadanie zostało zrealizowane  

i rozliczone. 

     W ramach realizacji zadań w zakresie masowego upowszechniania sportu na terenie  

Gminy Tymbark w roku 2018 wydatkowano kwotę 29 391,20 zł. W ramach tych środków 

organizowano zawody dla dzieci i młodzieży szczebla gminnego zgodnie z harmonogramem 

oraz finansowano udział reprezentacji gminy w zawodach powiatowych i wojewódzkich. 

Chłopcy i dziewczęta osiągają wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w tym 

między innymi III miejsce w powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej dziewcząt  

i czwarte chłopców, trzecie miejsce w zimowym turnieju koszykówki o puchar dyrektora  

I LO w Limanowej, udział w finale wojewódzkim Ligi Lekkoatletycznej w Tarnowie oraz 

czołowe lokaty w zawodach strzeleckich w Tymbarku, Limanowej i Nowym Sączu.  

Przeprowadzono szereg imprez sportowych dla mieszkańców gminy w tym: zawodów  

strzeleckich, turniejów tenisa ziemnego, piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, imprez  

w ramach Dni Tymbarku, Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz Europejskiego Tygodnia 
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Sportu. W sportowym Turnieju Miast i Gmin w roku ubiegłym Gmina Tymbark  

w województwie małopolskim zajęła trzecie miejsce otrzymując okazały puchar. 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                  

 

 Turnieje zorganizowane w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 

      W okresie wakacji zorganizowano zajęcia z zakresu piłki nożnej dla dzieci z terenu gminy 

Tymbark, przeznaczając na ten cel kwotę 2 000 zł. Trzem osobom przyznano nagrody  

pieniężne w wysokości 2 000 zł za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie 

sportowym za rok 2017 w taekwondo olimpijskim. Nagrodzeni zajęli między innymi  

I i II miejsce w IX Technicznych Mistrzostwach Polski w Taekwondo Olimpijskim  

w Białystoku, II miejsce w Pucharze Polski w Bydgoszczy. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Wręczenie nagród dla sportowców 

      W okresie od kwietnia do października 2018 r. na obiektach Orlika zajęcia sportowe 

wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych prowadził Animator Sportu. Kosz wynagrodzenia 

animatora wyniósł 8 991 złotych. 

 

Turystyka 

Gmina Tymbark, należąc do Forum Beskidu Wyspowego, skupiającego wszystkie gminy 

powiatu limanowskiego w roku 2018 zorganizowała w ramach Akcji Odkryj Beskid Wyspowy 

– Złaz turystyczny na Górze Łopień wspólnie z Gminą Dobra.  
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 Złaz turystyczny na Górze Łopień 

       Dla dzieci i młodzieży byliśmy również organizatorami XXV Rajdu Górskiego Szlakiem 

Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej oraz Rajdu Pamięci Żołnierzy 1. Pułku 

Strzelców Podhalańskich AK w Tymbarku.  

       Bardzo ważnym przedsięwzięciem zrealizowanym w roku ubiegłym było opracowanie  

i wydanie publikacji o Józefie Marku, która stanowi materiał informacyjny do Ścieżki  

Edukacyjnej 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Tymbarku oraz pocztówek. Na  

turystykę w roku 2018 przeznaczono kwotę 11 315, 76 zł. 

 

7.6  Bezpieczeństwo w gminie 

Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie Gminy Tymbark działają cztery Ochotnicze Straże Pożarne: w Tymbarku,  

Podłopieniu, Zawadce i Piekiełku w tym dwie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 

(OSP Tymbark i OSP Podłopień).  

        Działalność OSP koncentruje się szczególnie na ratowaniu życia i mienia mieszkańców.  

W roku 2018 tymbarska OSP uczestniczyła w 128 akcjach ratowniczo-gaśniczych, co  

uplasowało ją na pierwszym miejscu w powiecie limanowskim. OSP Podłopień wyjeżdżała 

do działań 44 razy. Pozostałe jednostki uczestniczyły w kilku akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono w roku 2018 kwotę 

326 263,66 zł w tym: udział w programach Bezpieczna Małopolska i Małopolskie Remizy 

kwota 110 556,00 zł – dotyczy remontu remizy jednostki OSP Tymbark i zakupu ubrań 
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ochronnych dla strażaków, zakup samochodu dla OSP Podłopień kwota 127 500,00 zł,  

pozostałe wydatki dotyczyły zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek (ubezpieczenia 

strażaków, samochodów pożarniczych, badań lekarskich, wynagrodzenia mechaników –  

kierowców, zakupu paliwa, legalizacji sprzętu, zakupów materiałów i sprzętu, opłat za media 

w OSP Podłopień i OSP Zawadka). 

     Jednostki OSP posiadają 7 samochodów w tym: OSP Tymbark – 3 wozy bojowe, OSP  

Podłopień – 2 wozy bojowe, OSP Zawadka – 1 wóz bojowy i OSP Piekiełko – 1 samochód. 

W jednostkach OSP w Tymbarku i Podłopieniu działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      Druhowie w roku 2018 aktywnie włączali się w organizację imprez kulturalnych na  

terenie gminy w tym: 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Dni Tymbarku, 

Pikniku Patriotycznego, Przeglądu Powiatowego Kół Gospodyń Wiejskich, Złazu  

Turystycznego na Górze Łopień w ramach Akcji Odkryj Beskid Wyspowy, Święta  

Niepodległości. Działająca przy OSP Tymbark Orkiestra Dęta Tymbarski Ton uświetnia  

występami wszystkie uroczystości kościelne, patriotyczne i kulturalne naszej gminy. 

      Strażacy ze wszystkich jednostek OSP ofiarnie pomagali mieszkańcom naszej gminy  

w akcjach powodziowych, które dwa razy wystąpiły na terenie Gminy Tymbark. Strażacy  

z tytułu udziału w akcjach ratowniczych nie pobierają należnego wynagrodzenia. Środki 

przeznaczają na zakup sprzętu i wyposażenia. 

     Druhowie z OSP Piekiełko organizowali liczne akcje pomocy w tym na Ukrainę oraz dla 

bezdomnych osób w Tarnowie. 

Obrona Cywilna, Obronność, Zarządzanie Kryzysowe 

Zadania z zakresu obrony cywilnej, obronności i zarządzania kryzysowego realizowano 

zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Limanowskiego i Małopolski Urząd Wojewódzki  

w Krakowie: Planem realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Gminie Tymbark w roku 

2018 oraz Planem szkolenia obronnego w Gminie Tymbark na 2018 rok. 

Współpraca z Policją 

Na terenie Gminy Tymbark działa Komisariat Policji w Tymbarku z/s w Zawadce.  

Funkcjonariusze Policji udzielają pomocy w zakresie zabezpieczenia Dni Tymbarku jako  

imprezy masowej oraz kontrolują funkcjonujące w okresie zimowym lodowisko oraz Park  

im. Zofii Turskiej i cmentarz wojenny.  

    W miesiącu wrześniu członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wspólnie 

z Policją przeprowadzili próbne ewakuacje w placówkach oświatowych na terenie Gminy 

Tymbark, połączone ze szkoleniem dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznego poruszania się 

po drogach oraz używania odblasków. 
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7.7  Współpraca partnerska  

W roku 2018 współpraca z miastami partnerskim tj. Brachsted (Niemcy), Whaley Bridge 

(Anglia), Spisske Vlachy (Słowacja), Gizałki (Wielkopolska), Stawiguda (Warmińsko-

Mazurskie) polegała głównie na organizowaniu konferencji (podczas Dni Tymbarku, Dni 

Gminy Gizałki) i spotkań, podczas których omawiano bieżące sprawy i problemy nurtujące 

władze poszczególnych regionów oraz gmin, jak również plany na przyszłość. W ramach tych 

spotkań przygotowywano prezentacje miast partnerskich, ich dorobku kulturalnego,  

kulinarnego oraz doświadczeń samorządu w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych  

na realizacje inwestycji.  

    W lipcu 2018 r. 8-osobowa delegacja Gminy Tymbark, złożona z uczniów i nauczycieli 

szkoły Podstawowej w Tymbarku odwiedziła miasto partnerskie Whaley Bridge, gdzie wzięła 

udział w wydarzeniach organizowanych z okazji święta miasta. 

    Trzeba podkreślić, iż podobnie jak w przypadku współpracy z Whaley Bridge, kontakty  

z miastami partnerskimi przerodziły się na przestrzeni lat z oficjalnych w przyjacielskie. 

Przedstawiciele władzy, stowarzyszeń, strażaków, sportowcy, czy sami mieszkańcy  

odwiedzają się nawzajem kilka razy do roku.  

7.8   Opieka społeczna – GOPS 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku powstał na podstawie Uchwały  

Nr VIII/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Tymbarku z dnia 27 luty 1990 r. w sprawie  

powołania Ośrodka Pomocy Społecznej. Innymi ważnymi dokumentami na podstawie,  

których Ośrodek realizuje zadania to Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyjęty 

Uchwałą Nr XXI/124/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016 r. i Strategia  

Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznym w Gminie Tymbark na lata 2014–2020 

przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/227/2014 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 marca 2014 r.  

Ośrodek jako jednostka budżetowa Gminy Tymbark ma na celu realizację zadań własnych  

i zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z obowiązującymi ustawami oraz  

zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów. 

       W Ośrodku zatrudnionych jest, na podstawie umowy o pracę, 9 pracowników w tym: 

kierownik, 3 pracowników socjalnych, 2 pracowników do świadczeń rodzinnych i świadczeń 

wychowawczych, księgowy, opiekunka i asystent rodziny. 

       Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka budżetowa dysponuje środkami finansowymi 

na realizację zadań ustalanym w danym roku budżetowym. W poniżej tabeli przedstawiono 

budżet jednostki w latach 2017–2018 z poddziałem na środki własne i dotacje. 

 

 

Środki finansowe 2017 2018 

Środki własne 
503 087,91 zł 

(5,2 %) 

533 156,17 zł 

(5,4 %) 

Dotacje 
9 167 424,43 zł 

(94,8 %) 

9 308 228,97 zł 

(94,6%) 

Razem 
9 670 512,34 zł 

(100% ) 

9 841 385,14 zł 

(100%) 
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Pomoc społeczna 

Beneficjentem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są osoby/rodziny, które znalazły się   

w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek zgodnie z zapisem w statucie § 4 udziela pomocy, 

umożliwiając osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia oraz zapobiega 

powstawaniu takich sytuacji. Pracownicy Ośrodka podejmują działania mające na celu 

doprowadzenie do pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, z zapewnieniem im 

podstawowych warunków do funkcjonowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka oraz integracji ze środowiskiem. Ośrodek również wspiera i wzmacnia osoby, 

rodziny poprzez pobudzenie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowuje je na 

rozwiązywanie problemów i własny rozwój. 

      Powody, na podstawie których rodziny korzystają z usług ośrodka wynikają zarówno  

z celu określonego w statucie jednostki, jak również spełnienia kryterium dochodowego do 

udzielenia pomocy oraz przesłanek – powodu, przyznania pomocy zawartych w art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej. Można stwierdzić, że większość mieszkańców w 2017 i 2018 r. 

kwalifikowało się do udzielenia pomocy finansowej lub rzeczowej w związku z niskim 

dochodem na członka rodziny oraz występowania powodu udzielanej pomocy 

obowiązującymi przepisami. Dochód ten nie przekraczał w każdym przypadku udzielanej 

pomocy kryterium dochodowego, które wynosiło: dla osób prowadzących jednoosobowe 

gospodarstwo domowe 634,00 zł miesięcznie, a w rodzinie dochód ten nie przekraczał kwoty 

514,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, od m-ca października 2018 odpowiednio wynosił 

701,00 zł i 528,00 zł. 

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę świadczeń przyznanych beneficjentom Ośrodka  

w latach 2017–2018 z uwzględnieniem powody udzielanej pomocy wymienionych w art. 7 

ustawy o pomocy społecznej. 

 

Rodzaj pomocy 

udzielony z powodu 

Liczba świadczeń 

w 2017 r. 

Liczba świadczeń 

w 2018 r. 

ubóstwa 23 9 

sieroctwo 0 0 

bezdomność 3 2 

bezrobocie 54 39 

niepełnosprawność 54 53 

długotrwała lub ciężka choroba 32 33 

przemoc w rodzinie 14 0 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzenie gospodarstwa domowego 
10 5 

brak umiejętności w przystosowaniu się do życia  

młodzieży po opuszczeniu placówki   

opiekuńczo-wychowawczej 

0 0 

trudności w integracji osób, które otrzymały statut 

uchodźcy 
0 0 

trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 
0 0 

alkoholizm lub narkomania 3 3 

zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa 2 16 

klęski żywiołowe lub ekologiczne 0 0 

ochrony macierzyństwa (wielodzietność) 54 54 
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         Na podstawie powyższych danych możemy stwierdzić, że liczba osób/rodzin  

wnioskujących o pomoc czy wsparcie w przedstawionym okresie ma tendencję spadkową.  

Z danych tych wynika, że osoby/rodziny nie wnioskują w każdym przypadku o pomoc  

finansową czy rzeczową, ponieważ zabezpieczają im to inne świadczenia np. świadczenia 

rodzinne czy wychowawcze (500+). Natomiast zauważa się zwiększenie liczby  

wnioskodawców potrzebujących wsparcia w formie pracy socjalnej, dostępu do specjalistów 

m.in. psychologów, terapeutów, prawników itp. Zmienia się również znacząco liczba osób  

w rodzinach, ponieważ pełnoletnie dzieci zakładają nowe rodziny i migrują zarobkowo.  

Jednym z powodów udzielenia pomocy w 2018 r. były zdarzenia losowe. W 2018 r. zdarzenia 

losowe miały miejsce dwukrotnie w formie podtopień. Nie należy ich porównywać z latami 

wcześniejszymi, a jedynie przyjąć jako stan faktyczny.  

       Podstawowymi działaniami wobec beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy  

Społecznej jest udzielanie im pomocy finansowej i niefinansowej.  

       Poniżej przedstawiono liczbę osób/rodzin, którym przyznano pomoc finansową  

i niefinansową – liczba świadczeń w okresie 2017–2018. 

  

Rodzaj świadczenia 

2017 

liczba rodzin 

liczba świadczeń 

2018 

liczba rodzin 

liczba świadczeń 

Zasiłek stały 
6 6 

56 53 

Zasiłek okresowy 
24 23 

100 100 

Zasiłek celowy 
60 47 

73 59 

Zasiłek celowy w ramach programu dożywiania 
20 23 

26  42 

Posiłek w ramach programu dożywiania. 
173 161 

24 315 22 364 

Schronienie 
3 2 

36 58 

Odpłatność gminy za pobyt w DPS 
8 7 

65 55 

Wspieranie rodziny – asystent rodziny 
6 6 

56 25 

Usługi opiekuńcze  
3 9 

272 1 480 

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi  

5 6 

2 100 1 606 

Wynagrodzenie opiekuna prawnego 
12 13 

148 130 

Praca socjalna 
145 113 

         531          477 

      Z powyższej tabeli wynika, że zarówno liczba świadczeń w ramach pomocy finansowej, 

jak również rzeczowej w okresie 2017–2018 znacząco uległa zmniejszeniu. Mniejsza jest  

liczba beneficjentów korzystających z tych form pomocy z roku na rok. Wzrost nastąpił  

przede wszystkim w świadczeniu usług opiekuńczych zwykłych. Wynika to z faktu, że osoby  



84 

 

samotne, a także w rodzinach, niejednokrotnie potrzebują pomocy w formie usług  

opiekuńczych gdyż nie są w stanie same funkcjonować ze względu na wiek, niepełnospraw-

ność, długotrwałą chorobę, samotność. Osoby te jednak mogą nadal przebywać w swoim  

środowisku, a nie być kierowane do DPS. Taka sytuacja jest również z korzyścią dla jednostki 

samorządowej, ponieważ koszt utrzymania pracownika jest o wiele mniejszy w skali miesiąca 

niż koszt miesięczny dopłat gminy do utrzymania beneficjentów w DPS.  

       Analizując liczbę osób przebywających w DPS w badanym okresie do liczby świadczeń 

możemy jednoznacznie stwierdzić, że zmniejszyła się liczba świadczeń. Spowodowane jest to 

zgonami osób przebywających w DPS w ciągu roku budżetowego oraz z umieszczeniem  

nowych osób w DPS w zależności od sytuacji. Natomiast należy wskazać, że ta forma  

pomocy jest realizowana w sytuacjach koniecznych.  

       Poniższa tabela przedstawia wysokość środków finansowych (w zł) wydatkowanych  

w latach 2017–2018 na realizację świadczeń dla beneficjentów ośrodka. 

 

 

Rodzaj świadczenia 

2017 

środki  

finansowe 

2018 

środki 

finansowe 

Zasiłek stały 27 640 30 546 

Zasiłek okresowy 38 785 40 945 

Zasiłek celowy 34 431 44 617 

Zasiłek celowy w ramach programu  

dożywiania 
11 893 11 419 

Posiłek w ramach programu  

dożywiania 
70 879 66 738 

Schronienie 5 850 11 787 

Odpłatność gminy za pobyt w DPS 152 162 137 250 

Wspieranie rodziny – asystent  

rodziny 
13 295 26 729 

Wynagrodzenie opiekuna prawnego 42 440 36 500 

Usługi opiekuńcze  4 624 33 234 

Specjalistyczne usługi dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi  
48 898 39 318 

Z tabeli wynika, że wydatki na realizację świadczeń finansowych czy niefinansowych  

w latach 2017–2018 mają tendencję wzrostową. W wymienionych świadczeniach nie 

uwzględniono pracy socjalnej wykonywanej przez pracowników socjalnych, ponieważ jest to 

świadczenie finansowane w ramach wynagrodzenia za pracę.  

     Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w 2018 r. zostało poprzedzone przeprowadze-

niem postepowań administracyjnych, polegających na przeprowadzeniu wywiadów  

środowiskowych w liczbie 158 oraz  wydaniu 296 decyzji. 

      Pracownicy Ośrodka, realizując ustawę o pomocy społecznej nie tylko podejmują  

działania w kierunku przyznawania świadczeń finansowych czy rzeczowych na rzecz  

beneficjenta, ale również realizują inne zadania wynikające z ustaw np. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie czy ustawy o wspieraniu rodziny. Działania te zostały szczegółowo  

opisane w dziale Strategie i Programy. 

     Pracownicy socjalni współpracują również ze seniorami, dla których organizowane są 

warsztaty, szkolenia, spotkania opłatkowe. Ośrodek również realizuje od dwóch lat wraz  

z Caritasem Archidiecezji Krakowskiej Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 
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2014–2020, którego celem jest przekazanie żywności dla osób i rodzin korzystających  

z pomocy naszego Ośrodka. W roku 2018 z programu skorzysta 47 rodziny – 247 osób.  

    Praca socjalna wykonywana przez pracowników ośrodka to pomoc często w załatwianiu 

spraw codziennych, takich jak umówienie wizyty do lekarza, napisanie pisma, zamówienie 

opału, opłacenie rachunków itp. Ponadto pracownicy socjalni współpracują innymi  

jednostkami np. z ZUS, KRUS, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, Policją, Sądem, Prokuraturą itp. 

 

Świadczenia rodzinne, wychowawcze i inne 

Ośrodek realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie ustaw  

samorządom gminnym do realizacji. Takimi zadaniami są zadania z ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, ustawy o pomocy państwu w wychowywaniu dzieci, ustawy o zasiłku dla  

opiekuna, ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów oraz programów 

rządowych Dobry Start czy Karty Dużej Rodziny.  

Środki finansowe w ramach zadań zleconych  w latach  2017–2018 

Rodzaj świadczenia 2017/kwota w zł 2018/kwota w zł 

Świadczenia rodzinne 2 827 686 2 749 059 

Fundusz alimentacyjny 84 000 64 250 

Świadczenia wychowawcze 6 087 118 5 991 183 

Program Dobry Start 0,00 304 750 

Razem: 8 998 804 9 109 242 

Z powyższej tabeli można wskazać, że środki finansowe na realizację zadań zleconych  

w ramach administracji rządowej ulegają zmniejszeniu w stosunku do 2017 r. Obniżenie  

wypłaty świadczeń beneficjentom spowodowane jest niskim kryterium dochodowym  

na osobę w rodzinie przy ŚR tj. 674,00 zł (gdy członkiem rodziny jest dziecko  

z niepełnosprawnością kryterium wynosi 774,00 zł/osobę w rodzinie), a w ŚW kryterium 

800,00 zł/osobę (gdy członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością kryterium  

wynosi 1 200,00 zł/osobę) przy równoczesnym wzroście płacy minimalnej. Nie można  

określić zmian w realizacji programu Dobry Start ponieważ świadczenie to było realizowane  

po raz pierwszy w 2018 r. 

Liczb rodzin pobierających świadczenia ŚR i FA, ŚW i Dobry Start w latach 2017–2018 

Rodzaj świadczenia 
2017Liczba rodzin 

/Liczba uprawnionych 

2018/Liczba rodzin/Liczba 

uprawnionych 

Świadczenia rodzinne 
615 566 

1157 1040 

Fundusz alimentacyjny 
10 9 

15 12 

 

Świadczenia wychowawcze 

491 588 

1159 1039 

Program Dobry Start 
0 586 

0 983 
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Z powyższej tabeli wynika, że w 2018 r. liczba rodzin i liczba uprawnionych pobierających 

świadczenia ŚR, FA, ŚW zmniejszyła się w stosunku do roku 2017. W ramach realizacji 

świadczeń z zakresu zadań zleconych Ośrodek wydał w 2018 r. – 2054 decyzji. Ośrodek  

realizuje decyzje dotyczące ŚR, ŚW wydane przez Wojewodę Małopolskiego w ramach  

koordynacji systemów społecznych takich decyzji w 2018 r. było 121. Realizacja tych decyzji 

polega na wypłacie świadczeń.  
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VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

8.1. Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 

Tymbark odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tymbarku. W celu 

realizacji zadań objętych, zawartą w 2016 r., umową Zakład przejął w dzierżawę mienie 

komunalne stanowiące nieruchomości, urządzenia i instalacje służące do zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

       Zakład uprawniony jest do pobierania należności za świadczone w ramach prowadzonej 

działalności usługi, a także odpowiada za utrzymanie i bieżącą konserwację w/w mienia. 

       Na terenie Gminy Tymbark znajdują się powierzchniowe ujęcia wody dla celów 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

 ujęcie wody na potoku Rybnym, 

 ujęcie wody na potoku Chochołowskim, 

 oraz studnie kopane i wiercone w miejscowości: Tymbark, Zamieście, Zawadka. 

       Na terenie gminy funkcjonują również stacje uzdatniania wody, w tym największa, 

wyremontowana w 2018 r., w miejscowosci Podłopień oraz inne mniejsze w miejscowości: 

Tymbark, Zamieście i Zawadka. 

       Łączna długość sieci wodociągowej to 57,67 km, a sieci kanalizacyjnej 13,89 km.  

W 2018 r. wykonano 9 podłączeń budynków do sieci wodociągowej oraz 2 do sieci 

kanalizacyjnej. Wykaz odbiorców usług na terenie gminy prezentuje poniższa tabela: 

 

Odbiorcy indywidualni  

(gospodarstwa domowe) 

Pozostali  

(instytucje, prowadzący  

działalność gospodarczą) 

Korzystający  

z sieci  

wodociągowej 

Korzystający z sieci  

kanalizacyjnej 

Korzystający z sieci  

wodociągowej 

Korzystający  

z sieci  

kanalizacyjnej 

927 484 46 46 

 

       Na terenie gminy istnieje również kanalizacja deszczowa o łącznej długości 1,38 km 

zlokalizowana na terenie miejscowości Tymbark. 

       Taryfy za wodę i ścieki obowiązujące w 2018 r. ustalone zostały Uchwałą Nr XXVIII  

z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz decyzją nr: KR.RET.070.171.2018 z dnia 23 maja 2018 r. 

(wraz z późniejszymi zmianami), a ich wysokość przedstawia poniższa tabela: 

 

Stawki opłat za wodę (brutto) 
od osób fizycznych  3,10 zł/m3 

od pozostałych odbiorców 4,36 zł/m3 

Stawki opłat za ścieki (brutto) 
od osób fizycznych  3,88 zł/m3 

od pozostałych odbiorców 8,38 zł/m3 

 

     Warto nadmienić, że podwyżka stawek opłaty za ścieki nastąpiła dopiero w roku 2017. 

Opłata abonamentowa wynosiła wówczas 1,50 zł brutto. 
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      Uchwałą nr XXXVII/224/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2018 r. ustalone 

zostały dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzana ścieków na 

terenie Gminy Tymbark: 

 dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowana przez ZGK  

w Tymbarku wynosi 1,26 zł brutto za 1 m3 zaopatrzenia w wodę od osób fizycznych, 

 dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowana przez ZGK  

w Tymbarku wynosi 4,50 zł brutto za 1 m3 zaopatrzenia w wodę od osób fizycznych. 

      Ustalona została również dopłata w wysokości 2,55 zł brutto za 1 m3 ścieków, wynikająca 

z różnicy pomiędzy ściekami opomiarowanymi przez zakład, a odczytami na licznikach  

w Spółce Tymbark-MWS. 

     Roczny zrzut ścieków do oczyszczalni, będącej własnością Spółki Tymbark-MWS, 

kształtuje się na poziomie około 110 tys. m³. 

     Roczna wartość dopłaty gminy do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wyniosła 

141 475,80 zł, a do zbiorowego odprowadzania ścieków 287 286,37 zł. 

     W 2018 r. na sieci i urządzeniach wodno-kanalizacyjnych wystąpiło około 40 awarii, 

uszkodzeń i usterek. 

     W ubiegłym roku Gmina Tymbark poniosła nakłady na przebudowę budynku stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Podłopień (467 673,25 zł). W ramach zadań 

inwestycyjnych wybudowano również ok. 6,6 km nowej sieci wodociągowej w miejscowości 

Zamieście (1 055 977,02 zł) oraz wykonano dokumentację projektową modernizacji 

wodociągu przy ul. Armii Krajowej (od Biedronki do GS Tymbark). Aktualnie gmina posiada 

zaprojektowane 6,5 km sieci wodociągowej oraz 10,5 km sieci kanalizacyjnej. 

 

8.2. Utrzymanie czystości, porządku i zieleni na terenie gminy  

W 2018 r. Gmina Tymbark zawarła z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Tymbarku  

umowę, której przedmiotem było utrzymanie czystości na terenach komunalnych gminy.  

W ramach zawartej umowy wykonawca zobowiązany był do sprzątania przystanków autobu-

sowych oraz opróżniania koszy, a także do wywozu śmieci zgromadzonych w koszach  

ulicznych po ich zapełnieniu. W ramach umowy zakład zajmował się również czyszczeniem 

studzienek burzowych, sprzątaniem gminnych chodników oraz terenu poza ogrodzeniem  

boiska „ORLIK”. 

Jednocześnie z Zakładem podpisana została umowa na utrzymanie zieleni na terenach 

komunalnych Gminy Tymbark, na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r.  

Wykonanie przedmiotu umowy polegało w szczególności na nasadzeniu kwiatów i krzewów, 

podlewaniu obsady kwiatowej komunalnej na terenie Gminy Tymbark, pielęgnacji klombów, 

kwiatów, a także na ukwieceniu rynku poprzez przygotowanie kompozycji kwiatowych  

w donicach oraz na słupach oświetleniowych wokół rynku wraz z sezonową ich pielęgnacją. 

Koszt realizacji obu zadań wyniósł 36 800,00 zł. 

8.3. Ochrona środowiska, gospodarka odpadami oraz utylizacja wyrobów azbestowych  

Od roku 2017 mieszkańcy Gminy Tymbark mają możliwość śledzenia aktualnego stanu  

powietrza dzięki aplikacji Airly udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Gminy lub  

poprzez jej pobranie na swój telefon. Pyłomierze w czasie rzeczywistym zbierają, przetwarza-

ją i interpretują dane dotyczące poziomu stężenia pyłów zawieszonych (PM2.5 i PM10),  

a także badają temperaturę, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza. Czujniki  
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te zamontowane są przy budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku oraz przy Przedszkolu 

Samorządowym. 

        W ramach realizacji zadań edukacji ekologicznej uczniowie tymbarskich przedszkoli                      

i szkół wzięli udział w projekcie pn. Działania proekologiczne w Gminie Tymbark. Najmłodsi 

mieszkańcy gminy uczestniczyli w różnych akcjach mających na celu ukształtowanie w nich 

właściwych postaw proekologicznych. 

         Szkoły zorganizowały akcję Sprzątanie świata, przeprowadzone zostały rozmowy  

z wychowawcami i wykonane gazetki szkolne na temat segregacji śmieci. W ramach  

programu odbywały się również konkursy plastyczne i przedstawienia teatralne, oznakowane 

zostały kosze na śmieci, a także opracowany kodeks „szkolnego ekologa”. 

        Na terenie Gminy Tymbark w 2018 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów  

komunalnych świadczył Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tymbarku z/s  

Podłopień 276, 34-650 Tymbark. Firma ta została wybrana w tzw. procedurze in-house  

(zamówienie z wolnej ręki polegające na powierzeniu realizacji zadania własnej jednostce). 

Mieszkańcy Tymbarku mogą również bezpłatnie przekazywać odpady komunalne do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK, który mieści się przy siedzibie 

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tymbarku. 

         Z uzyskanych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne 

od gospodarstw domowych, firm oraz z punktów skupu, w 2018 r. z terenu Gminy Tymbark 

odebrano łącznie 1 374,223 t odpadów, w tym 248,793 t. odpadów z punktu skupu surowców. 

Na przełomie lat 2015-2018 można zaobserwować znaczny wzrost odpadów, co prezentuje 

poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

        Ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynika, że 95% osób deklaruje selektywną zbiórkę odpadów. 

Koszty poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2018 r. wyniosły 

350 000,00 zł, a dochody z tytułu opłat kształtowały się na poziomie 338 494,87 zł. Stawka 

opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w roku 2018 wynosiła 5,50 zł 

miesięcznie od 1 osoby, a za niesegregowane 9 zł miesięcznie od 1 osoby. 

Ilość odpadów wytworzona na terenie  

Gminy Tymbark w latach 2015-2018 (w tonach) 
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      Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, gminy zobowiązane są osiągnąć do 

31 grudnia 2020 r.: 

 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji  

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co 

najmniej 50% wagowo, 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących  

odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

 

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów oraz ograniczania składowania masy bioodpadów 

osiągnięte przez Gminę Tymbark w roku 2018  przedstawia  poniższa tabela: 

 Wymagany poziom Osiągnięty przez gminę  

poziom w 2018 r. 

Poziom recyklingu  i przygotowania  

do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych  i szkła  

do osiągnięcia w 2018 roku 

30 % 74 % 

Poziom recyklingu, przygotowania  

do ponownego użycia i odzysku  

innymi metodami innych niż  

niebezpieczne odpadów 

 budowlanych i rozbiórkowych 

50 % 97 % 

Poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających  

biodegradacji przekazywanych  

do składowania w 2018 r. 

40 % 0 % 

 

Dane zawarte w powyższej tabeli potwierdzają osiągniecie przez Gminę Tymbark wymaga-

nych przepisami prawa poziomów recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji. 

Utylizacja wyrobów zawierających azbest  

Na terenie Gminy Tymbark zidentyfikowano 97 995,00 m2 wyrobów zawierających azbest, co 

daje około 1 077,945 t tych odpadów. Zgodnie z treścią Programu Oczyszczania Kraju  

z Azbestu na lata 2009-2032 do roku 2032 należy usunąć i zutylizować z terenu gminy 

wszystkie wyroby zawierające azbest.  

       W związku z powyższym w celu wypełnienia zapisów w/w programu należy usuwać  

ok. 6 124,69 m2 (67,37 t.) wyrobów azbestowych rocznie.  

       W 2018 r. z terenu Gminy Tymbark odebrano od 28 właścicieli nieruchomości tj. 93,83 t. 

wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 29 700,84 zł. 

       Zadania z zakresu transportu i utylizacji azbestu w 2018 r. realizowane były przez Firmę 

Handlowo-Usługową AZ-best Ewa Zoń z siedzibą ul. Gajowa 56D, 33-395 Chełmiec oraz 

przez firmę Środowisko i Innowacje sp. z o.o. z siedzibą Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.  

Odebrane z terenu gminy odpady zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów  

zawierających azbest (Dobrów 8, 28-142 Tuczępy). 
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8.4. Stan infrastruktury drogowej 

Przez teren Gminy Tymbark przebiega droga krajowa nr 28 oraz drogi powiatowe: 1632 K 

Kępanów–Tymbark, 1617 K Piekiełko–Tymbark, 1618 K Limanowa–Szyk–Mstów, 1613 K 

Zamieście–Słopnice–Zalesie oraz 1616 K Mszana Górna–Podłopień. 

        Na terenie Gminy Tymbark istnieje ok. 137,856 km dróg będących w administracji  

gminy, w tym 87,236 km dróg posiadających nawierzchnię twardą oraz 50,62 km dróg  

o nawierzchni gruntowej. 

 

Nawierzchnia twarda: Nawierzchnia gruntowa: 

Bitumiczna Betonowa Kostka Tłuczniowa 
Wzmocniona żwirem, 

żużlem itp. 
Naturalna 

45,398 km 18,182 km 1,465 km 22,191 km 16,470 km 34,150 km 

         W 2018 r. zmodernizowano łącznie ponad 4 km dróg, a wydatki poniesione na bieżące 

utrzymanie dróg tj. łatanie nawierzchni, usuwanie drobnych uszkodzeń, remonty cząstkowe 

oraz na zadania inwestycyjne kształtowały się na poziomie ponad 1,3 mln. 

Zakup materiałów i wyposażenia 12 746,13 zł 

Zakup usług remontowych 315 043,56 zł 

Zakup usług pozostałych 239 257,53 zł 

Wydatki inwestycyjne 742 650,60 zł 

 

        Dzięki otrzymanej promesie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Tymbark 

wykonała również remont dwóch dróg, na łączną kwotę 578 854,23 zł.  

        Szczegółowy opis zrealizowanych zadań dotyczących infrastruktury drogowej został 

omówiony w dziale 3.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018 roku. 

         Zadania zawiązane z utrzymaniem dróg realizowane były również były za pomocą 

środków przyznanych poszczególnym sołectwom. Łączna wartość wykonanych usług oraz 

zakupionych materiałów z przeznaczeniem na drogi osiedlowe wyniosła 102 542,29 zł. 

          Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny był Zakład Gospodarki  

Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. Odśnieżanie dróg odbywało się zgodnie przyjętym  

harmonogramem zimowego utrzymania dróg według standardu V i VI. Wydatki poniesione 

na realizację powyższego zadania w roku 2018 wyniosły 128 500,00 zł. 

         W 2018 r. Gmina Tymbark wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Województwa Małopol-

skiego o nadanie nowych numerów drogom zaliczonym do kategorii dróg gminnych,  

zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie  

sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych oraz obiektów mostowych, tuneli, przepu-

stów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom  

(Dz. U. Nr 67, poz. 582).  

          Na podstawie przyjętej Uchwały nr 1981/18 Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 23 października 2018 r. szesnaście dróg publicznych położonych na terenie Gminy 

Tymbark otrzymało nowy numer, co przedstawia poniższa tabela. 
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Podłopień 

1.  
Droga Bubulówka dz. ewid. nr 1162 340801 K 

2. 
Droga Kukiówka dz. ewid. nr 2585 340802 K 

3. 
Droga Kurkówka dz. ewid. nr 2608 340803 K 

4. 
Droga Kurkówka dz. ewid. nr 2618 340804 K 

5. 
Droga Kurkówka dz. ewid. nr 2638 340805 K 

6. 
Droga Dudówka dz. ewid. nr 2656 340806 K 

Tymbark 

1. 
Droga Do Aniołów dz. ewid. nr 53/1 340807 K 

2. 
Droga „b/n” dz. ewid. nr 514 340808 K 

3. 
Droga „b/n” dz. ewid. nr 523 340809 K 

4. 
Droga „b/n” dz. ewid. nr 525 340810 K 

5. 
Droga „b/n” dz. ewid. nr 561 340811 K 

6. 
Droga Kościelna dz. ewid. nr 696 340812 K 

7. 
Droga Do Wojtasa dz. ewid. nr 956 340813 K 

8. 
Droga Rakówka dz. ewid. nr 1826 340814 K 

9. 
Droga Polna dz. ewid. nr 717/1 340815 K 

10. 
Droga Ogrodowa dz. ewid. nr 587 340816 K 
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  IX.   ADMINISTRACJA  SAMORZĄDOWA  

 

Urząd Gminy jest jednostką budżetową powołaną do wykonywania zadań publicznych  

o znaczeniu lokalnym. Realizuje zadania własne, wynikające z ustaw i uchwał rady, zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej, które dotyczą m.in. spraw obywatelskich, urzędu 

stanu cywilnego, wyborów, obronności oraz zadania przyjęte na podstawie porozumień  

z jednostkami samorządu terytorialnego.  

        Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa Regulamin  

Organizacyjny Urzędu Gminy w Tymbarku, nadany przez Wójta Zarządzeniem Nr 

SG.120.6.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., który określa zakres działania i zadania urzędu, 

organizację urzędu, zasady i tryb funkcjonowania urzędu, podział zadań i kompetencje  

pomiędzy kierownictwem urzędu, zadania i kompetencje poszczególnych referatów  

i samodzielnych stanowisk. Na stanowiskach urzędniczych w 2018 r. zatrudnione było 22 

osoby. Kadra pracowała w trzech referatach: Organizacyjnym, Kultury i Gospodarki  

Mieniem; Finansów, Budżetu i Podatków; Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska i na dwóch samodzielnych stanowiskach: urząd stanu cywilnego, stanowisko ds. 

obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa (1/2). W 2018 r. w urzędzie  

zatrudnione były dwie osoby na stanowiskach pomocniczych.  

        Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od księgowości i prowadzenia 

różnego rodzaju ewidencji (w tym mieszkańców i przedsiębiorców), poprzez nadzór nad  

realizacją inwestycji, współpracę z podmiotami gospodarczymi, dbałość o dobry stan  

techniczny obiektów użyteczności publicznej, dróg, wodociągów i kanalizacji, działania na 

rzecz środowiska naturalnego, gospodarowanie mieniem komunalnym, po współpracę  

z organizacjami pozarządowymi, organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych, 

a także działania informacyjne i promocyjne.  

        Ponadto w minionym roku w urzędzie organizowane były staże oraz roboty publiczne  

z Urzędu Pracy. Z tej możliwości mogły skorzystać osoby posiadające status bezrobotnego – 

spełniające warunki, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucji rynku 

pracy. Zarówno staże jak i roboty publiczne były organizowane na okres 5 miesięcy, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i możliwościami finansowym właściwego Urzędu Pracy.  

Z formy zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez staż skorzystały 4 osoby,  

natomiast zatrudnienie w urzędzie w ramach robót publicznych znalazły 2 osoby.  

        Urząd również umożliwiał zdobywanie wiedzy praktycznej studentom różnych  

kierunków oraz uczniom szkół średnich. W roku 2018 r. w ramach praktyk przyjęliśmy  

łącznie 5 uczniów i studentów.  

         Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kompetencje podejmując naukę na  

studiach, czy też uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach otwartych jak  

i szkoleniach zamkniętych, odpowiadającym potrzebą urzędu. Wydatki urzędu na szkolenia  

w ubiegłym roku wyniosły 24 448,88 zł. W ramach tych środków z różnego rodzaju szkoleń 

skorzystało 18 pracowników, 6 pracowników korzystało ze szkoleń systematycznie  

w każdym miesiącu, poprzez przynależność do Forum (wójtów, skarbników, sekretarzy,  

kierowników USC, koordynatorów zarządzania kryzysowego, urzędników europejskich), 

które funkcjonują przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji  

w Krakowie. Łącznie pracownicy wzięli udział w 83 szkoleniach.  

Zestawienie wydanych przez pracowników Urzędu Gminy w Tymbark, decyzji,  

zaświadczeń oraz innych dokumentów w 2018 r. 

DOKUMENTY  

Decyzje  

postanowienia 

Zaświadczenia, 

zawiadomień, 

odpisy/wypisy 

Upoważnienia/ 

pełnomocnictwa 
Zarządzenia 

Umowy  

ogółem 

Wnioski  

o informacje 

publiczną 

6065 1034 46 169 197 70 
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Zestawienie podjętych czynności i wydanych dokumentów z zakresu  

Urzędu Stanu Cywilnego 

Sporządzone akty urodzeń w tym: 

- dzieci urodzone za granicą (transkrypcja) 

- dzieci urodzone na terenie gminy  

12 

12 

0 

Sporządzone akty małżeństw w tym: 

- konkordatowe (ślubu kościelne)  

- cywilne 

- zagraniczne (transkrypcja)  

39 

33 

5 

1 

Sporządzone akty zgonu w tym:  

- na terenie gminy 

- zgon za granicą (transkrypcja) 

16 

12 

4 

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie  10 

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w tym: 

- ślub cywilny 

- ślub konkordatowy 

40 

5 

35 

Wydano łącznie 480 odpisów stanu cywilnego w tym: 

- odpisów skróconych 

- odpisów zupełnych 

- odpisów wielojęzycznych  

 

328 

42 

110 

 

 

 

 

                                                                                                                     E-usługi – rozwój 

                                                                                                                     i poprawa 

                                                                                                                     dostępności  

                                                                                                                     elektronicznych 

                                                                                                                      usług administracji  

                                                                                                                   publicznej 

 

 

 

W wyniku wdrożenia projektu cyfryzacji naszego urzędu, wprowadziliśmy możliwość  

korzystania przez mieszkańców z nowoczesnego systemu e-usługi na załatwienie spraw  

urzędowych za pośrednictwem Internetu.  

     W pakiet tych usług wchodzą: elektroniczny obieg dokumentów, e-usługi finansowe,  

platforma konsultacyjna, system ostrzegania i powiadamiania sms, EZD elektroniczne zarzą-

dzanie dokumentacją. Koszty projektu: 350 427 zł w tym środki pozyskane z UE:  

262 820,25 zł 



95 

 

 

Bezpłatna aplikacja mobilna eTymbark  

Dostępna od tego roku aplikacja e-Tymbark, 

dzięki powiadomieniom wysyłanym bezpośred-

nio na telefon, umożliwia śledzenie bieżących 

wydarzeń gminnych.  

   Tematyczne menu pozwala na wyszukanie 

informacji, które są interesujące dla danej  

osoby: realizowane inwestycje, imprezy kultu-

ralne i promocyjne, urzędowe ogłoszenia czy 

informacje o zagrożeniach np. pogodowych. Do 

większości postów dodana jest lokalizacja, co 

ułatwi dotarcie w opisane miejsce, a dodając 

daną kategorię wiadomości do ulubionych  

można określić jej priorytet. Aby otrzymywać 

powiadomienia wystarczy pobrać bezpłatną aplikację – nie trzeba być zarejestrowanym. Link 

do pobrania aplikacji dostępny jest na stronie Gminy Tymbark: www.tymbark.pl lub bezpo-

średnio w sklepie Google Play w zakładce aplikacje. 

 

Płatność bezgotówkowa w urzędzie  

Od 1 stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy  

w Tymbarku istnieje możliwość dokonywania 

opłat administracyjnych, skarbowych, lokalnych 

m.in. podatków i innych, w formie bezgotówko-

wej za pomocą terminalu płatniczego przy użyciu 

karty płatniczej lub telefonu.  

    Urządzenie dostępne jest w sekretariacie Urzę-

du Gminy w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-

15.30. 

 

 

Jesteśmy do Państwa usług. Staramy się być możliwie najbardziej pomocni. 

 


