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WÓJT GMINY CZERNICHÓW 
  

RAPORT 
O  STANIE  GMINY  CZERNICHÓW 

ZA  2018  ROK 
Czernichów, maj 2019 

  
WSTĘP 
 Podstawą prawną sporządzenia niniejszego dokumentu jest art. 28aa ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 506), który 
stanowi, że wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 
Raport obejmować ma podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 
 Raport odnosi się tylko do najważniejszych zagadnień związanych z realizacją zadań 
gminy, ujętych w sposób ogólny, zwłaszcza w przypadkach, dla których Rada Gminy 
otrzymywała na podstawie innych przepisów odpowiednie sprawozdania, zestawienia i 
informacje. 
  
  
  
REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
  
 W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 
-        Strategia Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2015-2020+, przyjęta Uchwałą 
Nr VI.39.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2015-2020+; 
-        Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata 2015 - 2020, przyjęty 
Uchwałą nr VIII.68.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIV.101.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 września 2015 r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na 
lata 2015-2020”; 
-        Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czernichów, przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII.330.2017 
Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.294.2017 
Rady Gminy Czernichów z dnia 24 kwietnia 2017 r.  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czernichów. 
  
oraz w wyniku przynależności gminy do Stowarzyszenia Blisko Krakowa i Stowarzyszenia 
Metropolia Krakowska również: 
-        Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”, przyjęta 
Uchwałą Nr VI.38.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2015 r.  
w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko 
Krakowa”; 
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-        Zintegrowana Strategia Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego „Blisko 
Krakowa”, przyjęta Uchwałą Nr X.69.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 maja 2015 r. w 
sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji  
i Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”; 
-        Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022; 
-        Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (Stowarzyszenie Metropolia Krakowska). 
  
  
Opis działań inwestycyjnych (kierunków interwencji) w 2018 r. wykonanych  
dla realizacji celów dokumentów strategicznych, w tym w szczególności Strategii Rozwoju 
Gminy Czernichów na lata 2015-2020+ według porządku zawartego w tej strategii: 
  
Obszar 1 GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY 
 Cel strategiczny: Silna pozycja gospodarcza gminy, bazująca na wiedzy i 
przedsiębiorczości mieszkańców, wysokiej atrakcyjność inwestycyjnej oraz rozwiniętej ofercie 
czasu wolnego. 
 Cele operacyjne: I.1 Wysoki potencjał intelektualny dla rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy; I.2 Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie zatrudnienia; I.3 Wzrost 
atrakcyjności inwestycyjnej gminy; I.4 Rozwój oferty czasu wolnego. 
KIERUNKI DZIAŁANIA: 
  
I.1.1 Modernizacja i rozwój bazy oświatowej, dbałość o właściwe wyposażenie szkół, w tym 
m.in. stworzenie placówki oświatowej w Czernichowie. 
Liczba realizowanych projektów: 3, w szczególności: 
 
1)      Rozbudowa budynku przedszkola w Kamieniu. Zadanie realizowane w ramach 
podpisanej umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego. Wartość umowy po wynosi 
to 1 066 212,53 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich 670 167,19 zł.  
W ramach zadania zostanie m.in. wyremontowana część przedszkolna budynku wraz  
z biblioteką szkolną. Zadanie realizowane w latach 2018-2019  wpisuje się jednocześnie w 
realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czernichów oraz Zintegrowanej Strategii 
Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”. 
2)      Budowa Zespołu Placówek Oświatowych w Czernichowie – etap I. Zadanie rozpoczęte 
w roku 2018. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 12 334 031,18 zł. 
Na zadanie to złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach działania 3.1.6. Poprawa jakości 
powietrza Część 6) Budynki użyteczności publicznej  
o podwyższonym standardzie energooszczędności – wniosek dotacyjny w wysokości 
2 754 240,00 zł oraz wniosek pożyczkowy w wysokości 4 131 360,00 zł, a także  
do Prezesa Rady Ministrów na realizację części zadania przewidzianego w roku 2019 w ramach 
tzw. rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 1 713 747,00 zł. Zadanie realizowane w 
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latach 2018 – 2021. Zadanie wpisuje się jednocześnie w realizację Zintegrowanej Strategii 
Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”. 
3)      Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej  
w Rusocicach. Wartość zadania 496 663,11 zł, w całości wykonane ze środków własnych 
budżetu gminy. Zadanie wpisuje się jednocześnie w realizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju 
Edukacji i Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”. 
4)      Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłokoczynie.  
W ramach zadania dokonano wymiany starej zabudowy drzwiowej przy wejściu głównym na 
nową  aluminiową, przebudowano ganek i schody boczne; wartość wykonanych robót - 30 
075,95 zł. 
I.4.1 Tworzenie warunków dla rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej  
i okołoturystycznej na terenie gminy. 
Liczba zrealizowanych/realizowanych projektów: 1, w szczególności: 
1)      Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Nowa Wieś Szlachecka, 
Rybna, Rusocice i Wołowice. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2018 w ramach Programu 
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 
2018. Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 346 159,38 zł. Gmina otrzymała na ten cel 
dotację z Ministerstwa Sportu i Turystki  
w wysokości 199 659,38 zł. 
I.4.7 Zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy i włączanie 
go w ofertę czasu wolnego. 
Liczba zrealizowanych/realizowanych projektów: 1, w szczególności: 
1)      Wymiana poszycia dachowego kapliczki w Wołowicach. Zadanie dofinansowane  
w ramach programu Kapliczki Małopolski 2018 w wysokości 8 000,00 zł. Wartość inwestycyjna 
zadania wyniosła 53 903,34 zł. Kapliczka znajduje się przy szlaku rowerowym czerwonym – jest 
prezentowana na portalach turystycznych  
i w przewodnikach w tym w ramach projektu Skarby Blisko Krakowa. 
  
Obszar 2 PRZYJAZNE ŚRODOWISKO NATURALNE 
Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa ekologicznego gminy. 
Cele operacyjne: II.1 Skuteczny system ochrony środowiska; II.2 Efektywny system zarządzania 
kryzysowego i przeciwdziałania klęskom żywiołowym. 
II.1.1 Kompleksowa ochrona zasobów wodnych poprzez rozwój infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej. 
Liczba zrealizowanych/realizowanych zadań: 7, w szczególności: 
1)      Modernizacja dwóch odcinków azbestowych i jednego żeliwnego sieci wodociągowej w 
miejscowości Czernichów, o łącznej długości około 800 mb. Ponad połowa prac (~460mb) o 
wartości około 196 800,00 zł była prowadzona i finansowana ze środków ZGK w Czernichowie. 
Drugą część (~370mb) sfinansowano z budżetu gminy w kwocie ponad 147 600,00 zł. 
2)      Budowa 500mb sieci wodociągowej łączącej ujęcie wody Rybna – Kocurowiec  
z istniejącą siecią wodociągową. Kosztorysowa wartość robót wynosiła 209 100,00 zł, 
natomiast ZGK w Czernichowie zakupił materiały budowlane do wykonania tego zadania za 
kwotę 49 200,00 zł. 
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3)      Wykonanie systemu monitoringu przepływu wody oraz pomiaru ciśnienia  
w trzech punktach wodociągu w miejscowości Rybna, umożliwiającego stały podgląd 
przepływu wody zakupywanej z gminy Alwernia za łączną kwotę 22 450,00 zł. 
4)      Zakup wyposażenia dwóch punktów pomiarowych przepływu wody planowanych do 
zamontowania w 2019 roku na terenie miejscowości Czernichów za łączną kwotę ponad 
27 000,00 zł. 
5)      Zakończono remont budynku po byłej stacji uzdatniania wody w Czernichowie – 
Ratanicach z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe ZGK  
w Czernichowie. W roku 2018 prace przy wykańczaniu wnętrza oraz montaż instalacji c.o. 
kosztowały ponad 60 000,00 zł. Wykonano również fundamenty garażu dla koparki obok 
pomieszczeń magazynowych za kwotę ponad 30 000,00 zł oraz konstrukcję stalową garażu za 
kwotę około 50 000,00 zł. 
6)      Modernizacja sterowania hydroforni w Rybnej – Bednarze. Koszt inwestycji wyniósł 
około 13 000,00 zł. 
7)      Wymieniono także 31 sztuk hydrantów za łączną kwotę około 68 000,00 zł. 
8)      Nadto zlecono przygotowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie 
Szlacheckiej (zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; w listopadzie 2017 r. została podpisana umowa z 
wykonawcą, wartość umowna zadania to 147 600,00 zł, termin zakończenia planowany jest na 
koniec 2019 r.) oraz dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Zagaciu (zakres zadania obejmuje 
opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; w 
listopadzie 2017 r. została podpisana umowa  
z wykonawcą, wartość umowna zadania to 147 600,00 zł, planowany termin zakończenia to 
koniec 2019 r.). 
  
II.1.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. 
Liczba zrealizowanych/realizowanych zadań: 1, w szczególności: 
1)      Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czernichów. 
Zadanie realizowane w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa 
Małopolskiego – działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej  
w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Szacowana wartość projektu: 
8 143 853,82 zł, dofinansowanie: 4 639 490,35 zł. Celem projektu jest termomodernizacja 
czterech obiektów – budynek Przedszkola w Wołowicach, Szkoły w Kamieniu, Szkoły w 
Wołowicach i budynku wielofunkcyjnego w Czernichowie.  
W roku 2018 zakończono termomodernizację budynku Przedszkola w Wołowicach – koszt 
realizacji zadania wyniósł: 1 030 622,02 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 376 976,12 zł. 
W roku 2018 została podpisana umowa na zadanie Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Rybnej na kwotę 2 035 894,79 zł. Planowane zakończenie realizacji całego 
projektu to 2020 rok. Zadanie wpisuje się jednocześnie  
w realizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  
dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Czernichów na lata 2015 - 2020. 
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II.1.3 Wprowadzanie rozwiązań bazujących na odnawialnych źródłach energii  
w gospodarstwach domowych i instytucjach użyteczności publicznej. 
Liczba zrealizowanych/realizowanych zadań: 2, w szczególności: 
1)      Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Gminie Czernichów 
wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach Programu priorytetowego 
PROSUMENT. Wartość zadania (koszty kwalifikowalne) – 709 934,09 zł, otrzymana dotacja 
z NFOŚiGW w wysokości: 283 973,64 zł. W ramach projektu zostało zamontowanych 28 
mikroinstalacji na budynkach mieszkalnych o łącznej mocy 0,135 MWe. Zadanie zostało 
zakończone i rozliczone w roku 2018. Zadanie wpisuje się jednocześnie w realizację Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata 2015 - 2020. 
2)      Czysta energia Blisko Krakowa, projekt realizowany jest przez pięć partnerskich gmin z 
terenu powiatu krakowskiego: Czernichów, Liszki, Skawinę, Świątniki Górne oraz Zabierzów. 
Liderem projektu jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa. Projekt 
umożliwił pozyskanie dofinansowania w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
Przedmiotem projektu jest zakup oraz montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i 
elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj.: układów fotowoltaicznych, 
kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także pieców na biomasę. Urządzenia te, w ramach 
realizacji projektu, będą montowane w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz 
obiektach użyteczności publicznej na terenie gmin partnerskich. Realizacja projektu „Czysta 
Energia Blisko Krakowa” przyczyni się do wyeliminowania, bądź zmniejszenia pyłów i innych 
zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne lub budynki 
użyteczności publicznej. 
Całkowita wartość projektu wynosi 28 437 011,97 zł. Instytucja Zarządzająca RPO WM na 
realizację projektu przyznała dofinansowanie w kwocie 15 294 014,35 zł. Inwestycja ta 
nawiązuje do omówionego wcześniej zadania pod nazwą: Głęboka termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej w Gminie Czernichów – opisanego powyżej, w ramach 
którego zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne  
w trzech obiektach. Zadanie wpisuje się jednocześnie w realizację Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata 2015 - 2020 oraz Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022. 
II.1.4 Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza pochodzących  
z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań. 
Liczba zrealizowanych/realizowanych zadań: 2, w szczególności: 
1)      Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych  
w gminie Czernichów – zadanie dofinansowane w ramach podpisanej umowy  
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Działanie 4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, 
Wartość projektu 1 602 443,76 zł, dofinansowanie: 1 578 193,00 zł.  
W ramach projektu zostanie wymienionych 158 pieców, w tym w roku 2018 wymieniono 32 
szt. instalacji, na łączną kwotę 473 417,63 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 
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to grudzień 2019 roku. Zadanie wpisuje się jednocześnie w realizację Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata 2015 - 2020. 
2)      Zmniejszenie niskiej emisji poprzez likwidację nieekologicznych kotłów  
i palenisk na paliwo stałe na terenie gminy Czernichów. Wartość zadania to 100 000,00 zł, w 
roku 2018 wymieniono 28 instalacji. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. 
Zadanie wpisuje się jednocześnie w realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Czernichów na lata 2015 - 2020. 
II.1.5 Promocja i wsparcie dla rozwoju transportu zrównoważonego. 
Liczba zrealizowanych/realizowanych zadań: 1, w szczególności: 
1)      Zintegrowana komunikacja aglomeracyjna w Gminie Czernichów, w ramach działania 5 
Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT. 
Projekt zakłada m.in. budowę ciągu pieszo-rowerowego,  
a także budowę parkingów dla samochodów i rowerów przy przystankach komunikacji 
aglomeracyjnej w miejscowościach – Czernichów, Zagacie, Czułówek. Zadanie wpisuje się 
jednocześnie w realizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata 
2015 - 2020. 
II.2.5 Poprawa stanu specjalistycznego doposażenia służb ratowniczych. 
Liczba zrealizowanych/realizowanych zadań: 2, w szczególności: 
1)      Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej. Wartość 
zadania 180 318,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu „Bezpieczna Małopolska” w kwocie 
50 000,00 zł. 
2)      Roboty remontowo-budowlane w remizie OSP Kamień. Całkowita wartość zadania: 
79 930,00 zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania z Programu „Małopolskie Remizy 
2018”: 39 965,00 zł. 
  
Obszar 3 KOMFORT I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
Cel strategiczny: Wysokiej jakości system usług publicznych, dostosowanych do potrzeb 
społecznych. 
Cele operacyjne: III.1. Wysoka dostępność komunikacyjna gminy; III.2. Rozwój oferty 
rekreacyjno-sportowej i kulturalnej; III.3. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego  
i społecznego. 
III.1.1 Współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie zwiększenia zewnętrznej dostępności 
komunikacyjnej gminy 
Oraz 
III.1.9 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Zrealizowano w szczególności następujące zadania: 
1)      Remont drogi powiatowej nr 2183K w miejscowości Czernichów. Wartość zadania: 
342 785,16 zł, realizowane w ramach współpracy z ZDPK w Krakowie. Zadanie przejęła do 
realizacji od powiatu gmina (przygotowano dokumentację, uzyskano odpowiednie pozwolenia, 
przeprowadzono przetarg i nadzorowano wykonanie). 
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2)      Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 wraz z drogą powiatową nr 2186K 
Tenczynek - Czernichów w miejscowości Przeginia Duchowna – projekt realizowany w 
ramach współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. W dniu 26 września 2018 r. została 
podpisana umowa z Województwem Małopolskim i Powiatem Krakowskim, wartość 
zadania  to 3 084 011,97 zł, wartość udzielanej pomocy finansowej przez Gminę - 637 276,30 zł 
(rozliczenie w roku 2019). Przebudowa skrzyżowania polega na budowie ronda i jest bardzo 
ważną  inwestycją  
w infrastrukturze drogowej, dotyczy największego węzła komunikacyjnego na terenie Gminy 
Czernichów. Droga wojewódzka nr 780 jest coraz bardziej obciążona ruchem samochodowym, 
co powoduje coraz większe korki, kolizje i wypadki drogowe na skrzyżowaniu, budowa ronda 
ureguluje ruch i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych jak i kierowców. 
3)      Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2187K  wraz z budową chodnika  
i odwodnieniem w miejscowości Kłokoczyn. Gmina Czernichów w 2018 r. udzieliła Powiatowi 
Krakowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15 375,00 zł na 
przygotowanie dokumentacji technicznej zadania (przebudowa drogi, budowa chodnika z 
odwodnieniem na odcinku prawie 900 m.). 
4)      Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz 2182K wraz z budową chodnika i 
odwodnieniem w miejscowościach Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka. Gmina 
Czernichów w 2018 r. udzieliła Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej w wysokości  
152 520,00 zł, co stanowi 50 %  kosztów przygotowania dokumentacji technicznej zadania 
(projekt przebudowy drogi, budowy chodnika wraz z odwodnieniem  
na odcinku o długości ok. 5 500 mb.). 
5)      Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2190K w miejscowości Czułówek wraz z 
budową chodnika z odwodnieniem i wymianą nawierzchni. Gmina Czernichów w 2018 r. za 
opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie części robót dla etapu pierwszego 
udzieliła Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 
150 072,00 zł. 
Gmina podpisała umowę w 2017 r. na udzielenie Powiatowi Krakowskiemu 
pomocy  finansowej w formie dotacji celowej: 
a)      w 2018 roku w wysokości 447 750,00 zł, co stanowi 50% prognozowanych kosztów, 
b)      w 2019 roku w wysokości 447 750,00 zł, co stanowi 50% prognozowanych kosztów. 
6)      Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika  
i odwodnieniem w miejscowości Zagacie. W 2018 r. za wykonane prace projektowe została 
udzielona Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 
12 515,25 zł. Gmina Czernichów podpisała umowę w 2017 r. na udzielenie Powiatowi 
Krakowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej  
w latach 2018- 2019 w wysokości 250 000,00 zł, co stanowi 50 % prognozowanych kosztów. 
Zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w 
zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową jezdni na odcinku drogi o 
długości około 400 mb. 
7)      Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2186K wraz z budową chodnika  
i odwodnieniem w miejscowościach Przeginia Duchowna i Przeginia Narodowa.  
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W 2018 r. za wykonane prace projektowe została udzielona Powiatowi Krakowskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 8 413,20 zł na prace projektowe, część 
realizacyjna, na którą podpisano już odpowiednie umowy rozpocznie się w 2019 r. Zakres 
zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi, budowy 
chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku drogi o długości ok. 615 mb. 
8)      Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2187K wraz z budową chodnika  
i odwodnieniem w miejscowości Rusocice. W 2018 r. za wykonane prace projektowe została 
udzielona Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 
13 222,50 zł. Gmina Czernichów podpisała w 2018 r. umowę na udzielenie Powiatowi 
Krakowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Zakres zadania 
obejmuje  opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi, budowy chodnika wraz 
z odwodnieniem na odcinku drogi o długości ok. 530 mb. 
9)      Przebudowa przepustu na potoku Rybnianka w ciągu drogi powiatowej nr 2186K w 
miejscowości Rybna. Wartość zadania w zakresie przygotowania dokumentacji to 19 311,00 
zł. Gmina przejęła w styczniu 2018 r. zadanie od Powiatu Krakowskiego w celu opracowania 
dokumentacji projektowej i podpisała umowę  
z wykonawc. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej mającej na celu 
przebudowę istniejącego przepustu na potoku Rybnianka w ciągu drogi powiatowej relacji 
Czernichów- Tenczynek. 
10)  Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych na drodze 
wojewódzkiej w miejscowościach Przeginia Duchowna i Czułówek. Gmina Czernichów 
udzieliła pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu  
na budowę oświetlenia na przejściu dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 780  
w Czułówku i Przegini Duchownej na kwotę 30 000,00 zł. 
11)  Budowa zatok autobusowych oraz chodnika na drodze wojewódzkiej nr 780  
w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2187K (droga w kierunku Kamienia). W 2017 r. 
Gmina przejęła zadanie od Województwa Małopolskiego  
w celu opracowania dokumentacji projektowej. Zakres zadania obejmuje opracowanie 
dokumentacji projektowej na budowę zatok autobusowych oraz chodnika, zakończenie 
planowane w połowie 2019 r.   
12)  Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Czułówek.  
W 2017 r. Gmina Czernichów przejęła zadanie od Województwa Małopolskiego  
w celu opracowania dokumentacji projektowej. Zakres zadania obejmuje opracowanie 
dokumentacji projektowej na budowę chodnika, zakończenie planowane w połowie 2019 r. 
Gmina wraz z województwem planuje realizację zadania w roku 2019, 
na co została podpisana stosowna umowa. 
13)  Przebudowa drogi gminnej nr 601891K w Dąbrowie Szlacheckiej, gm. Czernichów - 
etap I. Zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2015-2020. Wartość zadania to 180 318,00 zł, dofinansowanie w wysokości 100 209,00 zł. 
Zadanie wpisuje się jednocześnie w realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność na lata 2016-2022. 
14)  Przebudowa drogi gminnej nr 601897K w miejscowości Wołowice odcinek  
1 w km 0+000,00 ÷ km 0+285,01 oraz odcinek 2 w km 0+000,00 ÷ km 2+880,38  
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w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość zadania to 2 116 973,14 zł. 
15)  Modernizacja dróg gminnych nr 24/14 (ul. Ratanice Nowe) w Czernichowie;  
nr 101 w Przegini Narodowej; nr 848/1 w Rusocicach; nr 361 w Przegini Duchownej. Wartość 
zadania to 376 330,06 zł. 
16)  Modernizacja dróg gminnych nr 845, 846/1, 868, 1341 w Czernichowie; 1728  
w Nowej Wsi Szlacheckiej; 297 w Zagaciu; 296/1 w Wołowicach. Wartość zadania to 
750 049,86 zł. 
17)  Przebudowa dróg rolniczych numer: 434, 424/2 i 466 w Czułówku oraz 787/1, 786, 618, 
778 i 139 w Przegini Narodowej. Wartość zadania to 358 082,48 zł. 
18)  Modernizacja drogi Górna Rybna wraz z budową chodnika. Wartość zadania to  
100 000,00 zł; zadanie obejmowało budowę chodnika wraz z budową odwodnienia  
i remont nawierzchni asfaltowej drogi na długości ok. 100 mb. 
III.1.5 Przebudowa i rozwój systemu oświetlenia ulicznego. 
Liczba zrealizowanych/realizowanych zadań: 1, w szczególności: 
1)      Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Czernichów, całkowita wartość prac  
w poszczególnych miejscowościach w roku 2018 to 278 765 zł. 
III.1.6 Tworzenie miejsc parkingowych, szczególnie przy obiektach użyteczności publicznej oraz 
atrakcyjnych rekreacyjno-turystycznie. 
Liczba zrealizowanych/realizowanych zadań: 1, w szczególności: 
1)      Zintegrowana komunikacja aglomeracyjna w Gminie Czernichów, w ramach działania 5 
Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT. 
Projekt zakłada między innymi budowę ciągu pieszo-rowerowego, a także budowę parkingów 
dla samochodów i rowerów przy przystankach komunikacji aglomeracyjnej w miejscowościach 
– Czernichów, Zagacie, Czułówek.  
W ramach projektu planuje się wykonanie 38 miejsc parkingowych oraz  
54 stanowisk dla rowerów w B&R. Zadanie wpisuje się jednocześnie w realizację Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata 2015 - 2020. 
III.2.1 Zrównoważony rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej. 
Zrealizowane zadania to w szczególności: 
1)      Rozbudowa budynku przedszkola w Kamieniu. W ramach projektu (wcześniej 
opisanego) powstanie między innymi ogólnodostępna część obiektu przeznaczona na Salę 
Tradycji, w ramach której będą organizowane różne przedsięwzięcia kulturalne dla 
mieszkańców Gminy Czernichów. 
2)      Budowa budynku zaplecza sanitarno-sportowego na stadionie LKS START Kamień w 
Kamieniu, Całkowita wartość zadania: 1 025 073,00 zł. Zadanie dofinansowane w ramach 
podpisanej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, wartość dofinansowania: 512 536,00 
zł, termin realizacji – lata 2018-2019. 
3)      Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Nowa Wieś Szlachecka, 
Rybna, Rusocice i Wołowice. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018. Wartość 
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nakładów inwestycyjnych wyniosła 346 159,38 zł. Otrzymano  
i rozliczono dotację w wysokości 199 659,38 zł. 
4)      Budowa szatni  sportowej w Czernichowie. W 2017 r. podpisano umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowej budowy szatni sportowej w Czernichowie przy boisku 
sportowym, w lipcu 2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę. 
5)      Budowa szatni  sportowej  w Czułówku. W latach 2016- 2017 zostały wykonane roboty 
ziemne, fundamenty, budynek kontenerowy z instalacjami oraz przyłącza.  
W 2018 r. wykonano pozostałe prace, to jest schody zewnętrzne, pochylnie dla 
niepełnosprawnych, dojazd, chodnik oraz parking za kwotę 67 880,00 zł. 
6)      Budowa szatni  sportowej w Rybnej (prace wykończeniowe szatni sportowej LKS Sokół 
Rybna) - zakres zadania objął w 2018 r. wykonanie ogrodzenia terenu boiska  
i szatni. 
7)      Modernizacja boiska sportowego w Nowej Wsi Szlacheckiej. W ramach zadania na 
terenie boiska sportowego w Nowej Wsi Szlacheckiej wykonane zostały roboty ziemne oraz 
wyremontowano odwodnienie. 
8)      Budowa siłowni zewnętrznej w Dąbrowie Szlacheckiej. 
III.2.4 Tworzenie warunków rozwoju dla organizacji, podmiotów i osób prowadzących 
działalność w zakresie kultury i sportu w wymiarze amatorskim i profesjonalnym. 
Zrealizowane zadania to w szczególności: 
1)      Rozbudowa budynku przedszkola w Kamieniu. W ramach projektu (wcześniej 
opisanego) powstanie między innymi ogólnodostępna część obiektu przeznaczona na Salę 
Tradycji, w ramach której będą organizowane równe przedsięwzięcia kulturalne dla 
mieszkańców Gminy Czernichów. 
2)      Remont garażu OSP w Dąbrowie Szlacheckiej, rozpoczęcie zadania polegającego na 
remoncie zaplecza OSP. 
3)      Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej. W ramach zadania wykonano 
instalacje klimatyzacji w sali konferencyjnej budynku remizy. 
4)      Wykonanie instalacji C.O. w remizie OSP w Przegini Narodowej. W ramach zadania 
opracowano dokumentacje projektową oraz uzyskano ostateczną decyzje pozwolenia na 
budowę instalacji gazowej wraz z zbiornikiem na gaz płynny. 
5)      Wykonanie instalacji C.O. w remizie OSP Zagacie, projekt. W lipcu 2018 r. została 
podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej  na budowę 
instalacji gazowej wraz z zbiornikiem na gaz płynny oraz instalacji wewnętrznej. 
6)      Remont instalacji C.O. w budynku OSP Rusocice. W ramach zadania kontynuowanego z 
roku 2017 wykonano instalacje C.O. w garażu OSP. 
III.2.6 Działania w zakresie opieki nad lokalnym i regionalnym dziedzictwem kulturowym  
i przyrodniczym. 
Liczba zrealizowanych/realizowanych zadań: 1, w szczególności: 
1)      Wymiana poszycia dachowego kapliczki w Wołowicach. Zadanie dofinansowane  
w ramach programu Kapliczki Małopolski 2018 w wysokości 8 000,00 zł. Wartość inwestycyjna 
zadania wyniosła 53 903,34 zł. 
  
Obszar 4 ZARZĄDZANIE I KAPITAŁ SPOŁECZNY 
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Cel strategiczny: Partnerskie zarządzanie sprawami publicznymi. 
Cele operacyjne: IV. 1 Sprawne i efektywne zarządzanie publiczne; IV.2. Wzmacnianie 
aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej mieszkańców; IV.3. Wzmacnianie 
tożsamości lokalnej i spójności społecznej. 
IV.1.12 Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią: 
Liczba zrealizowanych/realizowanych zadań: 2, w szczególności: 
1)      Rewitalizacja rynku w Czernichowie. Inwestycja polegała na remoncie ścieżek dla 
pieszych i niwelacji terenu skweru na rynku w Czernichowie oraz nasadzeń drzew  
i pielęgnacji drzewostanu. Zadanie wpisuje się jednocześnie w realizację Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Czernichów. 
2)      Rewitalizacja centrum miejscowości Rybna. 
Wartość zadania – 76 000,00 zł, zadanie realizowane w cyklu dwu letnim 2018-2019. Zakres 
wykonanej części w 2018 r. obejmuje utwardzenie terenu pod parking samochodowy 
o powierzchni ok. 500 m2 oraz remont odwodnienia. Zadanie wpisuje się jednocześnie 
w realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czernichów. 
  
  
Stan realizacji dokumentów strategicznych i wnioski 
 Corocznie dokonywana jest ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Czernichów na lata 
2015-2020+, Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Czernichów na lata 2015 - 2020. Cele i kierunki określono w Strategii oraz w innych 
dokumentach przedmiotowo (patrz wyżej) tak, aby realizowała je nie tylko gmina, ale także 
wszystkie podmioty funkcjonujące na tym obszarze. 
Raport z ewaluacji dokumentów strategicznych został opracowany w oparciu o informacje 
uzyskane od wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację zadań zawartych w 
dokumencie. 
 Analiza statystyczna wykazała, że realizacja zadań na koniec roku 2018 r. kształtuje się 
poziomie ok. 50% w skali całego okresu obejmującego strategię. Wynik jest dobry i wskazuje 
na systematyczne realizowanie zadań w 8-letniej perspektywie Strategii, jednak należy zwrócić 
uwagę na konieczność zintensyfikowania prac, dążąc do realizacji zadań w jak największym 
stopniu. 
  
 Strategia Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2015-2020+ (do roku 2022) dotyczy okresu 
min. 8 lat. Gmina znajduje się w połowie tego okresu, dlatego zasadnym jest wykonanie 
pogłębionego przeglądu i ewaluacji Strategii pod kątem adekwatności celów ogólnych, 
szczegółowych i zadań do aktualnych czynników kształtujących życie mieszkańców gminy. 
 Okres pozostałych 4 lat wydaje się wystarczającym, aby zrealizować wskazane w 
dokumencie zadania, jednak z uwagi na zmieniające się aspekty gospodarcze, ekonomiczne i 
społeczne gminy i jej mieszkańców warto przeanalizować zapisy strategii pod kątem dodania 
nowych działań oraz usunięcia zadań, których realizacja nie jest możliwa. 
  
  
FINANSE  
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Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Czernichów na 2018 rok Nr XLIII.401.2017 Rady Gminy 
Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 roku plan budżetu przedstawiał się następująco: 
Dochody - 57 130 797,68 zł, w tym: 
• dochody bieżące - 53 427 288,00 zł, 
• dochody majątkowe - 3 703 509,68 zł. 
Wydatki - 63 621 407,49 zł, w tym: 
• wydatki bieżące - 49 759 439,07 zł, 
• wydatki majątkowe - 13 861 968,42 zł. 
Deficyt - 6 490 609,81 zł. 
  
W trakcie roku w budżecie wprowadzono zmiany, w wyniku których plan budżetu na dzień 31 
grudnia 2018 roku wyniósł ostatecznie: 
 
Dochody - 63 850 195,37 zł, w tym: 
• dochody bieżące - 57 436 749,07 zł, 
• dochody majątkowe - 6 413 446,30 zł. 
Wydatki - 71 400 240,63 zł, 
• wydatki bieżące - 55 856 290,30 zł, 
• wydatki majątkowe - 15 543 950,33 zł. 
Deficyt - 7 550 045,26 zł. 
  
 Na dzień 31 grudnia 2018 roku realizacja zaplanowanego budżetu przedstawiała 
się następująco: 
Dochody - 58 315 628,57 zł (91,34% wykonania planu), w tym: 
• dochody bieżące - 55 251 793,56 zł (96,20 % wykonania planu), 
• dochody majątkowe - 3 063 835,01 zł (47,77 % wykonania planu). 
Wydatki  - 64 918 206,18 zł (90,92% wykonania planu), w tym: 
• wydatki bieżące - 52 199 019,53 zł ( 93,45% wykonania planu), 
• wydatki majątkowe -12 719 186,65 zł (81,83 % wykonania planu). 
Deficyt - 6 602 577,61 zł. 
  
 Zrealizowane dochody bieżące stanowiły 94,75% wykonanych dochodów ogółem, a na 
dochody majątkowe przypadało pozostałe 5,25% uzyskanych dochodów ogółem. Natomiast 
po stronie wydatków, zrealizowane wydatki bieżące stanowiły 80,41% wykonanych wydatków 
ogółem, zaś pozostałe 19,59% zrealizowanych wydatków przeznaczone zostało na 
finansowanie wydatków majątkowych. 
  
I. DOCHODY 
 Głównym źródłem dochodów gminy Czernichów w roku 2018 były udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które wykonano w wysokości 14 951 629,37 zł. 
Stanowiły one 25,64 % wykonanych dochodów ogółem. Kolejnym istotnym z punku widzenia 
samodzielności finansowej gminy źródłem dochodów były podatki i opłaty, które wykonano w 
kwocie 6 720 742,45 zł. Udział tych dochodów w ogólnej kwocie wpływów wyniósł 11,53%. 



13 
 

Pozostałe dochody własne, na które składały się w szczególności dochody z gospodarowania 
mieniem komunalnym, wpływy z kar pieniężnych i pozostałych  rozliczeń zrealizowano w 
kwocie 1 090 759,05 zł, które w stosunku do dochodów ogółem stanowiły 1,87%. 
 Łącznie na dochody własne, wraz z udziałem w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych przypadało 39,32 % wykonanych dochodów ogółem. 
Natomiast środki celowe, otrzymane w postaci dotacji i subwencji wykonane zostały w roku 
2018 w wysokości 35 381 337,18 zł. Stanowiły one 60,68 % zrealizowanych dochodów ogółem. 
 W roku 2018 gmina Czernichów otrzymała  dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 
do realizowanych projektów w wysokości 264 714,66 zł. Oprócz środków unijnych Gmina 
uzyskała również dofinansowanie do realizowanych zadań inwestycyjnych z funduszy 
celowych, z samorządu województwa, z powiatu oraz z budżetu państwa  w wysokości 
2 586 240,24 zł. 
 
Dochody ogółem w przeliczeniu  na 1 mieszkańca Gminy - 4 106,16 zł. 
Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy- 1 614,87 zł. 
  
Dochody gminy ogółem oraz dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i 
wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2014-2018 
  
  
II. WYDATKI 
 Wydatki gminy Czernichów za rok 2018 wyniosły ogółem 64 918 206,18 zł i obejmowały 
finansowanie kosztów bieżącej działalności w kwocie 52 199 019,53 zł (tj. 80,41% wydatków 
ogółem) oraz finansowanie inwestycji w wysokości 12 719 186,65 zł (tj. 19,59% wydatków 
ogółem). 
 W grupie wydatków bieżących, poniesionych w roku 2018 dominowały środki 
przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla wszystkich pracowników 
zatrudnionych w 12 jednostkach budżetowych gminy. Na ich finansowanie przeznaczono 
kwotę 20 034 938,42 zł, to jest 38,39% wydatków bieżących ogółem. 
Drugą co do wielkości grupą wydatków bieżących były świadczenia wypłacane na rzecz osób 
fizycznych. Na ich finansowanie wydano łącznie kwotę 16 362 532,42 zł, stanowiącą 31,35% 
wszystkich wydatków bieżących. Z tej wielkości 89,53% wypłaconych świadczeń sfinansowano 
z otrzymanej na ten cel dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa. 
 Gminne jednostki budżetowe na realizację swoich bieżących, statutowych zadań wydały 
w roku 2018 kwotę 10 572 702,58 zł, która stanowiła 20,26% ogólnej kwoty wydatków 
bieżących. 
 Wśród wydatków bieżących znaczącą grupą były dotacje celowe udzielane z budżetu 
gminy. Zrealizowane w tej formie wydatki opiewały łącznie na kwotę 4 467 959,52 zł i 
stanowiły 8,56% wydatków bieżących ogółem. 
 Natomiast poniesione w roku 2018 wydatki majątkowe gminy Czernichów w 
zdecydowanej części przeznaczone były na rozbudowę infrastruktury drogowej, tj. 42,97% z 
wydatków majątkowych ogółem. Drugą co do wielkości grupę wydatków majątkowych, tj. 
23,25%  stanowiły wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony 
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środowiska (w tym m. in. termomodernizacja budynków oświatowych, rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy itp.), na budowę i rozbudowę  obiektów oświatowych 
przeznaczono 16,42% wydatków majątkowych. Na budowę obiektów sportowych i bazy 
rekreacyjnej przeznaczono 5,03% wydatków majątkowych. Znaczący udział w strukturze 
wykonanych wydatków majątkowych miały również dotacje dla mieszkańców na wymianę 
pieców węglowych na gazowe, wymianę pieców węglowych na ekologiczne węglowe oraz 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (tj. 5,07%).Pozostałe 7,26% wydatków 
majątkowych przeznaczone zostało między innymi na zakupy gruntów, remonty w budynkach 
ochotniczych straży pożarnych, rozbudowę sieci wodociągowej i remonty kapliczek. 
 Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez gminę Czernichów w roku 
2018 wynikały z zakresu realizowanych zadań. Dominowały wydatki przeznaczone na oświatę 
i wychowanie, które wyniosły 22 470 160,14, tj. 34,62% budżetu ogółem, na pomoc społeczną 
i wsparcie rodzin wydatkowano kwotę 17 760 891,03 zł, tj. 27,36% budżetu. Znaczącą kwotę 
stanowiły wydatki na transport i łączność, które wyniosły 8 003 930,07 zł, tj. 12,33% budżetu. 
Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 5 769 447,95 zł, tj. 
8,89% budżetu ogółem, na administrację wydatkowano kwotę 5 156 609,20 zł, tj. 7,95 % 
budżetu. Pozostałe wydatki stanowią 8,85% i zostały przeznaczone min. na dofinansowanie 
kultury i sportu, działalności OSP, gospodarki mieszkaniowej itp. 
  
 
Wydatki gminy ogółem oraz wydatki majątkowe w latach 2014-2018 
 
III. WYNIK FINANSOWY I OPERACYJNY 
 Planowany na rok 2018 deficyt budżetu gminy Czernichów w wysokości 7 550 045,26 zł 
zamknął się ostatecznie kwotą 6 602 577,61 zł. Deficyt ten sfinansowano przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów . 
  
 Wynik operacyjny, rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a 
wydatkami bieżącymi jest podstawowym miernikiem obrazującym kondycję finansową 
jednostki samorządu terytorialnego, rzutującym na możliwości spłaty zadłużenia jednostki. 
 W gminie Czernichów różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 
była wartością dodatnią, czyli gmina osiągnęła na koniec 2018 roku nadwyżkę operacyjną w 
wysokości 3 052 774,03 zł. 
  
IV. ZADŁUŻENIE 
 Stan zobowiązań finansowych, wynikający z zaciągniętych pożyczek oraz kredytów 
wynosił na początek 2018 roku 22 199 285,84 zł. W trakcie roku gmina otrzymała przychody z 
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 10 255 963,26 zł, które zostały 
przeznaczone na pokrycie deficytu, spłatę zaciągniętych zobowiązań i wydatki majątkowe. 
Natomiast rozchody budżetu na koniec 2018 roku wyniosły 2 919 817,78 zł i zostały 
przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Krakowie w 
wysokości  1 009 817,78zł oraz spłatę kredytów w kwocie 1 910 000,00 zł. Zaznaczyć należy, iż 
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Gmina w roku 2018 uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę 
oczyszczalni ścieków w Wołowicach w wysokości 1 000 000,00 zł. 
 Uwzględniając powyższe, stan zobowiązań finansowych wynikający z zaciągniętych 
pożyczek i kredytów na koniec 2018 roku wynosił 28 535 431,32 zł. 
Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 
i gwarancji. 
  
Relacja zadłużenia do dochodów gminy w latach 2010, 2014, 2018 (na koniec roku)  
Relacja zadłużenia do wydatków gminy w latach 2010, 2014, 2018 (na koniec roku) 
  
  
 
 
V. MAJĄTEK 
Wartość majątku Gminy Czernichów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 73 406 571,30 
zł(netto) i przedstawiała się następująco: 
  
  

NAZWA GRUPY RODZAJOWEJ 
ŚRODKÓW TRWAŁCYH ORAZ WARTOŚCI 
NIEMATERIALNE I PRAWNE 

WARTOŚĆ  (NETTO) ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH ORAZ WNIP 
STAN NA 
POCZĄTEK ROKU 
OBROTOWEGO 

STAN NA KONIEC 
ROKU OBROTOWEGO 

GRUNTY 14 488 441,96 14 639 579,46 
BUDYNKI I LOKALE (…) 10 678 662,16 11 629 297,08 
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 42 875 791,18 45 411 420,22 
Razem grupy 1-2 53 554 453,34 57 040 717,30 
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 158 450,20 850 193,68 
MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY 
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 53 291,56 39 818,22 
URZĄDZENIA TECHNICZNE 406 558,62 383 913,15 
Razem grupy 3-6 618 300,38 1 273 925,05 
ŚRODKI TRANSPORTU 134 272,56 98 822,03 
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY , RUCHOMOŚCI I 
WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE 365 684,40 353 527,46 
INWENTARZ ŻYWY 0,00 0,00 
Razem grupy 8-9 365 684,40 353 527,46 
Razem środki trwałe 69 161 152,64 73 406 571,30 
Wartości niematerialne i prawne 79 556,75 47 321,21 
Razem wartości niematerialne i prawne 79 556,75 47 321,21 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 
 Funkcjonują następujące jednostki organizacyjne gminy Czernichów: 
1)      Urząd Gminy Czernichów 
2)      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie 
3)      Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie 
4)      Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie 
5)      Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie 
6)      Szkoła Podstawowa w Czernichowie 
7)      Szkoła Podstawowa w Kamieniu 
8)      Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej 
9)      Szkoła Podstawowa w Rusocicach 
10)  Szkoła Podstawowa w Rybnej 
11)  Szkoła Podstawowa w Wołowicach 
12)  Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi 
13)  Samorządowe Przedszkole w Czernichowie 
14)  Samorządowe Przedszkole w Wołowicach 
  
  
JEDNOSTKI POMOCNICZE 
 W gminie jest dwanaście sołectw, będących jednostkami pomocniczymi. Pokrywają się 
one powierzchniowo z granicami administracyjnymi poszczególnych miejscowości. Ustrój, 
sposób wyboru oraz organizację i zakres zadań regulują statut gminy i statuty poszczególnych 
sołectw. 
  
  
MIESZKAŃCY GMINY, DEMOGRAFIA, MIGRACJA 
 W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców zwiększyła się o 40 osób i w 
dniu 31 grudnia 2018 r. wynosiła 14 202 osoby (w tym 7 217 kobiet i 6 985 mężczyzn). 
  
Struktura poszczególnych grup wiekowych: 
• liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) –  1 129, a liczba mężczyzn – 
1 229, 
• liczba kobiet w wieku produkcyjnym (15-59 lat) –  4 437, a liczba mężczyzn w wieku 
produkcyjnym (15-64) – 4 935. 
• liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym – 1 651, a liczba mężczyzn – 821. 
  
Liczba osób, które zameldowały się w naszej gminie wynosiła 325 osób, przemeldowało się  
w obrębie gminy 111 osób, wymeldowało się z gminy 279 osób, a wyjazd za granicę zgłosiło 9 
osób. 
  
 W 2018 r. urodziło się w gminie 146 dzieci, w tym 63 dziewczynki i 83 chłopców, a 
zmarły 133 osoby, w tym 59 kobiet i 74 mężczyzn (z tej liczby w USC Czernichów 
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zarejestrowano 68 aktów zgonu). Najczęstsze przyczyny zgonów to: zatrzymanie krążenia, 
miażdżyca, nowotwory, choroby płuc, a także wypadki i nagłe, niewyjaśnione przyczyny. 
 Stopa przyrostu naturalnego w 2018 roku wyniosła 0,09%. 
  
 Mieszkańcy gminy zawarli 106 związków małżeńskich, z tego 87 zarejestrowano w USC 
w Czernichowie, w tym: 38 cywilnych (6 z nich poza lokalem USC), 45 ślubów wyznaniowych, 4 
transkrybowane (polskie akty małżeństwa po zawarciu ślubu za granicą). 
 Odnotowano 19 rozwodów. 
   
OCHRONA ZDROWIA 
  
 Na terenie gminy nie funkcjonują podmioty lecznicze zarządzane przez gminę. 
Podstawową opiekę zdrowotną zapewniają mieszańcom gminy w ramach kontraktów z NFZ 
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Czernichowie, w Kamieniu i w Rybnej. 
W 2018 r. w gminie działało 5 aptek i 1 punkt apteczny. We wszystkich aptekach pracują 
magistrzy farmacji. 
 W dniu 1 stycznia 2018 r. 47 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych, a w dniu 31 grudnia 2018 r. – 48 podmiotów; w tym zakresie sytuacja jest 
ustabilizowana. 
 Dochody tzw. funduszu korkowego, tj. środki pochodzące z opłat z tytułu udzielonych 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przeznaczone były w całości na realizację Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (153 308,31 zł) oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii (19 307,89 zł). 
Sprawozdania z realizacji tych programów zostały przedłożone Radzie Gminy w marcu 2019 i 
są opublikowane w BIP. 
  
 Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernichowie wpłynęły 
54 zgłoszenia przypadków nadużywania alkoholu. Komisja w ramach cotygodniowych dyżurów 
Zespołu Motywującego przyjęła 119 osób, z porad punktów konsultacyjnych dla osób 
uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i członków ich rodzin w Czernichowie i w 
Rybnej skorzystały 403 osoby, 13 osób skierowano na badania w celu wydania przez biegłych 
sądowych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wobec 7 osób nadużywających 
alkohol został skierowany wniosek do sądu w celu nałożenia obowiązku leczenia w zakładzie 
lecznictwa odwykowego 
  
  
POMOC SPOŁECZNA 
 Beneficjentami pomocy społecznej w 2018 r. było 257 osób, w tym 69 osób w wieku 0-
17, 174 osoby w wieku produkcyjnym oraz 34 osoby w wieku poprodukcyjnym, w tym 133 
osoby posiadały dochody poniżej kryterium dochodowego oraz 124 osoby powyżej kryterium 
dochodowego. 
Wprawdzie na terenie gminy nie funkcjonuje żadna specjalistyczna placówka, ale na 
podstawie zawartego porozumienia międzygminnego w 2018 r. 5 osób niepełnosprawnych z 
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terenu gminy Czernichów uczęszczało na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Radwanowicach. 
 Na terenie gminy Czernichów nie funkcjonują domy pomocy społecznej o zasięgu 
lokalnym, niemniej jednak osoby wymagające wsparcia instytucjonalnego są kierowane do 
domów pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy powiatowe. W 2018 r. w domach 
pomocy społecznej przebywało 19 mieszkańców gminy. 
 W 2018 r. 633 rodziny korzystały z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 272 rodziny 
korzystały ze świadczeń opiekuńczych, 101 rodzin otrzymało jednorazowe zapomogi z tytułu 
urodzenia dziecka, 38 rodzin korzystało ze świadczenia rodzicielskiego oraz 3 rodziny 
otrzymały świadczenie w ramach ustawy „Za życiem”. Ogólnie w 2018 r. 905 rodzin było 
objętych różnego rodzaju wsparciem. 
Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 
500+ wyniosła 1 073, z czego 580 rodzin, to rodziny które pobierały świadczenia wychowawcze 
na pierwsze dziecko – co stanowiło 54 % wszystkich rodzin korzystających z tej formy 
wsparcia. 
 Po raz pierwszy na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 aż 1 935 uczniów z 1 346 rodzin 
skorzystało ze wsparcia w ramach programu „Dobry start” (tzw. wyprawka szkolna o wartości 
300 zł). 
 W gminie działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny składający się z 21 osób, 
przedstawicieli różnych służb i instytucji. Gminny Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym poprzez tworzenie grup roboczych – 
bezpośrednią pomocą osobom i rodzinom dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. W 
2018 r. liczba rodzin, dla których była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty” wyniosła 37 i 
to w stosunku do 47 rodzin w roku 2017 jest poprawa. W rodzinach, w których występuje 
problemem przemocy, częsty jest także  problem nadużywania alkoholu. 
  
  
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 
 Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie realizuje zadania gminy w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Eksploatuje około 
137 km sieci wodociągowej i 84 km sieci kanalizacyjnej oraz obiekty gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy, w tym dwie stacje uzdatniania wody, jedenaście ujęć 
wodociągowych, dziewięć zbiorników wyrównawczych oraz dwie oczyszczalnie ścieków. 
Zakład obsługuje 4 477 przyłączy wodociągowych i 1 894 przyłączy kanalizacyjnych. 
 W 2018 roku dokonano modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej: 
zakład wybudował 500 m sieci wodociągowej łączącej nowe ujęcie wody „Rybna – 
Kocurowiec” z istniejącą siecią wodociągową, wymieniono dwa odcinki azbestowej i jeden 
żeliwnej sieci wodociągowej w miejscowości Czernichów o łącznej długości około 800 m, 
wykonano modernizację sterowania hydroforni w ujęciu wody „Rybna – Bednarze” oraz 
wykonano system monitoringu przepływu wody i pomiaru ciśnienia w trzech punktach sieci 
wodociągowej w miejscowości Rybna. Ponadto zlokalizowano i usunięto 53 awarie na sieci 
wodociągowej i 19 na sieci kanalizacyjnej.  Wykonano naprawy niezbędnych urządzeń w tym 
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pomp wody i ścieków, usługi serwisowe i modernizacyjne na obiektach ujęć wody i 
oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej i Wołowicach. 
 W ramach swojej działalności ZGK wydał łącznie 460 informacji technicznych o 
możliwości dostawy wody i odbioru ścieków oraz uzgodnień dokumentacji projektowej. 
Systematycznie prowadzona była również wymiana wodomierzy u odbiorców usług. 
 W 2018 r. wpływy z  usług zakładu wyniosły 3 648 908,29 zł netto. Przez usługi rozumie 
się sprzedaż wody i odbiór ścieków wraz z opłatami abonamentowymi oraz inne usługi 
wykonywane przez zakład. Koszty prowadzonej działalności wyniosły 3 746 372,13 zł netto  
i były to głównie wydatki na zakup energii do zasilenia wszystkich ujęć, przepompowni  
i oczyszczalni ścieków w kwocie  446 402,34 zł netto, hurtowy zakup wody od zewnętrznych 
dostawców za kwotę 480 642,86 zł netto, zakup materiałów potrzebnych do usuwania awarii i 
bieżącego funkcjonowanie zakładu w kwocie  500 552,53 zł netto. 
  
INFRASTRUKTURA DROGOWA 
 
Na koniec roku 2018 długość gminnych dróg publicznych wynosiła: 
-        44,7 km dróg o nawierzchni asfaltowej 
-        17,2 km dróg o nawierzchni tłuczniowej,  
z tego w 2018 r. zaliczono w poczet dróg publicznych: 
-        1,7 km dróg o nawierzchni asfaltowej 
-        3,2 km dróg o nawierzchni tłuczniowej 
W roku 2018 wydatkowano z budżetu gminy na drogi gminne: 
-        810 822,71 zł na remonty dróg gminnych, 
-        426 555,39 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym zimowe - 266 256,80 zł), 
-        3 935 887,54 zł na modernizację dróg gminnych na długości ok. 5,30 km (w części 
dotyczącej strategii wskazano na niektóre z realizowanych inwestycji). 
  
KOMUNIKACJA PUBLICZNA 
 Jak w latach poprzednich w gminie Czernichów funkcjonował układ komunikacji 
aglomeracyjnej, którego organizatorem jest miasto Kraków na podstawie zawartego 
porozumienia międzygminnego.. Usługi przewozowe w komunikacji publicznej realizują 
głównie autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie na liniach: 
-        229: Kraków - Kamień - Kraków przez Zagacie, Czernichów, Kłokoczyn, Rusocice; 
-        239: linia wydłużona od pętli autobusowej w Jeziorzanach do pętli przy Kaplicy  
w Wołowicach oraz 2 kursy do pętli Kukułówka dowożące dzieci do szkoły  
w Wołowicach, 
-        249: Kraków - Czernichów - Kraków przez Nową Wieś Szlachecką, Przeginię Duchowną, 
Przeginię Narodową; 
-        259: Kraków - Czernichów - Kraków przez Dąbrowę Szlachecką, Wołowice; 
-        269: Kraków - Czułówek - Kraków przez Rybną; 
Przewóz osób na trasie Czernichów – Rybna realizowany jest przez firmę „CODI” w ilości 4 
kursy w dni robocze w ramach wydłużenia linii Krzeszowice – Rybna Nowy Świat. 
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 Od 1 stycznia 2018 roku stawka dopłaty do wozokilometra wzrosła z 5,87 zł na 6,14 zł. 
Na skutek uruchomienia kilku dodatkowych kursów na niektórych liniach nastąpiło wydłużenie 
przewozów o około 35 000 wozokilometrów. Zwiększenie liczby realizowanych 
wozokilometrów oraz zwiększenie stawki za wozokilometr spowodowało zwiększenie dopłaty 
do komunikacji aglomeracyjnej w roku 2018 o kwotę około 200 000,00 zł. 
 Od 1 września 2018 wprowadzono bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Czernichów we wszystkich środkach komunikacji 
aglomeracyjnej. W roku 2018 koszt tej bezpłatnej usługi poniosło miasto Kraków. 
 Na terenie gminy Czernichów oprócz komunikacji aglomeracyjnej realizowane są 
przewozy pasażerów w komunikacji publicznej przez firmy: MAL – BUS i SUPER BUS. Przewozy 
te wykonywane są bez dopłat ze strony gminy. 
  
OŚWIETLENIE ULICZNE  
 Na terenie gminy Czernichów zamontowanych jest 988 lamp oświetlenia ulicznego, w 
tym: 
• 376 lamp przy drogach powiatowych i wojewódzkich; 
• 612 lamp przy drogach gminnych. 
W roku  2018 zamontowano na terenie gminy kolejne instalacje oświetlenia ulicznego. 
Na koszty eksploatacji składały się w roku 2018: 
• energia elektryczna wraz z dystrybucją - 226 880,22 zł; 
• konserwacja sieci - 247 822,68 zł; 
• dzierżawa słupów dla podwieszenia opraw - 3 230,37 zł; 
• montaż nowych opraw oświetleniowych - 321 982,91 zł. 
  
  
GOSPODARKA LOKALOWA 
 Gmina Czernichów w swoich zasobach komunalnych posiada lokale mieszkalne oraz 
użytkowe. Na dzień 31 grudnia 2018 r. umowy najmu zawarto na 9 lokali mieszkalnych i 12 
lokali użytkowych. 
 
Lokale mieszkalne:  
-        w Wołowicach nr 1: znajdują się trzy lokale, z czego dwa zlokalizowane w budynku 
przedszkola oraz jeden w odrębnym budynku oznaczonym tym samym numerem 
ewidencyjnym; 
-        w Przegini Duchownej nr 160 znajdują się cztery mieszkania: 3 lokale socjalneoraz 1 
mieszkanie wynajęte na czas nieokreślony; 
-        w Przegini Duchownej nr 158 znajduje się jedno mieszkanie wynajęte na czas 
nieokreślony; 
-        w Czernichowie w budynku na ulicy Rynek 9/1 w Czernichowie znajduje się jedno 
mieszkanie; 
-        w Rybnej, ul. Długa 39, znajduje się lokal mieszkalny przeznaczony do remontu, nie 
wynajęty. 
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 Zasady gospodarowania lokalami mieszkalnymi zawarte są w Wieloletnim Programie 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czernichów na lata 2018-2022 (uchwała Nr 
XLIV.417.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2018 r.) 
Lokale użytkowe: 
-        w Czernichowie w budynku wielofunkcyjnym, ul. Gminna 1: lokal wynajęty na działalność 
telekomunikacyjną, lokal o pow. 11,23 m2 użyczony na działalność ZGK oraz lokal użyczony na 
Posterunek Policji, 
-        w Czernichowie w budynku przy ulicy Rynek 9/1 wynajęte są trzy lokale; z pozostałych 
pomieszczeń korzystają archiwum Urzędu Gminy Czernichów, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie oraz 
Gabinet Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 
-        w Czernichowie w budynku przy ulicy Franciszka Stefczyka 4 do marca 2018 r. mieściły się 
Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie oraz Gabinet 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, przeniesione później do budynku przy ulicy Rynek 
9/1, aktualnie z części pomieszczeń korzysta Stowarzyszenie Seniorów. 
-        w Rusocicach w budynku nr 323 wynajęte są cztery lokale użytkowe; dwa lokale są 
użyczone na archiwum Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej; 5 pomieszczeń użyczonych jest Towarzystwu Przyjaciół Kamienia na prowadzenie 
Izby Regionalnej. 
-        w Wołowicach nr 401 (Dom Ludowy), w którym mieści się remiza OSP Wołowice, filia 
Gminnej Biblioteki Publicznej, lokal wynajęty na działalność telekomunikacyjną,  
a pozostała część wykorzystywana jest na działalność społeczno-kulturalną mieszkańców. 
Przez 6 miesięcy 2018 r. w budynku tym funkcjonowało Samorządowe Przedszkole  
w Wołowicach – przeniesione tam we wrześniu 2017 r. na czas termomodernizacji jego 
siedziby.. 
-        w Rybnej w budynku przy ul. Długiej 39 znajdują się trzy lokale użytkowe przeznaczone 
do remontu, aktualnie nie wynajęte. 
Większość pozostałych obiektów będących własnością gminy oddana jest w formie 
użytkowania organizacjom społecznych na realizację celów statutowych 
  
MIENIE KOMUNALNE 
 Gmina Czernichów w dniu 31 grudnia 2018 r. posiadała w swoim zasobie 630,6818 ha 
gruntów, z tego grunty rolne stanowiły 355,322 ha, drogi gminne 152,3536 ha, tereny 
budowlane 39,2725 ha i tereny usługowe: 83,234 ha. 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w sposób trwały rozdysponowano (zbyto) 11 
działek o łącznej powierzchni 0,8153 ha. 
W użytkowaniu wieczystym pozostają 32 działki o łącznej powierzchni 6,4153 ha. 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. zawartych było 111 umów dzierżawy działek mienia komunalnego 
o łącznej powierzchni  98,5216 ha. 
 
 Stan mienia komunalnego powiększył się o 1,0351 ha gruntów. 
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Obrót nieruchomościami gminy (powierzchnia i wartość) w okresie od 31 grudnia  
2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 
  

Grunty 

  
Stan na 
dzień 
31.12.2017. 

Przychód Rozchód 

  
Stan na 
dzień 
31.12.2018. 

Rolne 

  
355,8220 
ha 
2 025 
476,56 zł 

  
0,1412  ha 
        1 
540,00 zł 

  
  
0,1886  ha 
                        64 ,50 zł 
                                                                                  

  
355,7746 
ha 
2 026 
952,06 zł 

Budowlane 

  
  
39,2725 ha 
2 799 
789,09 zł 

  
  
0,6970  ha 
        163 
500,50 zł 

  
    
    0,6169  ha 
   34 863,00 zł 

  
  
39,3526 ha 
2 928 
426,59 zł 

Usługowe 

  
83,2340 ha 
1 968 
418,66 zł 

  
0,08  ha 
       9 
238,90 zł 

  
   0   ha       
0  zł 

  
83,3140 ha 
1 977 
657,56 zł 

grunty pod 
drogami 

  
152,3533 
ha 
7 694 
757,65 zł 

  
0,1169  ha 
        12 
270,60 zł 

  
0,0098  ha 
       485,00 zł 

  
152,4604 
ha 
7 706 
543,25 zł 

Ogółem 

  
630,6818 
ha 
14 
488  441,96 
zł 

  
1,0351  ha 
       186 
550,00 zł 

  
0,8153  ha 
     35 412,50 zł 

  
630,9016 
ha 
14 639 
579,46 zł 

  
  
SPRAWY OBYWATELSKIE 
 W 2018 r. przeprowadzono konsultacje: 
• projektu programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 
• wprowadzenia nazw ulic w miejscowościach Dąbrowa Szlachecka i Nowa Wieś 
Szlachecka. 
Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 128 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Nie 
wydano decyzji odmawiającej udostępnienia informacji, nie było postępowań sądowych w tym 
zakresie. 
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Do wójta nie wpłynęła żadna skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 
natomiast do Rady Gminy Czernichów wpłynęły 2 skargi na wójta, których przedmiotem było 
w jednym przypadku nieudzielenie odpowiedzi, a w drugim nieopublikowanie w BIP 
niektórych dokumentów, obie zostały uwzględnione. 
  
 1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 38 organizacji pozarządowych, w tym 1 
fundacja, 25 stowarzyszeń, 7 klubów sportowych, 5 kół gospodyń wiejskich. W ciągu roku 
powstały dwa nowe koła gospodyń wiejskich. 
  
 Realizowany był Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, w 
ramach którego: 
• ogłoszono konkurs na realizację zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 
zakresie sekcji piłki nożnej w 2018 r. na terenie gminy Czernichów; wpłynęło 7 ofert, 
opiewających na łączną kwotę 110 tys. zł – zadanie zostało wykonane przez wszystkie LKS-y 
działające na terenie gminy; 
• zlecono prowadzenie zajęć profilaktycznych o charakterze sportowym; 
• współfinansowano 35 przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe 
łączną kwotą ok. 202 tys. zł. 
 W 2018 r. zorganizowano we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami następujące priorytetowe zadania publiczne: 
1)      Turniej Piłkarski o Puchar Wójta – 23 czerwca 2018 r. 
2)      Bieg Przełajowy ,,Cała Polska Biega” – 9 maja 2018 r. 
3)      ,,Lato na Wsi” – zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji. 
4)      Dożynki Gminne w Wołowicach – 12 sierpnia 2018 r. 
5)      „Wianki Czernichowskie – Święto Kiełbasy Lisieckiej” w Czernichowie – we współpracy z 
Konsorcjum Kiełbasy Lisieckiej – 1 lipca 2018 r.; 
6)      „Spływ Kajakowy Wisłą” – Kolejowy Klub Wodny w Krakowie – 8 września 2018 r. 
Więcej szczegółów zawiera Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2018. 
  
Do dyspozycji sołectw w ramach regulacji wewnętrznych określonych w statucie gminy 
oddano łącznie do dyspozycji sołectw z budżetu ok 650 tys. sł., dodatkowo w ramach ustawy o 
funduszu sołeckim przekazano do dyspozycji sołectw ok 370 tys. zł. O przeznaczeniu tych 
środków decydowali mieszkańcy poszczególnych sołectw na zebraniach wiejskich. 
 
Sprawozdanie z realizacji wniosków Sołectw Gminy Czernichów na rok 2018 zostało 
przekazane Radzie Gminy w marcu 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy. 
  
PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 
 Teren Gminy obsługiwany jest przez Komisariat Policji w Krzeszowicach oraz Posterunek 
Policji w Czernichowie, w którym pracuje trzech dzielnicowych. W 2018 r. na terenie gminy 
złożono 102 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Postępowania 
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przygotowawcze były prowadzone w 102 przypadkach, w przypadku 77 postępowań organy 
prowadzące postępowanie stwierdziły wypełnienie znamion czynów zabronionych. 
 Odnotowano 9 przypadków uszkodzenia mienia, 6 kradzieży mienia, 4 kradzieże z 
włamaniem, a także 4 oszustwa i 2 bójki oraz 77 tzw. innych przestępstw, do których zalicza się 
przestępstwa takie jak: podrabianie, przerabianie dokumentów; znieważanie, naruszenie 
nietykalności cielesnej funkcjonariuszy; przywłaszczenie mienia; nieumyślne spowodowanie 
śmierci oraz nakłanianie bądź udzielenie pomocy w samobójstwie; niestosowanie się do 
wyroku sądu; niezatrzymanie się do kontroli drogowej; składanie fałszywych zeznań; narażanie 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życiu bądź zdrowia; uporczywe uchylanie się od 
alimentacji; jak też ustaw szczególnych jak ustawa Prawo łowieckie oraz ustawa o ochronie 
zwierząt.  
W ruchu drogowym na terenie gminy Czernichów w 2018 r. odnotowano 5 wypadków  
i 61 kolizji. Za wykroczenie kierowania pojazdami w stanie po użyciu alkoholu ukarano  
4 osoby, natomiast wobec 5osób zostały skierowane akty oskarżenia za popełnienie 
przestępstwa. W każdym z przypadków kierowania pojazdami mechanicznymi orzeczone 
zostały zakazy kierowania pojazdami. 
 Należy zauważyć, iż w 2018 r. nie odnotowano przestępstw narkotykowych a znaczny 
spadek nastąpił w liczbie zatrzymanych nietrzeźwych kierujących pojazdami oraz w 
postępowaniach dotyczących kierowania gróźb karalnych i znęcania się nad rodziną. 
  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 Na terenie gminy Czernichów działa 12 jednostek OSP, w tym cztery w ramach 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Gmina finansuje działalność bojową jednostek, 
partycypuje w kosztach szkoleń, utrzymaniu obiektów i wyposażenia oraz zakupach nowego 
sprzętu.  
W roku 2018 wydatki na utrzymanie jednostek oraz udzielone dotacje wyniosły łącznie 
973 267,62 zł. 
 
EDUKACJA 
Szkoły Podstawowe 
 W gminie Czernichów, w 2018 r. funkcjonowało 9 publicznych szkół podstawowych,  
(7 prowadzonych przez gminę i 2 prowadzone przez podmioty inne niż j.s.t.), w tym  
1 z oddziałami integracyjnymi. 
  
Dane dotyczące szkół, dla których gmina Czernichów jest organem prowadzącym: 

Szkoła/placówka 
Liczba 
uczniów/dzieci 

Etaty 
nauczycieli 

Wydatki (zł) 

Koszt 
w przeliczeniu 
na 
ucznia/miesiąc 

SP 
w Czernichowie 

309 39 3 153 788,90 850,54 

SP w Kamieniu 177 26 2 141 344,07 1 008,17 

SP w Rybnej 320 38 2 821 070,33 734,65 
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SP 
w Wołowicach 

236 25 2 227 016,47 786,38 

SP w Nowej Wsi 
Szlacheckiej 

86 19 1 133 084,43 1 097,95 

ZSP 
w Przegini 
Duchownej 

  
209 

  
41 

  
2 952 059,07 

  
1 177,06 

SP 
w Rusocicach 

129 24 1 287 929,38 831,99 

  
 Wydatki gminne na oświatę wyniosły 21 311 622,41 zł, z czego 11 974 998,00 zł (56,19 
%) pochodziło z części oświatowej subwencji przekazanej z budżetu państwa. 
  
Różnica między subwencją oświatową a wydatkami bieżącymi na oświatę w latach 2014-2018 
  
 We wrześniu 2018 r. naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 160 uczennic i 
uczniów.  
 W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego i dodatkowego 
języka obcego – niemieckiego i francuskiego. 
 Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 14,12 osób. Najwięcej w Szkole 
Podstawowej w Rybnej – 18,6 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 
Szlacheckiej – 9,4 uczniów w klasie. 
  
 W szkołach i przedszkolach zatrudniono 229 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na 
pełne etaty), w tym 16 nauczycieli stażystów, 49 kontraktowych, 55 nauczycieli mianowanych, 
109 nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 2018 r. zatrudniono/zwolniono (umowy na czas 
określony) w poszczególnych szkołach i przedszkolach 27 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne 
etaty). 
  
 W roku 2018 szkoły ukończyło 129 uczniów III klasy gimnazjalnej. Do kolejnej klasy nie 
otrzymało promocji 3 uczniów. 
  
 Pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych otrzymało 98 uczennic i uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkałych w gminie, w łącznej 
wysokości w roku szkolnym 2017/2018 – 90 550,90 zł, w tym z budżetu gminy 35 271,90 zł. 
 W 2018 roku gmina zapewniła bezpłatny transport do szkoły dla 157 uczennic i uczniów.  
 Do Krakowa i innych miejscowości, gdzie funkcjonują specjalistyczne placówki 
oświatowe, gmina zorganizowała dowóz 39 uczniów i uczennic niepełnosprawnych, a 13 
uczennic i uczniów niepełnosprawnych było dowożonych przez rodziców (gmina refundowała 
koszty). 
 W roku 2018 w ramach „Programu profilaktyki i leczenia wad postawy” finansowanego 
przez gminę Czernichów i Powiat Krakowski objęto badaniami 164. uczniów z 7 i 8 klasy szkół 
podstawowych we wszystkich szkołach gminnych. 
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Przedszkola  
 W 2018 r. funkcjonowały 3 przedszkola gminne, w tym 1 z oddziałami integracyjnymi, do 
których uczęszczało 210 dzieci. Ponadto w gminie funkcjonowały 4 przedszkola niepubliczne 
prowadzone przez osoby fizyczne oraz 1 przedszkole publiczne prowadzone przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi w Kłokoczynie, do których łącznie uczęszczało 156 
dzieci. 
 Na prowadzenie przedszkoli publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż gmina 
Czernichów oraz przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej 
gminie wydatkowano 2 020 011,99 zł. 
 
Żłobki 
 W gminie funkcjonowały 2 żłobki niepubliczne, które dysponowały 54 miejscami, z czego 
wykorzystanych było 40 miejsc. 
  
BIBLIOTEKA 
 W gminie funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Czernichowie oraz 
czterema filiami: w Czułówku, Rusocicach, Rybnej i Wołowicach. Głównym zadaniem biblioteki 
jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów w środowisku. Stan księgozbioru 
na koniec roku wynosił 64 559 woluminów, w tym 1 880 nowości książkowych zakupionych w 
roku 2018. W ciągu całego roku wypożyczono 49 742 książek i czasopism. 
 W 2018 roku z usług biblioteki korzystało 2 421 czytelników. W porównaniu z rokiem 
poprzednim odnotowano wzrost użytkowników o 101 osób. Analizując strukturę czytelników 
ze względu na zajęcie, najliczniejszą grupę stanowiły osoby uczące się. Liderem w kategorii 
wiekowej była grupa od 25 do 44 lat, na drugim miejscu dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
  
 Biblioteka prowadzi także działalność kulturalno-oświatową polegającą na popularyzacji 
szeroko pojętej kultury oraz czytelnictwa. Biblioteki umożliwiały bezpłatny dostęp do 
internetu, udostępniając czytelnikom 11 stanowisk komputerowych. Użytkownicy bibliotek 
korzystali również z bezpłatnych ebooków. Organizowano warsztaty biblioteczne, zajęcia 
plastyczne, spotkania z głośnym czytaniem książek dla dzieci itp. Kontynuowano takie projekty 
jak: Gminny Konkurs Plastyczny, Międzygminny Konkurs Niepodległościowy oraz Gminny 
Konkurs Języka Ojczystego. Od kilu lat biblioteka prowadzi i koordynuje działalność 
Dyskusyjnych Klubów Książki  dla dzieci i młodzieży, działających przy placówkach 
oświatowych naszej gminy. W roku 2018 odbyło się 205 spotkań, w których uczestniczyło 
2 155 osób. W czasie spotkań klubowiczów omówiono 88 pozycji książkowych. Biblioteka 
zorganizowała spotkania z pisarzami literatury dziecięcej i młodzieżowej. W lokach bibliotek 
prezentowano 10 wystaw malarstwa i fotografii. Łącznie odbyło się 146 zajęć, imprez 
kulturalnych itd., w których uczestniczyło 3025 osób. 
 W bibliotekach zatrudnionych jest 7 pracowników na 5 etatach, w tym: 4,25 na 
stanowiskach bibliotekarskich oraz 0,75 na stanowiskach administracyjnych. 
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 W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 
424 882,75 zł, oprócz tego na zakup książek i spotkania autorskie biblioteka pozyskała środki 
zewnętrzne w wysokości 14 400 zł. 
  
PRZEDSIĘBIORCY 
 W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON 103 nowych przedsiębiorców. 
Najczęściej przedmiotem działalności tych przedsiębiorstw było: 
-        Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych kod PKD 43.39.Z 
-        Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane kod PKD 
43.99. Z 
-        Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności 
napojów i wyrobów tytoniowych kod PKD 47.11.Z 
W 2018 r. wyrejestrowano 48 przedsiębiorców, Najczęściej przedmiotem działalności 
wyrejestrowanych podmiotów była: 
-        Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności 
napojów i wyrobów tytoniowych kod PKD 47.11.Z 
  
  
OCHRONA ŚRODOWISKA 
 W gminie nie funkcjonują zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska: 
Ekodoradca zatrudniony w ramach Program LIFE wdrażał działania zaplanowane w Programie 
ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, w tym: 
▪ doradztwo dla mieszkańców –  osobiście – 1 100 osób, telefonicznie – 1 800 rozmów. 
▪ publikacja artykułów prasie, stronach internetowych urzędu, akcje plakatowe, 
rozdawanie ulotek 
▪ szeroko pojęta edukacja : 
*        21 spotkań z dziećmi w szkołach i przedszkolach – ok. 1400 uczestników 
*        5 spotkań z mieszkańcami – ok. 290 uczestników 
▪ organizacja imprez: 
*        Sprzątanie Świata 2018 – udział szkół z terenu gminy; 
*        Posprzątajmy Europę 2018 (maj) – działania pod przewodnictwem sołtysów  
w poszczególnych sołectwach; 
*        Wianki Czernichowskie – Święto Kiełbasy Lisieckiej 2018 – piknik ekologiczny; 
*        stoisko ekodoradcy podczas imprezy Hubertus 2018; 
 
 Przeprowadzono 204 kontrole kotłów, pieców na paliwa stałe oraz jakości paliw, w tym 
120 z udziałem Policji, w ich wyniku wydano 13 pouczeń i nałożono 1 mandat. 
Z budżetu gminy dofinansowano budowę 16 przydomowych oczyszczalni ścieków – po 
5 000,00 zł /szt. – na terenach położonych poza obszarem aglomeracji Czernichów ustalonej 
Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr VII/117/15 z dnia 30 marca 2015 r. oraz na 
obszarach, na których nie ma technicznej możliwości podłączenia nieruchomości do 
istniejącego zbiorowego systemu kanalizacyjnego. 
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Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, którego członkiem jest gmina Czernichów, w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), prowadziło kampanię informacyjno-
edukacyjną na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie gmin członkowskich. Środki na 
realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
(RPO WM), oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). 
 W ramach dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata     2014-2020 Oś.5 Ochrona środowiska, działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki 
odpadami Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT na okres 2017-2019 w roku 2018 
usunięto kompleksowo (tj. transport, załadunek wyrobów i przekazanie na unieszkodliwianie 
na składowisko) 146,445 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć 
dachowych 60 budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Czernichów. 
 
Inwestycje związane z ochroną środowiska, w tym ochroną powietrza zostały omówione w 
części pierwszej  
  
GOSPODARKA ODPADAMI 
 Liczba mieszkańców objętych systemem odbioru odpadów komunalnych z posesji 
zamieszkanych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 13 817 osób ujętych w 4 139 
deklaracjach. Tylko w 47 gospodarstwach nie segregowano odpadów, natomiast w 
pozostałych odpady są segregowane. Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie 
realizowane były przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.. Koszty 
związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkanych na terenie gminy Czernichów wyniosły 1 349 965,81 zł. 
 Liczba podmiotów (nieruchomości niezamieszkanych), których właściciele podpisali 
umowę na odbiór odpadów z firmami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej na 
terenie gminy Czernichów na dzień 31 grudnia 2018 r., wynosiła 158. 
  

Rok odpady zmieszane odpady segregowane 
odpady 
wielkogabarytowe 

2014 1726,18 516,44 79,06 
2015 1765,10 485,31 122,58 
2016 1965,72 619,17 239,25 
2017 2508,34 702,70 403,90 
2018 2152,16 787,366 486 
  
  
Szczegółowa analiza systemu gospodarki odpadami za rok 2018 została zgodnie z przepisami 
przekazana Radzie Gminy i jest zamieszczona na stronie internetowej urzędu. 
  
  
OCHRONA PRZYRODY I GOSPODARKA LEŚNA 
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 Dokonano odtworzenia zieleni wzdłuż ogrodzenia kaplicy zabytkowej w Przegini 
Duchownej zgodnie z zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz 
wykonanie zadań ochronnych w rezerwacie Kajasówka polegających na udrożnieniu szlaku 
oraz usunięciu drzew i krzewów. 
 Przyjęto 184 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości  osób 
fizycznych, w każdym z tych przypadków dokonano oględzin drzew, zmierzono obwody pni, 
określono gatunki i sporządzono protokoły. Wydano 17 zezwoleń na usunięcie drzew i 
krzewów przez osoby prawne lub przez osoby fizyczne, jeżeli usunięcie związane było z 
prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Sporządzono jeden  protokół szacowania szkód powstałych w gospodarstwie rolnym na skutek 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (susza) i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w 
Krakowie. 
 Powierzchnia lasów gminnych wynosiła 125,32 ha ( w tym 4,37 ha będące własnością 
Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy Czernichów). W lesie gminnym w Czernichowie została 
wykonana trzebież późna i dolesienie sadzonkami dębu, zgodnie z uproszczonym planem 
urządzenia lasu. 
  
OCHRONA ZWIERZĄT 
 W 2018 r. realizowany był Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów. 
 Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych była 
wykonywana na podstawie stałego zlecenia urzędu, pozostałe usługi weterynaryjne 
wykonywane były na podstawie jednorazowych pisemnych zleceń w różnych placówkach 
weterynaryjnych. 
 Udzielono opieki weterynaryjnej 55 zwierzętom (8. psom i 47 kotów) bezdomnym lub 
wolno bytującym, w tym sfinansowano kastrację 1 psa i 9 kotów oraz sterylizację 5 suk i 31 
kotek, pozostałym  zwierzętom udzielono innej pomocy weterynaryjnej - leczenie, szczepienia, 
itp. Część tych zwierząt została przygarnięta przez nowych opiekunów lub po udzieleniu 
pomocy powróciły do naturalnego środowiska. Nie udało się uratować jednego psa. 
 Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt powierzono firmie DAMICH, Damian 
Michalski z Olkusza. Wyłapane zwierzęta przekazywane były do schroniska Psie Pole w 
Racławicach, gdzie trafiło 21 psów i 13 kotów. 
 W 2018 r. zostało wszczęte postępowanie z urzędu w sprawie czasowego odebrania 
zwierząt  gospodarskich (konie, cielę) z posesji  w Kłokoczynie. W lutym 2019 r. Krakowskie 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  w ramach interwencji odebrało zwierzęta właścicielowi 
zawiadamiając o tym fakcie Urząd Gminy,  działacze KTOZ  stwierdzili, iż właściciel zwierząt 
sam wymaga  opieki i w związku z tym  nie jest w stanie  zapewnić zwierzętom właściwych 
warunków bytowania  i   opieki. 
Wpłynęło 9  wniosków rolników o szacowanie szkód łowieckich, które zgodnie z nową 
procedurą zostały przekazane sołtysom w celu zawiadomienia przedstawicieli kół łowieckich  i 
poszkodowanych rolników o szacowaniu szkód.  Wszystkie wnioski zostały zakończone ugodą. 
Odszkodowania wypłacały Koła Łowieckie. 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 W 2018 r. cały teren gminy objęty był studium uwarunkowań i 
kierunków  zagospodarowania przestrzennego, natomiast miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego objętych było 26 % powierzchni gminy, w tym 
miejscowości Kamień i Nowa Wieś Szlachecka. 
 W 2018 r. wydano 28 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dotyczących infrastruktury technicznej. Wydano 100 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 94 
decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 2 decyzje dotyczące 
zabudowy usługowej i 2 decyzje dotyczące innych obiektów. 
  
WŁADZE GMINY 
 W listopadzie 2018 r. zakończyła się czteroletnia VII kadencja samorządowych władz 
gminy i rozpoczęła nowa, pięcioletnia VIII kadencja. 
 W wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października, uczestniczyło 53 % 
uprawnionych do głosowania. Spośród 34 kandydatów wybrana została 15. osobowa Rada 
Gminy Czernichów. Z trojga kandydatów na wójta ponad 50% poparcie uzyskał w I turze 
wyborów Szymon Łytek, który pełni funkcję wójta nieprzerwanie od 2006 roku. 
 W roku 2018 Rada Gminy Czernichów odbyła 13 posiedzeń i  podjęła 131 uchwał (w tym 
104 w poprzedniej kadencji i 27 w obecnej). Wójt wydał 390 zarządzeń, w tym 116 
dotyczących zmian w budżecie gminy i 188 dotyczących wykonania uchwały budżetowej (tj. 
planów finansowych jednostek budżetowych i ich zmiany). 
  
 Gmina Czernichów jest członkiem Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia LGD 
Blisko Krakowa, Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Przedstawiciele gminy aktywnie 
uczestniczą w pracach władz i ciał statutowych tych organizacji. 
  
SPRAWY ADMINISTRACYJNE 
 Zatrudnienie w urzędzie gminy na koniec roku wynosiło 49 osób (48,75 etatu), w ciągu 
roku wzrosło o 0,5 etatu, w Zakładzie Gospodarki komunalnej - 15 osób, w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej - 20 osób i w Gminnym Zespole Obsługi Szkół - 7 osób. 
 W trakcie roku w ramach umów z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego na różne 
formy  aktywizacji zawodowej zatrudniane są na kilkumiesięczne okresy osoby bezrobotne. 
 
W 2018 r.: 
• wydano 1 638 dowodów osobistych, 
• wydano 1 206 odpisów aktów stanu cywilnego, 
• udostępniono dane z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, 
rejestru dowodów osobistych dotyczące 563 osób, 
• do kwalifikacji wojskowej wezwanych zostało 99 osób, 
• w związku z wprowadzeniem nazw ulic odnotowano zmiany danych adresowych: 
 
*        w Bazie PESEL i w Rejestrze Mieszkańców: 
°         w Kamieniu 1536 osób w 375 budynkach mieszkalnych, 



31 
 

°         w Czułówku 513 osób w 136 budynkach mieszkalnych, 
°         w Dąbrowie Szlacheckiej 763 osoby w 202 budynkach mieszkalnych, 
 
*        w Ewidencji miejscowości nazw ulic i adresów: 
°         w Kamieniu (od 1 stycznia 2018r) - wydano 750 zawiadomień, 
°         w Czułówku (od 1 kwietnia 2018 r.) - wydano 266 zawiadomień, 
°         w Dąbrowie Szlacheckiej (od 1 sierpnia 2018r.) - wydano 400 zawiadomień  
o zmianie dotychczasowego adresu. 
 
• Ewidencja podatników obejmowała na koniec roku 8 021 podatników podatków 
lokalnych (w tym 7 893 osób fizycznych, 128 osób prawnych),; w roku 2018 wystawiono: 
13 345 nakazów podatkowych i 938 decyzji, 1 498 upomnień, 110 tytułów wykonawczych,  
9 wniosków o wpis zaległości w księdze wieczystej, 393 zaświadczenia. Opodatkowane były 
174 pojazdy. 
 
• wydano 5 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym: 
*        ustalono warunki dla 3 inwestycji drogowych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2182K” 
(Dąbrowa Szlachecka – Wołowice), „Rozbudowa i przebudowa odcinka DP nr 2190K w m. 
Czułówek wraz z budową chodnika z odwodnieniem i wymianą nawierzchni”, „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2181K Liszki-Wołowice-Czernichów, polegająca na budowie chodnika 
wraz z odwodnieniem w miejscowości Wołowice, gm. Czernichów” oraz dla przedsięwzięć 
„Pobór materiału żwirowego z koryta rzeki Wisły na odcinku 54+500 do 54+800 (okolice 
miejscowości Ochodza)” i „Budowa budynku handlowo-usługowego w Rusocicach; 
 
*        uchylono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na budowie źródła wytwarzania energii w Czernichowie 
(biogazownia). 
-        wydano 78 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości oraz 2 decyzje 
o rozgraniczeniu nieruchomości; 
-        w zakresie dróg publicznych wydano: 
 
*        22 decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego, 
*        232 uzgodnienia lokalizacji przedsięwzięcia w stosunku do drogi publicznej, 
*        153 zaświadczenia o dostępności nieruchomości z drogi publicznej, 
*        67 uzgodnień lokalizacji inwestycji w obrębie działki drogowej dróg gminnych. 
  
 
 Na dziennik podawczy urzędu gminy w roku 2018 wpłynęło 16 518 pism i listów, Urząd 
w tym czasie wysłał 8201 sztuk korespondencji. 
  
  
PRAWORZĄDNOŚĆ 
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 Wobec organów gminy w 2018 r. nie toczyło się żadne postępowanie przed sądami 
administracyjnymi w sprawie stwierdzenia bezczynności organów gminy. Toczyły się natomiast 
2 postępowania w sprawie skarg na akty wydane przez organy gminy – uchwały Rady Gminy 
Czernichów. W jednej sprawie odrzucono skargę – sygn. akt III SA/Kr 1200/18, natomiast w 
drugiej oddalono skargę – sygn. akt III SA/Kr 551/18. 
 W poprzednim roku gmina była stroną 12 cywilnych postępowań sądowych. Nie zapadł 
żaden wyrok zasądzający od gminy na rzecz powoda roszczenia lub inne świadczenia. Sprawy 
te najczęściej dotyczyły zasiedzenia nieruchomości gminnych. 
W roku 2018 nie została uchylona przez organy nadzoru żadna uchwała Rady Gminy 
Czernichów ani żadne zarządzenie Wójta Gminy Czernichów. 
 


