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WSTĘP 

 

Raport o stanie Gminy Laskowa został opracowany w związku z art. 28aa ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.). Zgodnie                

z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją wójt co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy 

raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku 

poprzednim. 

Raport o stanie gminy zawiera informacje opracowane przez pracowników 

merytorycznych Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, niezbędne do 

uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji gminy. Dotyczą one 

realizowanych polityk, strategii, programów oraz uchwał Rady Gminy Laskowa, czyli 

wszystkich działań podejmowanych przez organ wykonawczy w 2021 r. 

Działania te obejmują wszystkie obszary funkcjonowania naszej gminy, Raport 

uwzględnia aspekty gospodarcze i społeczne za rok 2021. Odnosi się także do lat 

wcześniejszych, co pozwala na dokonanie analizy poziomu rozwoju gminy. Raport pokazuje 

także trendy rozwojowe i stanowi podstawę do obiektywnej, opartej na faktach, oceny 

możliwości dalszego rozwoju gminy. Zawiera analizę następujących obszarów działalności 

gminy: 

 finansów gminy; 

 mienia komunalnego; 

 inwestycji; 

 realizacji polityk, programów i strategii; 

 infrastruktury komunalnej i środowiska; 

 infrastruktury transportowej; 

 oświaty, kultury, promocji i sportu; 

 pomocy społecznej, zdrowia; 

 bezpieczeństwa; 

 organizacji pozarządowych; 

 realizacji uchwał Rady Gminy. 
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1. Ogólna charakterystyka gminy 

 

Gmina Laskowa jest gminą wiejską przynależącą administracyjnie do powiatu 

limanowskiego, będącego częścią województwa małopolskiego. Obszar gminy wynosi 

7 253,59 ha, co stanowi 7,62% powierzchni powiatu limanowskiego.  

Siedzibą władz gminnych jest miejscowość Laskowa położona w zachodniej części 

obszaru gminy. Gminę stanowi 9 sołectw: Laskowa, Jaworzna, Kamionka Mała, Kobyłczyna, 

Krosna, Sechna, Strzeszyce, Ujanowice i Żmiąca. Odległości z Laskowej do: Krakowa (70 

km), Nowego Sącza (30 km), Rabki (40 km), Bochni (35 km), Zakopanego (90 km). 

Region, w którym położona jest Gmina Laskowa, ma charakter rolniczy o dużych 

predyspozycjach dla rekreacji. Obszar gminy rozciąga się w środkowej, krajobrazowo 

najciekawszej i najpiękniejszej części doliny rzeki Łososiny. Położenie, warunki klimatyczne, 

środowisko przyrodnicze i przede wszystkim brak przemysłu to niewątpliwie najważniejsze 

walory tego regionu. Turystów urzekają piękne krajobrazy oraz liczne miejsca gwarantujące 

spokojny służący zdrowiu wypoczynek. W gminie przybywa coraz więcej miejsc 

noclegowych, podwyższa się standard świadczonych usług turystycznych, szczególnie                

w dziedzinie agroturystyki. 

Położenie gminy jest niezbyt dogodne względem większych ośrodków takich jak: Kraków  

- stwarza gorsze możliwości korzystania z infrastruktury społecznej o znaczeniu 

ponadlokalnym i regionalnym, zwłaszcza w zakresie szkolnictwa średniego i wyższego, 

specjalistycznych placówek służby zdrowia, szerszej oferty kulturalnej. Rolnictwo ma 

w gminie dogodne, przyrodnicze warunki, ale charakteryzuje się małym areałem 

gospodarstw. Atrakcyjny krajobraz, flora i fauna obszaru stanowią szansę przyciągnięcia 

turystów aglomeracji miejskich oraz turystów zagranicznych.  

Rysunek 1. Położenie Gminy na tle podziału administracyjnego powiatu limanowskiego 
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2. Położenie administracyjne i geograficzne, rzeźba terenu, krajobraz 
 

Gmina Laskowa należy do zespołu gmin powiatu limanowskiego, w skład którego 

wchodzą następujące jednostki administracyjne gminy: Jodłownik, Mszana Dolna, Dobra, 

Laskowa, Tymbark, Słopnice, Niedźwiedź, Kamienica, Łukowica, Limanowa oraz miasta: 

Limanowa i Mszana Dolna. Gmina Laskowa położona jest w obrębie Karpat Zachodnich, na 

pograniczu Beskidu Wyspowego i Pogórza Wiśnickiego, w dolinie rzeki Łososiny – dopływie 

Dunajca. Otaczające dolinę wzniesienia wahają się od około 300 – 900 m n.p.m. przy 

nachyleniu stoków od 50 – 250. 

Gmina Laskowa graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi: 

- od północy z powiatem bocheńskim, gminami: Żegocina oraz Lipnica Murowana; 

- od północnego-wschodu z powiatem brzeskim, gminą Iwkowa; 

- od wschodu z powiatem nowosądeckim, gminą Łososina Dolna; 

- od południa i zachodu z gminą Limanowa. 

 

Powierzchnia poszczególnych sołectw wynosi: 

- Kamionka Mała -  pow.  1023,41 ha, 

- Krosna              -  pow.    620,45 ha, 

- Sechna             -  pow.     733,38 ha 

- Laskowa           -  pow.   2117,17 ha,    

- Strzeszyce        -  pow.    299,78 ha, 

- Ujanowice         -  pow.    195,39 ha 

- Jaworzna          -  pow.    668,29 ha,  

- Żmiąca             -  pow.  1014,61 ha, 

- Kobyłczyna       -  pow.    577,05 ha 

 

           Wykres 1. Powierzchnia poszczególnych sołectw 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 
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Najwyższe wzniesienia obszaru występują wzdłuż Pasma Łososińskiego ciągnącego się 

wzdłuż południowej granicy Laskowej obejmującego: Groń – 742,9 m n.p.m., Sałasz Mały – 

868,5 m n.p.m., Sałasz – 909,0 m n.p.m. oraz Jaworz – 917,9 m n.p.m. Najwyższe 

wzniesienia północnej części gminy stanowią: Rosochatka – 593,4 m n.p.m. oraz Kobyła – 

605,9 m n.p.m. 

Pod względem morfologicznym Gmina Laskowa położona jest w Karpatach Zachodnich, 

w strefie granicznej makroregionów karpackich: Pogórza i Beskidów. 

Obszar gminy leży w obrębie mezoregionów: 

1. Pogórza Rożnowskiego, na który składają się: 

- Płaskowyż Rożnowski, 

- Dolina Dunajca, 

- Kotlina Iwkowska, 

- Grzbiet Czchowski. 
 

2. Beskidu Wyspowego w skład którego wchodzą: 

- Pasmo Kamionkowskie, 

- Grzbiet Łopuszy, 

- Pasmo Łososińskie. 

 

Cały obszar Gminy Laskowa leży w obrębie Beskidu Wyspowego o bardzo urozmaiconej 

rzeźbie, o wysokościach osiągających od 300 do 921 m n.p.m. i znacznych deniwelacjach 

terenu. 

Główne elementy rzeźby mają tu układ pasmowy i ciągną się z zachodu na wschód. 

Związane jest to z budową podłoża fliszowego i zróżnicowaniem jego odporności  

na wietrzenie. Od północy ogranicza gminę równoleżnikowy grzbiet Kamionna – Kobyła, 

wznoszący się 150 metrowym progiem nad Pogórze Wiśnickie, a od południa synklinalny 

grzbiet Szałas – Jaworz. Obie formy rozdziela dolina rzeki Łososiny. 

W obrębie Gminy Laskowa znajduje się południowy skłon grzbietu wzniesienia Kamionna – 

Kobyła oraz północne zbocze góry Szałas – Jaworz, głęboko porozcinane resekwentnymi 

i konsekwentnymi dolinami dopływów Łososiny na szereg południkowych garbów 

o spłaszczonych, wąskich wierzchowinach. Strome, wypukłe i wypukło-wklęsłe stoki 

opadające od wierzchowin modelowane są poprzez liczne osuwiska (rejon Kamionki Małej, 

Krosnej, Jaworznej, Żmiącej) zarówno stare, jak i nowotworzone oraz ponawiane przez 

boczne, odnawiane stale i okresowo, dolinki (wciosy, parowy, wądoły, debrza). Dolina rzeki 

Łososiny, o stromych lokalnie podcinanych zboczach i płaskim, sterasowanym dnie, 

począwszy od odcinka przełomowego między górą Odrończą, a górą Załpą przy zachodniej 

granicy gminy, ulega stałemu poszerzaniu od 50 do 100 m do powyżej 800 m. 
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Osady rzeczne w dnie doliny tworzące 1 do 2 m terasę zalewową i 3 do 5 m terasę 

nadzalewową rozcina meandrujące i dziczejące koryto Łososiny o głębokości 1,5 do 2 m  

i szerokości 15 m. Wzdłuż koryta ciągnie się kamieniec pasem o zmiennej szerokości  

(od 5 do 100 – 150 m). 

 

3. Samorząd Gminy Laskowa 

Gmina to wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium, jest 

podstawową i zarazem najmniejszą jednostką samorządu terytorialnego. Do zakresu 

działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone 

ustawami na rzecz innych podmiotów. Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na gminy 

obowiązek realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 

Zadania własne służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Są to przede 

wszystkim sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, 

gospodarki wodnej, gminnych dróg, mostów, placów, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 

kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, 

ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należą między innymi sprawy USC, 

obywatelskie, przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych, referendów, 

działalność gospodarcza, sprawy związane z obronnością, z rolnictwem (zwrot podatku 

akcyzowego, szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych), sprawy związane z pomocą społeczną (zasiłki rodzinne, 500+, itp.). 

Gmina współdziała również z innymi jednostkami tj. województwem, powiatami oraz innymi 

gminami, wykonując zadania na podstawie zawieranych porozumień. 

 

3.1  Organizacja gminy 

 

Organami gminy są: 

1) Rada Gminy Laskowa – organ stanowiący i kontrolny,  

2) Wójt Gminy Laskowa – organ wykonawczy. 

 

Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej 

kompetencjach. W skład Rady Gminy wchodzi 15 radnych. W 2021 r. odbyło się 9 sesji,               

w tym 1 nadzwyczajna zwołana na wniosek Wójta Gminy. 

Rada Gminy ze swojego grona powołała 5 stałych komisji, to jest: 
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1. Komisję Rewizyjną;  

2. Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej;  

3. Komisję Budżetową;    

4. Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego;  

5. Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Komisje odbyły łącznie 33 posiedzenia, w tym 2 wspólne, tj.: 

 Komisja Rewizyjna - 4 

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej - 7 

 Komisja Budżetowa - 9 

 Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego - 8 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 5 

 

Do zadań Wójta należy wykonywanie uchwał Rady Gminy Laskowa, zadań określonych 

ustawami oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz. Zadania te Wójt Gminy realizuje przy 

pomocy Urzędu Gminy Laskowa oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Funkcje 

pomocnicze w gminie pełnią: Sekretarz oraz Skarbnik Gminy. 

W zakresie zadań administracyjnych w 2021 roku wydano: 

 237 zarządzeń, 

 3815 decyzji administracyjnych, 

 63 postanowienia, 

 311 zaświadczeń i wypisów, 

 562 odpisów aktów stanu cywilnego, 

 20 warunków na podłączenie się do kanalizacji, 

 6 warunków na podłączenie się do wodociągu, 

 79 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 

Ponadto zawarto 475 umów cywilno - prawnych. 
 

Zarejestrowano w USC Laskowa: 

 51 ślubów, 

 43 zgony, 

 11 urodzeń, 

W omawianym okresie do Urzędu Gminy wpłynęło: 

 13 068 pism, 

 56 wniosków o udzielenie informacji publicznej. 

 

Natomiast ilość pism wychodzących z Urzędu Gminy to 6829. 
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Strukturę Urzędu Gminy Laskowa przedstawia poniższy schemat organizacyjny. 

Wykres 2. Schemat organizacyjny 

 

 Źródło: Regulamin Organizacyjny dla Urzędu Gminy Laskowa 

3.2 Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 

1) Urząd Gminy Laskowa, 

2) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, 

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej, 

4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej, 

5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Laskowej, 

6) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ujanowicach, 

7) Szkoła Podstawowa w Jaworznej, 

8) Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej, 

9) Szkoła Podstawowa w Krosnej, 

10) Szkoła Podstawowa w Sechnej, 

11) Szkoła Podstawowa w Żmiącej, 

12) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej, 

13) Środowiskowy Dom Samopomocy w Ujanowicach. 
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4. Demografia 
 

Według danych pozyskanych z Urzędu Gminy Laskowa - liczba mieszkańców w Gminie 

Laskowa na koniec 2021 r. wynosiła 8197 osób. W porównaniu z 2018 r. nastąpił wzrost 

liczby mieszkańców o 38 osób (ok. 0,46 %), co przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1. Liczba ludności w Gminie Laskowa 

Liczba ludności w Gminie Laskowa w latach: 2018 - 2025 

2018 2019 2020 2021 
Szacunkowo 

2022 2023 2024 2025 

8159 8207 8218 8197 8237 8277 8317 8357 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  Urzędu Gminy Laskowa 

 

Gęstość zaludnienia na obszarze Gminy Laskowa na koniec 2021 r. wyniosła 

ok. 113 osób/km2. Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował stopniowy wzrost  

liczby ludności w gminie. 

Stan ludności w Gminie Laskowa według struktury ekonomicznych grup wiekowych 

przedstawia tabela 2. 

 

Tabela 2. Ludność według płci i ekonomicznych grup wiekowych (31.12.2021) 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Mężczyźni Kobiety 

OGÓŁEM 8197 4101 4096 

w wieku przedprodukcyjnym 0 - 17 lat 1935 977 958 

w wieku produkcyjnym 18 - 64 lat 5176 2643 2533 

w wieku poprodukcyjnym 65 lat i więcej 1086 481 605 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 
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Wykres 3. Stan ludności Gminy Laskowa na dzień 31.12.2021 r. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 

 

5. Struktura bezrobocia w gminie 

 

Wykres 4. Bezrobotni zarejestrowani według płci w Gminie Laskowa 2021 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Wykres 5. Bezrobotni kobiety i mężczyźni zarejestrowani w PUP według jednostek 

terytorialnych powiatu, stan na 31 grudnia 2021 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Limanowa 

 

6. Sytuacja gospodarcza 
 

Gmina Laskowa położona jest w północno-wschodniej części powiatu limanowskiego 

w sąsiedztwie gminy i miasta Limanowa, co stwarza duże szanse rozwojowe obszaru. 

Limanowa –  stanowi bowiem szczególny obszar koncentracji potencjału gospodarczego 

(lokalny biegun rozwoju), który może przyczynić się do pobudzenia rozwoju otaczających 

terenów. 

Biegunem rozwoju o znaczeniu regionalnym jest byłe miasto wojewódzkie - Nowy Sącz. 

Ma to szczególne znaczenie w sytuacji możliwości uwolnienia znacznych zasobów siły 

roboczej w wyniku restrukturyzacji rolnictwa i w związku z tym pilnej potrzeby uruchomienia 

mechanizmów tworzenia nowych miejsc pracy. 

Ze względu na walory przyrodnicze i kulturowo-krajobrazowe, obszar gminy wraz  

z południową częścią województwa małopolskiego należy do najbardziej atrakcyjnych 

turystycznie regionów kraju. Duży potencjał dla rozwoju wszelkich form rekreacji biernej  

i czynnej, w tym agroturystyki, etnoturystyki oraz ekoturystyki sprawia, że rola tej dziedziny 

gospodarki będzie sukcesywnie wzrastała. 

W Gminie Laskowa w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 745 podmiotów 

gospodarki narodowej, z czego 647 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 90 nowych podmiotów, a 20 podmiotów zostało 
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wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009 - 2020 najwięcej (90) podmiotów zarejestrowano   

w roku 2020, a najmniej (34) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (53) podmiotów 

wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (20) podmiotów wyrejestrowano 

natomiast w 2020 roku. Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających 

osobowość prawną w gminie Laskowa najwięcej (14) jest stanowiących spółki cywilne. 

Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić,                         

że najwięcej (718) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 1,7% (13) 

podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 

swój rodzaj działalności jako przemysł i budownictwo deklarowało 51,8% (386) podmiotów,      

a 46,4% (346) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Laskowa najczęściej 

deklarowanymi rodzajami działalności są budownictwo (47.6%) oraz handel hurtowy               

i detaliczny: naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,7%).  

Wykres 6. Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007 w 2021 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Wykres 7. Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007 w latach 2019 – 2021 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Na terenie Gminy Laskowa głównym źródłem utrzymania gospodarstw domowych jest 

praca zarobkowa oraz niezarobkowe źródła utrzymania. Najwięcej podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG zajmuje się budownictwem i handlem. 

Rozmieszczenie podmiotów działalności gospodarczej jest nierównomierne. Największa 

ich ilość zlokalizowana jest w Laskowej i Ujanowicach oraz Kamionce Małej. Dane dotyczące 

źródeł utrzymania gospodarstw domowych wskazują, że około 45% wszystkich gospodarstw 

domowych utrzymuje się z niezarobkowych źródeł utrzymania (emerytury, renty, zasiłki  

dla bezrobotnych, zasiłki z pomocy społecznej i inne).  

Struktura pracujących wg wykształcenia w gminie kształtuje się podobnie, jak                          

w Małopolsce i całym kraju. Najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem 

zawodowym i średnim. Na terenie gminy liczba ludności zatrudnionej poza rolnictwem jest 

duża, odsetek ten nie maleje. Wzrasta ilość ludności podejmującej działalność usługową na 

miejscu, jednak liczba tych w stosunku do dojeżdżających do pracy jest mała. 
 

7. Rolnictwo 

Gmina Laskowa posiada zróżnicowane warunki przyrodniczo – klimatyczne i glebowe 

dla produkcji rolniczej. Wpływa na to wiele czynników środowiska przyrodniczego, warunki 

hydrogeologiczne, klimatyczne, ukształtowanie terenu oraz pokrywy glebowej. 

Ogólnie można określić, że najkorzystniejsze warunki do działalności rolniczej posiada: 

 Sechna (ekspozycja terenów południowo-zachodnia), oraz częściowo wsie:  

 Laskowa, 

 Strzeszyce 

 Ujanowice 

 Jaworzna, 

 Żmiąca, 

 Kobyłczyna (niższe partie wzniesień – stoki o ekspozycji wschodniej i zachodniej). 
 

Pozostałe miejscowości posiadają mniej korzystne warunki, lecz w ich obszarze znajdują 

się również tereny o predyspozycjach dla rozwoju rolnictwa. W produkcji rolnej dominuje 

ogrodnictwo i sadownictwo, w tym uprawy drzew owocowych: jabłoni, śliw, wiśni oraz 

plantacje owoców jagodowych (truskawek, malin, agrestu, porzeczek). W strukturze 

zasiewów  dominuje uprawa zbóż i roślin okopowych. W strukturze agrarnej zaznacza się 

dominacja gospodarstw małych i średnich przy średniej wielkości 3,6 ha. 

 

Tabela 3. Podstawowa struktura gruntów w Gminie Laskowa [ha] 

Grunty 
ogółem 

Użytki rolne 
ogółem 

Pod 
zasiewami 

Łąki trwałe 
Pastwiska 

trwałe 
Lasy i grunty 

leśne 
Pozostałe 

grunty 

4 505,01 2 855,03 445,98 1 823,35 100,46 1 486,53 163,45 

Źródło: GUS, Powszechny Spis Rolny 2020 r. 
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Tabela 4. Wykonanie budżetu Gminy Laskowa za 2021 r 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
PLAN (PO 

ZMIANACH) 
WYKONANIE 

 % 
  WYK 

1 2 3   

A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 55 413 214,95 62 369 514,74 112,55 

Dochody bieżące 52 348 017,48 53 934 822,33 103,03 

Dochody majątkowe 3 065 197,47 8 434 692,41 275,18 

B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) 58 004 525,63 55 813 002,85 96,22 

Wydatki bieżące 51 098 953,27 49 429 272,78 96,73 

Wydatki majątkowe 6 905 572,36 6 383 730,07 92,44 

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) 
(A-B) 

-2 591 310,68 6 556 511,89   

Różnica między dochodami bieżącymi 
a wydatkami bieżącymi 

1 249 064,21 4 505 549,55   

D. PRZYCHODY OGÓŁEM 
 z tego: 

4 004 810,68 5 382 519,45 134,40 

niewykorzystane środki pieniężne, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o 
finansach publicznych 

2 417 909,90 3 628 458,11 150,07 

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

1 586 900,78 1 754 061,34 110,53 

E. ROZCHODY OGÓŁEM 
 z tego: 

1 413 500,00 1 413 500,00 100 

spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów  
wartościowych 
w tym: 

1 413 500,00 1 413 500,00 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 

 

Za 2021 r. dochody Gminy Laskowa zostały zrealizowane w 112,55%, natomiast wydatki 

w 96,22 %. Ostateczny wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowi deficyt budżetu  

w kwocie 2.591.310,68 zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie gminy z tytułu 

kredytów wynosi 8.987.925,40 zł co stanowi 14,41% wykonanych dochodów. 

 

II. STAN FINANSÓW GMINY 
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Wykres 8. Realizacja dochodów wg głównych źródeł ich pochodzenia w 2021 r 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 

 

Wykres 9.  Dochody własne 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 
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1. Wykonanie wydatków za 2021 r 
 

Tabela 5.  Zestawienie wykonanych wydatków wg rozdziałów za 2021 r 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Plan na 

31.12.2021 
Wykonanie na 

31.12.2021 
Wykonanie 
planu w % 

10   Rolnictwo i łowiectwo 3 927 256,20 3 585 358,35 91,29% 

  1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 132 524,79 2 794 007,27 89,19% 

  1030 Izby rolnicze 1 664,31 1 505,09 90,43% 

  1095 Pozostała działalność 793 067,10 789 845,99 99,59% 

20   Leśnictwo 8 000,00 8 000,00 100,00% 

  2001 Gospodarka leśna 8 000,00 8 000,00 100,00% 

400   
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

104 692,70 91 053,69 86,97% 

  40002 Dostarczanie wody 104 692,70 91 053,69 86,97% 

600   Transport i łączność 4 573 840,67 4 264 840,19 93,24% 

  60016 Drogi publiczne gminne 490 140,80 467 200,44 95,32% 

  60017 Drogi wewnętrzne 787 025,00 772 669,17 98,18% 

  60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 278 974,87 3 024 482,78 92,24% 

  60095 Pozostała działalność 17 700,00 487,8 2,76% 

630   Turystyka 741 124,00 671 671,51 90,63% 

  63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 392 932,09 378 285,35 96,27% 

  63095 Pozostała działalność 348 191,91 293 386,16 84,26% 

700   Gospodarka mieszkaniowa 228 613,00 188 979,99 82,66% 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 228 613,00 188 979,99 82,66% 

710   Działalność usługowa 44 496,00 38 975,23 87,59% 

  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 17 000,00 15 075,25 88,68% 

  71035 Cmentarze 15 496,00 15 289,98 98,67% 

  71095 Pozostała działalność 12 000,00 8 610,00 71,75% 

750   Administracja publiczna 4 458 050,23 4 392 506,18 98,53% 

  75011 Urzędy wojewódzkie 143 910,54 135 692,14 94,29% 

  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 109 000,00 106 084,95 97,33% 

  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 264 319,69 3 232 962,33 99,04% 

  75056 Spis powszechny i inne 22 732,00 22 732,00 100,00% 

  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 104 000,00 87 187,82 83,83% 

  75085 
Wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego 

742 488,00 742 387,12 99,99% 

  75095 Pozostała działalność 71 600,00 65 459,82 91,42% 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 579,00 1 579,00 100,00% 

  75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

1 579,00 1 579,00 100,00% 

752   Obrona narodowa 0 0 - 

  75212 Pozostałe wydatki obronne 0 0 - 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

468 933,78 454 675,63 96,96% 
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  75412 Ochotnicze straże pożarne 368 933,78 358 321,75 97,12% 

  75414 Obrona cywilna 0 0 - 

  75421 Zarządzanie kryzysowe 100 000,00 96 353,88 96,35% 

757   Obsługa długu publicznego 145 000,00 137 741,87 94,99% 

  75702 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 
dłużnego – kredyty i pożyczki 

145 000,00 137 741,87 94,99% 

758   Różne rozliczenia 77 737,00 32 737,00 42,11% 

  75801 
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 

32 737,00 32 737,00 100,00% 

  75818 Rezerwy ogólne i celowe 45 000,00 0 0,00% 

801   Oświata i wychowanie 19 809 703,81 19 186 961,03 96,86% 

  80101 Szkoły podstawowe 13 980 611,14 13 506 037,81 96,61% 

  80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

503 708,00 499 705,68 99,21% 

  80104 Przedszkola  3 409 031,34 3 321 943,01 97,45% 

  80113 Dowożenie uczniów do szkół 190 845,00 186 528,42 97,74% 

  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 64 968,00 50 568,00 77,84% 

  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 717 004,00 690 761,48 96,34% 

  80149 

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego 

163 095,00 162 448,68 99,60% 

  80150 
Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

533 463,70 530 703,51 99,48% 

  80153 
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

116 882,96 115 720,06 99,01% 

  80195 Pozostała działalność 130 094,67 122 544,38 94,20% 

851   Ochrona zdrowia 198 463,17 170 492,21 85,91% 

  85153 Zwalczanie narkomanii 9 000,00 9 000,00 100,00% 

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 156 786,66 129 815,70 82,80% 

  85195 Pozostała działalność 32 676,51 31 676,51 96,94% 

852   Pomoc społeczna 2 292 458,31 2 212 381,63 96,51% 

  85202 Domy pomocy społecznej 46 485,00 30 707,82 66,06% 

  85203 Ośrodki wsparcia 656 136,00 656 136,00 100,00% 

  85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej 

8 319,00 7 618,30 91,58% 

  85214 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

216 809,93 196 809,95 90,78% 

  85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 0 0,00% 

  85216 Zasiłki stałe 126 269,09 124 769,09 98,81% 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej 839 486,99 815 974,62 97,20% 
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  85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

90 678,02 89 426,14 98,62% 

  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 187 484,00 172 149,43 91,82% 

  85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 115 790,28 115 790,28 100,00% 

  85295 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 100,00% 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74 999,87 74 187,10 98,92% 

  85395 Pozostała działalność 74 999,87 74 187,10 98,92% 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 826 694,00 725 474,69 87,76% 

  85401 Świetlice szkolne 330 736,00 322 949,61 97,65% 

  85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 64 405,00 60 910,08 94,57% 

  85415 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 

103 953,00 99 415,00 95,63% 

  85416 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
motywacyjnym 

327 600,00 242 200,00 73,93% 

  85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 0 - 

855   Rodzina 15 652 976,52 15 614 590,35 99,75% 

  85501 Świadczenie wychowawcze 11 805 900,00 11 804 331,90 99,99% 

  85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

3 778 495,01 3 745 887,87 99,14% 

  85503 Karta Dużej Rodziny 698,69 698,69 100,00% 

  85504 Wspieranie rodziny 42 496,00 39 926,06 93,95% 

  85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów 

25 386,82 23 745,83 93,54% 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 712 003,37 2 329 320,53 85,89% 

  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 705 407,72 611 358,31 86,67% 

  90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 519 896,67 1 313 270,89 86,41% 

  90003 Oczyszczanie miast i wsi 128 974,17 115 983,63 89,93% 

  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000,00 3 500,00 43,75% 

  90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 105 048,61 84 434,14 80,38% 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 170 155,00 150 489,53 88,44% 

  90026 
Pozostałe działania związane z gospodarką 
odpadami 

44 321,20 40 221,03 90,75% 

  90095 Pozostała działalność 30 200,00 10 063,00 33,32% 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 704 100,00 693 576,70 98,51% 

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 658 800,00 652 113,70 98,99% 

  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 300,00 36 463,00 90,48% 

  92195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100,00% 

926   Kultura fizyczna 953 804,00 937 899,97 98,33% 

  92601 Obiekty sportowe 723 687,00 723 672,00 100,00% 

  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 230 117,00 214 227,97 93,10% 

    Razem 58 004 525,63 55 813 002,85 96,22% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 
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2. Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 r 

 

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 6.383.730,07 

zł i do ogółu poniesionych wydatków budżetu w kwocie  55.813.002,85 zł stanowi  11,44 %. 

Tabela 6.  Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych za 2021 r 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Plan na 

31.12.2021 r.  
(w zł) 

Wykonanie (w 
zł) 

Realizacja 
planu po 
zmianach 

(w %) 

010 1010 
Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
Gminy Laskowa 

2 392 980,05 2 054 759,03 85,87 

010 1010 
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie 
Gminy Laskowa 

21 525,00 21 525,00 100,00 

010 1010 
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Laskowa 

717 519,74 717 519,73 100,00 

010 1095 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 620 000,00 617 242,58 99,56 

600 60016 
Przebudowa drogi gminnej nr 340233K"Krosna-
Żmiąca" w miejscowości Strzeszyce w km 2+106-
2+588 

48 000,00 48 000,00 100,00 

600 60016 
Przebudowa drogi gminnej nr 340235K"Laskowa-
Rozpite" w miejscowości Laskowa w km0+000-
0+440(Opracowanie koncepcji) 

10 150,00 10 150,00 100,00 

600 60016 
Przebudowa drogi gminnej Pławecówka w 
miejscowości Kamionka Mała 

35 893,37 35 893,37 100,00 

600 60016 

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 
604489K"Krosna -Wajdówka-Przylaski" w 
miejscowości Krosna w km 0+000-0+100 wraz z 
budową przepustu 

5 805,00 5 805,00 100,00 

600 60016 
Przebudowa i rozbudowa przepustu w ciągu drogi 
gminnej nr 340233K"Krosna -Żmiąca" w 
miejscowości Strzeszyce w km 2+710  

26 445,00 26 445,00 100,00 

600 60017 
Przebudowa  drogi "Kaleń" w m.Kobyłczyna na 
odcinku 170 mb 

38 812,70 38 812,70 100,00 

600 60017 
Przebudowa drogi "Waligórówka" w miejscowości 
Sechna 

67 898,30 67 898,30 100,00 

600 60017 
Przebudowa drogi"Ponad rzekę" w miejscowości 
Kobyłczyna 

64 997,81 64 997,81 100,00 

630 63003 
Dofinansowanie dokumantacji projektowej 
infrastruktury turystycznej Głównego Szlaku Beskidu 
Wyspowego'Beskidzkie Wyspy-etapI" 

4 888,89 4 888,89 100,00 

630 63003 
Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy 
Laskowa 

300 000,00 291 240,84 97,08 

630 63095 Laskowski Szlak Edukacyjny 75 144,62 75 054,62 99,88 

630 63095 
Oświetlenie obiektów infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej w miejscowości Laskowa 

182 223,00 127 507,25 69,97 

630 63095 
Wykonanie monitoringu parku dworskiego w 
miejscowości Laskowa 

24 568,51 24 568,51 100,00 

630 63095 
Wykonanie monitoringu stawów rekreacyjnych w 
miejscowości Laskowa 

61 255,78 61 255,78 100,00 

700 70005 
Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz c.o. 
w budynku usługowo-mieszkalnym w Ujanowicach 

52 947,81 52 947,81 100,00 

750 75023 Modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy Laskowa 53 966,25 53 966,25 100,00 

754 75412 Budowa remizy w OSP Kamionka Mała 100 000,00 98 374,69 98,37 

754 75412 Rozbudowa budynku Remizy OSP  w Laskowej 7 257,00 7 257,00 100,00 
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801 80101 
Dostosowanie do osób niepełnosprawnych przejście 
z kostki brukowej od stanowiska postojowego do 
chodnika 

5 452,00 5 452,00 100,00 

801 80101 Laboratoria przyszłości-Kamionka Mała 30 000,00 18 000,00 60,00 

801 80101 Laboratoria przyszłości-Żmiąca 30 000,00 18 000,00 60,00 

801 80101 Laboratoria przyszłości-Krosna 30 000,00 18 000,00 60,00 

801 80101 Laboratoria przyszłości-Sechna 30 000,00 18 000,00 60,00 

801 80101 Laboratoria przyszłości-Jaworzna 60 000,00 60 000,00 100,00 

801 80101 Laboratoria przyszłości-Laskowa 92 400,00 54 568,48 59,06 

801 80101 Laboratoria przyszłości-Ujanowice 60 000,00 36 965,10 61,61 

801 80101 
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Laskowej 

79 950,00 79 950,00 100,00 

801 80101 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 
miejscowości Kamionka Mała i Jaworzna 

633 528,97 633 528,97 100,00 

801 80101 
Wykonanie miejsca parkingowego dla osób 
niepełnosprawnych Kamionka Mała 

7 050,00 6 998,00 99,26 

801 80101 
Wykonanie miejsca parkingowego dla osób 
niepełnosprawnych Krosna 

7 050,00 7 050,00 100,00 

801 80101 
Wykonanie miejsca parkingowego dla osób 
niepełnosprawnych Sz.P.Sechna 

7 050,00 6 550,00 92,91 

801 80101 
Wykonanie miejsca parkingowego dla osób 
niepełnosprawnych Sz.P.Żmiąca 

7 050,00 7 050,00 100,00 

801 80101 
Wykonanie miejsca parkingowego dla osób 
niepełnosprawnych ZSzP Laskowa 

7 050,00 2 900,00 41,13 

801 80101 
Wymiana drzwi wejściowych do pracowni 
matematycznej z likwidacją progu 

7 500,00 7 500,00 100,00 

801 80101 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku 
Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej 

29 848,36 29 848,36 100,00 

801 80104 
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Laskowej 

0,49 0,00 0,00 

801 80104 Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych 1 000,00 1 000,00 100,00 

801 80104 
Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw na 
potrzeby dzieci niepełnosprawnych 

204,10 0,00 0,00 

900 90001 
Modernizacja oprogramowania SCADA oczyszczalni 
ścieków w Ujanowicach 

46 303,00 46 303,00 100,00 

900 90002 Doposażenie PSZOK  12 000,00 11 179,00 93,16 

900 90005 
Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych Gminy Laskowa na paliwa stałe( dotacja 
dla mieszkańców gminy) 

54 064,61 53 000,00 108,32 

900 90015 
Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w 
Gminie Laskowa 

16 605,00 16 605,00 100,00 

926 92601 
Budowa  sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Sechnej 

699 687,00 699 687,00 100,00 

926 92601 
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie 
Laskowa 

24 000,00 23 985,00 99,94 

926 92605 Zakup kosiarki 15 500,00 15 500,00 100,00 

    RAZEM WYDATKI  MAJĄTKOWE 6 905 572,36 6 383 730,07 92,44 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa
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Tabela 7.  Wykonane wydatki wg rozdziałów w placówkach oświatowych 

Dział Rozdział Treść 
ZSz-P 

Laskowa 
ZSz-P 

Ujanowice 
Sz.P. 

Jaworzna 

Sz.P. 
Kamionka 

Mała 
Sz.P. Żmiąca Sz.P. Krosna Sz.P.Sechna 

801   Oświata i wychowanie 5 808 814,34 3 345 387,81 1 909 822,63 1 449 242,34 1 434 278,95 1 497 308,26 1 323 121,39 

  80101 Szkoły podstawowe 3 651 032,41 2 105 814,50 1 346 888,63 1 240 256,41 1 280 969,65 1 211 370,34 1 218 632,66 

  80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych 0,00 0,00 109 390,20 98 728,73 115 094,75 76 743,67 91 998,53 

  80104 Przedszkola 1 480 175,22 933 216,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  80113 Dowożenie uczniów do szkół 153 804,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 440,00 5 648,00 0,00 4 880,00 3 300,00 5 500,00 2 300,00 

  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 170 847,01 177 350,66 85 812,13 75 887,02 0,00 180 864,66 0,00 

  80149 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego 

121 771,66 40 677,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  80150 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
szkołach podstawowych 

137 402,13 30 314,44 342 428,82 8 060,23 12 497,89 0,00 0,00 

  80153 
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

38 366,26 21 816,01 16 550,33 11 233,58 12 901,77 7 280,15 7 571,96 

  80195 Pozostała działalność 41 974,85 30 551,16 8 752,52 10 196,37 9 514,89 15 549,44 2 618,24 

852   Pomoc społeczna 12 908,02 17 303,99 5 460,50 8 418,88 0,00 7 796,04 0,00 

  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 12 908,02 17 303,99 5 460,50 8 418,88 0,00 7 796,04 0,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 194 794,96 128 499,59 10 727,83 17 501,39 12 608,73 7 769,53 11 957,66 

  85401 Świetlice szkolne 159 560,32 109 396,10 10 145,07 11 512,20 12 608,73 7 769,53 11 957,66 

  85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 35 234,64 19 103,49 582,76 5 989,19 0,00 0,00 0,00 

Razem: 6 016 517,32 3 491 191,39 1 926 010,96 1 475 162,61 1 446 887,68 1 512 873,83 1 335 079,05 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa
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Tabela 8. Zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za pobór wody z ujęcia wody                      

w Kobyłczynie, zrealizowane wydatki za pobór wody z wodociągu wiejskiego Ujanowice –

Kobyłczyna oraz utrzymanie wodociągu w Laskowej za 2021 r 

Dział Rozdział Treść 

400 
 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

 
40002 Dostarczanie wody 

 
zrealizowane dochody 91.943,79 

 
zrealizowane wydatki 91.053,69 

Dofinansowanie z GMINY 890,01 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 

 

 

Tabela 9.  Zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków do kanalizacji 

i oczyszczalni ścieków  oraz zrealizowane wydatki w zakresie gospodarki ściekowej za 2021 r 

Dział Rozdział Treść 

900 
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

 
zrealizowane dochody 479.351,59 

 
zrealizowane wydatki 611.358,31 

Dofinansowanie z GMINY -132.006,72 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 

 

Tabela 10. Zrealizowane dochody z tytułu opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz zrealizowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2021 r 

Dział Rozdział Treść 

900 
 
 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

 
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 

 
zrealizowane dochody 1.495.428,26 

 
zrealizowane wydatki 1.313.270,89 

Dofinansowanie z GMINY 182.157,37 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 
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Tabela 11.  Harmonogram spłat 

  

      Ogółem zadłużenie Gminy Laskowa z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 8.987.925,40 zł., z tego: 

Lp. 
Nazwa instytucji Zadłużenie 

na 
31.12.2021 

  

Nr umowy 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 2029 r. 

1. 

BS Limanowa-(800.000 zł.)   kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał       

000/08/1572 z  29.08.2008r. 220 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 50 000,00 50 000,00       

kredyt zaciągnięty  na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 

WIBOR 1 M+1% 
  

Spłata 29.09.2009 do 20.12.2026 

2. 

BS Limanowa - (1.780.000 zł.)   kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał       

000/08/1677  z 29.09.2008r 638 338,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 110 000,00 168 338,00       

kredyt zaciągnięty  na modernizację, przebudowę oraz odbudowę dróg gminnych. 

WIBOR 1 M+1% 
  

spłata 29.09.2009 do 20.12.2026 

5. 

BS Skawina (2.187.127 zł.)   kapitał               

5/2010/JST 257 000,00 257 000,00               

kredyt zaciągnięty na realizację inwestycji: „Odnowa Centrum wsi Strzeszyce”,  remont drogi gminnej lokalnej nr K340233 „Krosna-Żmiąca” w miejscowościach: Krosna, 
Strzeszyce i Żmiąca wraz z remontem mostu na rzece Łososina, odbudowę dróg, „Budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Laskowej”: 917.000,00 zł., 

WIBOR 1 M+1,07 
  

spłata 30.06.2011 do 20.12.2022 
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6. 

PKO BP Nowy Sącz (5.450.000 zł.)   kapitał kapitał kapitał kapitał         

14102034530000829600411751 2 850 000,00 550 000,00 800 000,00 800 000,00 700 000,00         

kredyt zaciągnięty z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa”, 
realizowanego z udziałem środków EFRR w ramach MRPO na lata 2007-2013:  4.150.000,00 zł., 

WIBOR 1 M+0,9 % odsetki 

spłata 30.06.2012 do 20.12.2025 271 860,00 

8. 

BS Limanowa(591.000 zł.)   kapitał               

0001/12/396    z 1.10.2012 r. 56 000,00 56 000,00               

kredyt zaciągnięty na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa”, realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013 

WIBOR 1 M+2,50   

spłata 31.03.2013 do 31.03.2022   

9. 

B.S. Limanowa(1.030.000 zł.)   kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał       

001/15/349 21.12.2015r. 610 000,00 70 000,00 100 000,00 100 000,00 170 000,00 170 000,00       

kredyt zaciągnięty na zakup częściowo zabudowanej nieruchomości gruntowej usytuowanej w obrębie ewidencyjnym Ujanowice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów 

WIBOR 1 M+1,30 
  

Spłata 31.03.2016 do 31.03.2026 

10. 

BS Limanowa (350.000 zł.)   kapitał kapitał             

001/16/334 z 29.12.2016 r. 100 000,00 50 000,00 50 000,00             

kredyt zaciągnięty  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz realizację inwestycji pn.: „Przebudowa  i rozbudowa istniejącego budynku 
Ośrodka Zdrowia w miejscowości Laskowa”250.000,00 zł., 

WIBOR 1M+0,90% 

  
spłata 31.03.2017 do 31.03.2023 
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11. 

B.S. Limanowa (1.599.000 zł.)   kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał       

001/17/82 z 15.05.2017 r. 1 199 000,00 100 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 699 000,00       

kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt.kredytów 

WIBOR 1M+0,90% 

  
spłata 30.06.2018 do 31.12.2026 

12. 

B.S. Limanowa (300.000 zł.)   kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał       

001/17/316 z  22.12.2017 r. 166 000,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 32 000,00       

kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu 

WIBOR 1M+1,30% 
  

spłata 30.06.2018 do 30.06.2026 

13. 

B.S. Limanowa (762.722,00 zł.)   kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał 

001/18/265  z 03.12.2018 r. 626 241,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 125 400,00 125 400,00 125 441,00 

kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów 

WIBOR 1M+1,20% 
  
 spłata 30.06.2019 do 30.06.2029 



 
 

26 
 

14. 

B.S. Limanowa (1.000.000,00 zł.)   kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał 

001/19/156  z 26.08. 2019 r. 900 000,00 50 000,00 50 000,00 83 334,00 83 334,00 54 815,48 233 334,00 283 334,00 61 848,52 

kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów 

WIBOR 1M+1,20% 

  
spłata 30.06.2020 do 30.06.2029 

15. 

B.S. Limanowa (1.395.346,40 zł.)   kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał kapitał 

z 2020 r. 1 365 346,40 25 000,00 25 000,00 191 666,00 191 666,00 191 666,00 241 666,00 241 666,00 257 016,40 

kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów 

WIBOR 1M+1,20% 

  
spłata 30.06.2021 do 30.06.2029 

Ogółem kapitał 8 987 925,40 1 401 500,00 1 368 500,00 1 568 500,00 1 538 500,00 
1 415 
819,48 

600 400,00 650 400,00 444 305,92 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 
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Tabela 12.  Wskaźnik spłaty zobowiązań 

Lp. Wyszczególnienie 2019 2020  2021 2022 2023 

1 Wskaźnik spłaty zobowiązań   

1.1 

Relacja określona po lewej stronie 

nierówności we wzorze, o którym mowa 

w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu 

zobowiązań związku współtworzonego 

przez jednostkę samorządu terytorialnego 

oraz po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń przypadających na dany rok) 

6,84% 6,04% 4,91% 5,87% 6,13% 

1.2 

Relacja określona po prawej stronie 

nierówności we wzorze, o którym mowa 

w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla 

danego roku (wkaźnik jednoroczny) 

11,74% 11,14% 13,80% 2,76% 7,43% 

1.3 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 

określony po prawej stronie nierówności we 

wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 

po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 

obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku 

poprzedzającego pierwszy rok prognozy 

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 

arytmetyczną z poprzednich lat) 

15,00% 15,00% 15,00% 11,52% 9,65% 

1.3.1 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 

określony po prawej stronie nierówności we 

wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 

po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 

obliczony w oparciu o wykonanie roku 

poprzedzającego pierwszy rok prognozy 

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 

arytmetyczną z poprzednich lat) 

15,00% 15,00% 15,00% 12,58% 10,70% 

1.4 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 

zobowiązań określonego w art. 243 

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 

związku współtworzonego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego oraz 

po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 

obliczonego w oparciu o plan 

3 kwartałów roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

Tak Tak Tak Tak Tak 

1.4.1 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 

zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, 

po uwzględnieniu zobowiązań związku 

współtworzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 

obliczonego w oparciu o wykonanie roku 

poprzedzającego rok budżetowy 

Tak Tak Tak Tak Tak 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 
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Tabela 13. Nadwyżka operacyjna 

Lp. Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 

1.1 

Różnica między 
dochodami bieżącymi 
a wydatkami 
bieżącymi 

2 659 541,68 2 745 429,45 4 505 549,55 141 324,08 1 881 093,37 

1.2 

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi, 
skorygowanymi o 
środki, a wydatkami 
bieżącymi 

3 529 779,22 4 027 297,85 9 888 069,00 7 359 256,95 2 015 639,92 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 
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1. Niektóre zadania inwestycyjno – remontowe 

1) Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sechnej. 

W miesiącu lipcu zakończono prace przy budowie ogólnodostępnej sali gimnastycznej  

i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Całkowita wartość zadania wyniosła: 

1 595 929,29 zł w tym dofinansowanie 699 687,00 zł w ramach Programu Sportowa Polska – 

Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. 

 

 

 

W miesiącu listopadzie zakończono prace przy zagospodarowaniu terenu pod sport  

i rekreację w obrębie Szkoły Podstawowej w Sechnej. Wartość robót wyniosła 29 520,00 zł. 

 

2) Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Kamionka Mała. 

Prace przy termomodernizacji budynku szkoły obejmowały łacenie połaci dachowej, 

wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi kominów, izolację poziomą 

stropu z wełny mineralnej, montaż podbitek dachowych, orynnowanie budynku i wykonanie 

instalacji odgromowej, docieplenie ścian budynku styropianem. Wartość inwestycji wyniosła: 

546 324,04  zł – Środki pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                            

w wysokości 430 000,00 zł, natomiast środki własne to kwota 116 324,04 zł. Ponadto 

wymieniono dwa okna i drzwi wejściowe do budynku szkoły za kwotę 29 848,36 zł. 

III. INWESTYCJE 
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3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Jaworzna.  

Termomodernizacja obejmowała ocieplenie stropu budynku styropianem, izolację 

przeciwwilgociową z folii polietylenowej, wylewkę. Prace zakończono w październiku 2021 r., 

całkowita wartość inwestycji wyniosła 87 204,93 zł. 
 

4) Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

w Laskowej. 

Wykonano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

w Laskowej o powierzchni 352 m². Wartość inwestycji pokryto ze środków własnych              

w wysokości: 79 950,00 zł. 
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5) Modernizacja i adaptacja budynku gospodarczego w Krosnej. 

Zlecono wykonanie modernizacji i adaptacji budynku gospodarczego wraz z wykonaniem 

zmiany sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny w miejscowości Krosna. 

Wykonawcą robót jest firma Pana Jana Wojtasa z Siekierczyny. Wartość robót budowlanych 

wyniesie: 343 928,31 zł. 

 

6) Oświetlenie obiektów infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości 

Laskowa. 

W ramach tego zadania zrealizowano: 

- oświetlenie parku dworskiego, którego wartość wyniosła 54 180,38 zł, w tym środki                    

z PROW: 13 466,00 zł, 

- monitoring parku dworskiego, pokryto ze środków własnych w wysokości 24 568,51 zł,  

- oświetlenie stawów rekreacyjnych w miejscowości Laskowa, których całkowita wartość 

wyniosła 100 709,62 zł, w tym środki z PROW: 51 421,00 zł, 

- monitoring stawów, zamontowano 14 kamer 4 MPX wraz z niezbędnym osprzętem, 

wykonano modernizację serwerowni na potrzeby prawidłowego funkcjonowania monitoringu, 

wartość tych inwestycji wyniosła 107 346,34 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych stanowiły kwotę - 45 610,86 zł.  
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7) Modernizacja ścieżki wokół stawów rekreacyjnych w miejscowości Laskowa. 

Prace wykonano w okresie od 18 sierpnia do 22 października  2021 r. przez firmę LIMDROG                     

z Limanowej. Wartość inwestycji wyniosła 141 969,98 zł. 

 

 
 

 

8) Laskowski Szlak Edukacyjny w Parku Dworskim.  

W ramach zadania wykonano budowę obiektów małej architektury, montaż ławek, 

przyrządów edukacyjnych, tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczo – ekologicznej po 

prawej stronie drogi w „Parku Rekreacji” w Laskowej. Inwestycje zakończono w sierpniu 

2021 roku, a całkowita wartość zadania wyniosła 75 054,62 zł, dofinansowanie z PROW: 

37 240,00 zł.  
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9) Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku 

usługowo- mieszkalnym w Ujanowicach. 

 

W ramach zadania wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku usługowo - 

mieszkalnym, wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w 4 lokalach mieszkalnych,  

a także przyłączono budynek do sieci gazowej. Wartość inwestycji wyniosła 52 947,81 zł. 

 

10) Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy Laskowa  

W grudniu zakończono prace związane z wykonaniem modernizacji istniejącej kotłowni  

w budynku Urzędu. Wykonawcą robót był Pan Tomasz Krzyżak ze Żmiącej. Wartość 

inwestycji wyniosła 53 966,25 zł.  
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11) Budowa remizy OSP w Kamionce Małej 

W miesiącu grudniu 2021 zakończono I etap budowy budynku remizy OSP w Kamionce 

Małej polegający na wykonaniu ław fundamentowych i utwardzeniu placu manewrowego. 

Wykonawcą robót była firma Pana Jana Wojtasa z Siekierczyny. Wartość inwestycji wyniosła 

98 374,69 zł. 

12) Rozbudowa budynku Remizy OSP o boksy garażowe w Laskowej. 

w I poł. 2021 r. podjęto starania w celu zakończenia budowy i przekazania boksów 

garażowych przy budynku OSP Laskowa do użytkowania. W dniu 16.09.2021 r. uzyskano 

pozwolenie na użytkowanie tych boksów. Wartość inwestycji wyniosła 7 257,00 zł. 

13) Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Laskowa 

 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyłczyna, koszt inwestycji: 

755 522,09 zł,  plus nadzór inwestorki 9 821,78 zł. 
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 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowa (osiedle Rozpite, Nadole, 

Odrończa). Koszt inwestycji: 660 084,12 zł, plus nadzór inwestorski 8 581,09 zł. 

 Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Kamionka Mała. Koszt inwestycji: 88 443,49 zł, 

plus nadzór inwestorski 1 149,77 zł. 

 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaworzna i Strzeszyce. Wartość 

inwestycji wyniosła: 192 281,80 zł, plus nadzór inwestorski 2 499,66 zł. 

 W czerwcu 2021 r. odebrano koncepcję rozbudowy kanalizacji sanitarnej  

w miejscowościach: Kamionka Mała i Sechna. Łącznie wydatkowano kwotę: 1 230,00 

zł.  

 W miesiącu listopadzie 2021 r. odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową na 

rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosna. Łącznie wydatkowano kwotę: 

17 699,70 zł. 

 W miesiącu grudniu 2021 r. odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową na 

rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaworzna. Łącznie wydatkowano 

kwotę: 38 895,30 zł.  

 

14) W dniu 22.03.2021 r. podpisano umowę z Panią Jolantą Mucha reprezentującą firmę 

„EKOSYSTEM” na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Rozbudowy 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujanowice. Wartość umowy: 147 600,00 zł. 

Planowany termin zakończenia prac projektowych: 31.03.2022 r.  

15) Wykonano studnie (otwór Sk-2) w miejscowości Ujanowice. Wykonawcą robót była 

firma PHU INKO 2001 z Nowego Sącza. Wartość inwestycji wyniosła 20 180,22 zł. 

 

16) Opracowano aplikację turystyczną na system Android oraz iOS. 

Koszt opracowania: 30 750,00 zł. 

17) Wykonano prace konserwatorskie przy kamiennej kapliczce przydrożnej z figurą 

Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1874 r. zlokalizowanej w miejscowości Strzeszyce.  

Prace realizowane były w okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 r. przez Pana 

Mirosława Babicz. Koszt renowacji kamiennej kapliczki wyniósł 26 750 zł, w tym 

dofinansowanie 10 000 zł. 
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18) Przebudowa drogi rolniczej "Nowakówka" w m. Kobyłczyna w km 0+740 – 0+955. 

ogółem poniesione nakłady - 83.727,65 zł,  

- dotacja – 33.000,00 zł,  

- środki własne – 50.727,65 zł 

W ramach przebudowy drogi dokonano wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem 

łamanym wraz z ułożeniem nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej na odcinku długości 

215 mb. 
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19) Przebudowa drogi rolniczej „Dzioł - Poddziele” w m. Kamionka Mała w km 0+000 – 

0+160. 
 

Ogółem poniesione nakłady - 109.666,38 zł  

- dotacja – 43.000,00 zł,  

- środki własne – 66.666,38 zł 

W ramach przebudowy drogi dokonano wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem 

łamanym wraz z ułożeniem nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na odcinku długości 

160 mb. 

 

 

 

20) Przebudowa drogi rolniczej „Hojdówka” w miejscowości Laskowa w km 0+020 – 

0+230.  

Ogółem poniesione nakłady - 105.406,35 zł  

- dotacja – 43.000,00 zł,  

- środki własne – 62.406,35 zł 

W ramach przebudowy drogi dokonano wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem 

łamanym wraz z ułożeniem nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej na odcinku długości 

210 mb. 

 

 



 
 

38 
 

21) Przebudowa drogi rolniczej „Pod Krzaki” w miejscowości Sechna w km 0+000 – 

0+540.  

Ogółem poniesione nakłady - 239.616,28 zł  

- dotacja - 99.000,00 zł,  

- środki własne - 140.616,28 zł 

W ramach przebudowy drogi dokonano wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem 

łamanym wraz z ułożeniem nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej na odcinku długości 

540 mb. 

 

 

22) Przebudowa drogi rolniczej „Łąki” w miejscowości Laskowa w km 0+000 – 0+170.  

Ogółem poniesione nakłady - 78.825,92 zł  

- dotacja – 32.000,00 zł,  

- środki własne – 46.825,92 zł 

W ramach przebudowy drogi dokonano wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem 

łamanym na długości 170 mb wraz z ułożeniem nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na 

odcinku długości 102 mb 
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23) Remont drogi gminnej "Jaworzna - Do Janasa" nr 604434 K w m. Jaworzna w km 

0+000-0+460. 

Ogółem poniesione nakłady – 328.535,29 zł  

- dotacja – 214.602,00 zł,  

- środki własne – 113.933,29 zł 

Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni z masy 

mineralno-asfaltowej wraz z renowacją odwodnienia na odcinku długości 460 mb. 

 

 

 

 

24) Remont drogi gminnej "Jaworzna – Zastyrze - Korab" nr 6045119 K w m. Jaworzna, 

Laskowa w km 0+550-1+650. 

Ogółem poniesione nakłady - 820.486,96 zł  

- dotacja – 610.670,00 zł,  

- środki własne – 209.816,96 zł 

Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni z masy 

mineralno - asfaltowej wraz z renowacją odwodnienia na odcinku długości 1100 mb. 
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25) Remont drogi gminnej "Kamionka Mała-Czechówka" nr 604465 K w m. Kamionka 

Mała w km 0+015-0+065. 

Ogółem poniesione nakłady - 140.423,20 zł  

- dotacja – 108.038,00 zł,  

- środki własne – 32.385,20 zł 

Zakres robót obejmował wykonanie remontu umocnienia korpusu drogi na odcinku długości 

50 mb. 
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26) Remont drogi gminnej "Krosna - Jonikówka Łaziska" nr 604485 K w m. Krosna  

w km 0+950-2+550.   

Ogółem poniesione nakłady - 862. 333,53 zł 

- dotacja – 632.150,00 zł,  

- środki własne – 230.183,53 zł 

Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni z masy 

mineralno-asfaltowej wraz z renowacją odwodnienia na odcinku długości 1600 mb. 

 

 

 

 

 

27) Remont drogi gminnej "Laskowa - Do Górnej Załpy koło Matląga od mostu"                 

nr 604409 K w m. Laskowa w km 0+000-0+445. 

Ogółem poniesione nakłady - 191.610,91 zł  

- dotacja – 150.430,00 zł,  

- środki własne – 41.180,91 zł 

Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni z masy 

mineralno-asfaltowej wraz z renowacją odwodnienia na odcinku długości 445 mb. 
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28) Remont drogi gminnej "Laskowa- Bania" nr 340243 K w m. Laskowa w km 0+060-

1+200. 

Ogółem poniesione nakłady – 396.369,25 zł  

- dotacja – 311.822,00 zł,  

- środki własne– 84.547,25 zł 

Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni z masy 

mineralno-asfaltowej wraz z renowacją odwodnienia na odcinku długości - 1140 mb. 

Remont drogi gminnej "Laskowa - Bania" nr 340243 K w m. Laskowa w km 0+000-0+060  

w km 0+1200 - 1+450 za kwotę – 48.482,65 zł 

Zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinku długości 310 mb.  



 
 

43 
            

 

29) Remont drogi gminnej "Sechna - Pajerówka" nr 604507 K w m. Sechna w km 

0+000-0+750. 

Ogółem poniesione nakłady – 267.971,04 zł  

- dotacja – 210.384,00 zł,  

- środki własne – 57.587,04 zł 

Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni z masy 

mineralno-asfaltowej wraz z renowacją odwodnienia na odcinku długości 750 mb.  
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30) Przebudowa drogi "Kaleń" w miejscowości Kobyłczyna na odcinku długości 170 

mb.  

Ogółem poniesione nakłady - 38.812,70 zł 

 

31) Przebudowa drogi "Waligórówka" w miejscowości Sechna. 

Ogółem poniesione nakłady - 67.898,30 zł 

 

32) Przebudowa drogi „Ponad rzekę” w miejscowości Kobyłczyna. Ogółem poniesione 

nakłady - 64.997,81 zł 

Poniesiono wydatki zgodnie z umową z dn. 29.11.2021 r. z Firmą ZMB WIR na roboty 

budowlane. 

33) Przebudowa drogi gminnej „Pławecówka” m. Kamionka Mała w km 1+160-1+340. 

Ogółem poniesione nakłady - 35.893,37 zł  

Zakres robót obejmował przebudowę drogi na długości 180 m. 
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1. Podział według rodzajów gruntów będących w posiadaniu Gminy Laskowa 

   Tabela 14. Podział według rodzajów gruntów będących w posiadaniu Gminy Laskowa 

Lp. Nazwa symbol Powierzchnia 

ha 

Wartość księgowa 

brutto 

1. Użytki rolne – łąki trwałe 012 1.12 110 000,00 

2. Grunty zadrzewione 
i zakrzewione 

017 0.0808 809,58 

3. Grunty Leśne 020 14.9029 586 902,00 

4. Grunty zadrzewione 
i zakrzewione 

021 0,05 4,00 

5. Tereny przemysłowe 031 2.0918 35 588,00 

6. Tereny zabudowane inne 032 2.9593 501 658,49 

7. Zurbanizowane tereny 
niezabudowane 

033 5.0399 68 618,47 

8. Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 

034 5.9230 349 392,46 

9. Tereny komunikacyjne 040 55.5315 1 492 123,36 

 Razem stan na 31.12.2021 
rok 

 87.6692  3 145 096,36 

 

Urząd Gminy Laskowa 87.6692 ha 3 145 096,36 zł. 

Przekazane w Trwały Zarząd Szkołom 5.6053 ha 275 758,61 zł. 

Razem: 93.2745 ha 3 420 854,97 zł. 

    Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa. 

 

2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2020 - 2025 

przyjęty uchwałą Rady Gminy Laskowa Nr XXIII/159/20 z dnia 9 października 2020 r. 

 

Mieszkaniowy zasób gminy stanowią lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach       

będących własnością gminy. Ilość lokali przedstawia tab. 15. 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
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Tabela 15. Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność gminy 

Położenie mieszkania Ilość lokali 

Ujanowice - budynek Ośrodka Zdrowia 2 

Ujanowice – budynek usługowo - mieszkaniowy 4 

Ogółem: 6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 

 

Z ogólnego zasobu mieszkaniowego wyodrębnione zostają: 

1) dwa lokale zamienne w budynku Ośrodka Zdrowia w Ujanowicach; 

2) jedno mieszkanie chronione w budynku usługowo - mieszkalnym 

        w Ujanowicach; 

3) trzy lokale socjalne w budynku usługowo - mieszkalnym w Ujanowicach. 

 

Remonty i modernizacje lokali są prowadzone w miarę zaistniałych potrzeb  

i możliwości finansowych gminy. Planuje się następujące remonty i modernizacje: 

 

Budynek usługowo - mieszkalny w Ujanowicach – docieplenie budynku, remont łazienek. 

Nie planuje się sprzedaży lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. 

Zasady polityki czynszowej reguluje uchwała Rady Gminy. 

 

Finansowanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi prowadzone będzie  

z dochodów pochodzących z czynszów za lokale i ewentualnych dochodów ze sprzedaży 

lokali oraz innych środków budżetowych. 

Wysokość wydatków w kolejnych latach określana będzie w corocznych  projektach 

budżetu, przy uwzględnieniu koniecznych kosztów eksploatacji, kosztów remontów                 

i modernizacji lokali, a także wydatków inwestycyjnych. 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2019-2021 -  przyjęty 

zarządzeniem Wójta Gminy Laskowa Nr 62/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

 

3. Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości Gminy Laskowa oraz 

zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 

2021 r. 
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Gminny zasób nieruchomości obejmuje 911 działek o łącznej powierzchni 93,2745 ha,  

wg właściwości miejscowej, co przedstawia tab.16 

 Tabela 16. Gminny zasób nieruchomości w poszczególnych miejscowościach 

Lp. Miejscowość Powierzchnia (ha) Wartość księgowa (zł) 

1 Jaworzna 11,8765 335 780,00 

2 Kamionka Mała 11,0897 253 657,20 

3 Kobyłczyna 4,1305 162 309,00 

4 Krosna 6,54 348 448,91 

5 Laskowa 36,8832 1 114 446,87 

6 Sechna 2,9942 197 909,00 

7 Strzeszyce 2,0677 76 742,00 

8 Ujanowice 7,0616 491 156,59 

9 Żmiąca 7,6573 170 805,40 

10 Młynne 2,9600 269 000,00 

11 Dobrociesz 0,0138 600,00 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 

 

 Tabela 17. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 

Lp. 
Położenie 

nieruchomości 
Nr 

działki 
Powierzchnia 

(ha) 
Przeznaczenie Wartość (zł) 

1 Laskowa 801 0,2038 Usługi 85 311,00 

2 Ujanowice 

165/3 

171/4 

171/6 

171/5 

0,21 

0,0178 

0,0243 

0,17 

Usługi 

87 941,75 

7 020,00 

10 590,00 

67 048,00 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 

 

4. Udostępnienie nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu. 
 

 W roku 2021 udostępniano nieruchomości w zakresie różnych form przewidzianych           

w ustawie o gospodarce nieruchomościami, tj.: zbycie w drodze przetargowej                                  

i bezprzetargowej, wydzierżawianie nieruchomości wchodzących w skład zasobu                           

w zależności od zainteresowania gruntami oraz nabywania nieruchomości do zasobu 

niezbędnych dla realizacji działań inwestycyjnych. 
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Tabela 18. Sposób udostępniania oraz nabycia nieruchomości 

Lp. Sposób udostępniania nieruchomości 

2021 rok 

Powierzchnia 

Dochody 

1 Sprzedaż 
0,03 ha 

24 600,00 zł 

2 Dzierżawa i wynajem 105 629,74 zł 

3 Użytkowanie wieczyste 
0,6259 ha 

7 714,17 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 

Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy następuje poprzez: 

-  zakup, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, 

-  na podstawie decyzji administracyjnych: 

 art. 5, art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę 

o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 

191 z późn. zm.), 

 art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),                   

 art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), 

 pierwokup; zasiedzenie itp. 

 

Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości następuje 

w związku z koniecznością realizacji zadań własnych oraz realizacją celów publicznych. 

Nabywanie nieruchomości realizowane jest w ramach posiadanych środków finansowych. 

Poziom wydatków związanych z udostępnieniem zasobu oraz nabywaniem 

nieruchomości do zasobu, jest określany każdego roku przy pracach związanych  

z planowaniem budżetu Gminy Laskowa na kolejny rok. 

 

Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem 

nieruchomości przez gminę uzależnione będą od potrzeb określonych w budżecie gminy na 

poszczególne lata. Wydatki te stanowią głównie koszt wycen, podziałów działek, 

rozgraniczeń, sporządzania dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego 

nieruchomości, opłat sądowych, opłat za wypisy z rejestrów gruntowych, publikacji ogłoszeń 
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w prasie, wyłączeń gruntów z produkcji rolniczej na inne cele itp. Na rok 2022 poziom 

wydatków zaplanowany został na kwotę 48 300,00 zł.                      

W latach następnych przewiduje się utrzymanie poziomu wydatkowania środków 

budżetowych z tytułu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. 

W latach 2022 - 2023 gmina nie planuje aktualizacji opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego. Ostatniej aktualizacji dokonano w 2017 roku. 

 

Gmina Laskowa gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości zgodnie  

z zasadami prawidłowej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa,                    

z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej i realizacją zadań publicznych. 

Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości mogą być 

wykorzystane na cele rozwojowe gminy i na działalność inwestycyjną. 

Udostępnienie nieruchomości zasobu następować będzie poprzez m.in. sprzedaż lub 

zamianę nieruchomości, użytkowanie, użyczenie, najem i dzierżawę bądź przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych następować będzie w trybie przetargów oraz                    

w drodze bezprzetargowej – w ramach realizacji składanych wniosków w sprawie ich nabycia 

w przypadku spełnienia warunków przewidzianych prawem. 

 

Nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych jak również lokali użytkowych. 

  

Nieruchomości gminne zbywane są zgodnie z ich przeznaczeniem określonym                     

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wyłączeniu ze sprzedaży 

podlegają nieruchomości gminne niezbędne dla realizacji zadań własnych gminy.  

W szczególności grunty i obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości niezbędne dla 

realizacji inwestycji gminnych, głównie przeznaczone pod budowę sieci infrastruktury 

komunalnej i obiektów im towarzyszących. 

 

W latach 2022 - 2023 zakłada się kontynuację większości zawartych dotychczas umów 

dzierżawy, najmu i użyczenia. Nadal będzie prowadzone gospodarowanie nieruchomościami 

poprzez oddawanie w najem, dzierżawę i użyczenie. Przewiduje się również regulację 

stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi gminne. 
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1. Analiza ładu przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne 

1.1 Aktualnie obowiązujące opracowania studialne i planistyczne 

Gmina Laskowa posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego uchwalone po raz pierwszy uchwałą Nr XXXVIII/127/2000 Rady Gminy 

Laskowa z dnia 29 września 2000 r. Częściowej zmiany i aktualizacji tego Studium, 

dokonano: 

 Uchwałą Nr L/267/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010 r. 

 Uchwałą Nr XXXIV/228/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 września 2017 r. 

 Uchwałą Nr XXXIII/247/21 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 listopada 2021 r. 

Gmina Laskowa posiada aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obejmujący swym obszarem 100 % terytorium gminy w granicach 

administracyjnych, w tym następujące miejscowości: Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna, 

Krosna, Strzeszyce, Żmiąca, Sechna, Ujanowice, Kobyłczyna - zatwierdzony Uchwałą                 

Nr L/268/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010 r., (ogłoszony w Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego Nr 384, poz. 2656 z dnia 29 lipca 2010 r.) oraz zmieniony uchwałami: 

 Uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 r., (ogłoszoną              

w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2012 r., poz. 2696), 

 Uchwałą Nr XXXII/211/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 czerwca 2013 r., 

(ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 05 lipca 2013 r., poz. 4359),  

 Uchwałą Nr XLV/308/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 listopada 2014 r., 

(ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 25 listopada 2014 r., poz. 6760), 

 Uchwałą Nr XX/137/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 maja 2016 r., (ogłoszoną       

w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 01 czerwca 2016 r., poz. 3289), 

 Uchwałą XXXII/213/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r. (ogłoszoną    

w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r., poz. 4302), 

 Uchwałą XLVIII/305/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2018 r. (ogłoszoną  

w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 03 sierpnia 2018 r., poz. 5454), 

 Uchwałą XIV/119/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2019 r. (ogłoszoną       

w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 10 lutego 2020 r., poz. 1041), 

 Uchwałą Nr XXV/172/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 r. (ogłoszoną 

w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2021 r., poz. 370)

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW 

    I STRATEGII 
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 Uchwałą Nr XXXIV/252/21 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2021 r. 

(ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2021 r., poz. 8318) 

 

1.2 Strategia Rozwoju Gminy Laskowa na lata 2021 – 2030 
 

Gmina Laskowa posiadała Strategię Rozwoju Gminy Laskowa na lata 2014 – 2020 

przyjętą uchwałą Nr XLIV/303/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 października 2014 r. W 

2021 roku zlecono opracowanie nowej strategii na kolejne lata, którą przyjęto Uchwałą Nr 

XXXI/225/21 z 13 września 2021 r. w sprawie uchwalenia strategii Rozwoju Gminy Laskowa 

na lata 2021 - 2030. Podkreślono w niej najistotniejsze cele rozwojowe gminy, których 

realizacja zapewni zrównoważony rozwój Gminy Laskowa w nowych realiach społeczno - 

gospodarczych kraju.  

 
 

2. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi za 2021 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Laskowa został uchwalony Uchwałą Nr XXVI/183/21 Rady Gminy Laskowa 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

Realizacja zadań zawartych w tym programie przedstawia się następująco: 

1) W dniu 4 stycznia 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Laskowa a Panem 

Jarosławem Stożek, posiadającym Lecznicę Weterynaryjną s.c. Stanisław i Jarosław 

Stożek 34-600 Limanowa ul. Piłsudzkiego 27 w sprawie świadczenia usług 

weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Laskowa. 

Ustalono wynagrodzenie do wysokości 7 500,00 zł brutto. 

Wykorzystanie środków finansowych –  2 712,00 zł  (usługi interwencyjne). 

2) W dniu 4 stycznia 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Laskowa a Panem 

Janem Michalskim „PLAMA”, zam. 32-222 Racławice 91, na „Odławianie i transport oraz 

utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Laskowa 

w schronisku dla zwierząt w 2021 roku”. Ustalono wynagrodzenie do wysokości 

12 000,00 zł brutto. 

 

 



 
 

52 
 

Wykorzystanie środków finansowych – 6 000,00  zł 

3) W dniu 4 stycznia 2021 r. została zawarta umowa na świadczenie usług związanych                                  

z zapewnieniem miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich w gospodarstwie 

rolnym w związku z celem realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 r. Ustalono wynagrodzenie do wysokości 

700,00 zł  

 

Wykorzystanie środków finansowych – 0 zł 

4) Zakup karmy dla zwierząt  - 0 zł 

5) Zakup niezbędnego wyposażenia (klatki) – 490,00 zł 
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1.  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

1.1. Zaopatrzenie gminy w wodę 

Obszar Gminy Laskowa nie posiada całkowicie uregulowanej gospodarki wodno-

ściekowej. Na terenie gminy nie występują zasoby wód podziemnych, które mogłyby 

stanowić główne źródło zaopatrzenia mieszkańców i usług w gminie. Obecnie mieszkańcy 

gminy korzystają z lokalnych studni kopanych i głębinowych oraz z cieków górskich               

o zróżnicowanej wydajności i jakości. Na terenie gminy jest odczuwalny brak wody pitnej. 

Wieś Laskowa – centrum i Laskowa Górna, centrum wsi Ujanowice, Żmiąca i Strzeszyce, 

korzystają ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Łączna długość istniejącej sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 27,47 km, znajduje 

się 6 stacji uzdatniania wody. Do sieci wodociągowej doprowadzone są 723 przyłącza, co 

zapewnia zaopatrzenie ok. 2 900 osób. Pozostali mieszkańcy zaopatrują się                           

w wodę z indywidualnych studni kopalnych, z których wodę doprowadzają do budynków 

mieszkalnych. W oparciu o lokalne ujęcia wykonana jest sieć wodociągowa dla 

miejscowości: 

 Żmiąca (część wsi) – Strzeszyce,  

 Ujanowice – Kobyłczyna (część wsi),  

 Laskowa „Nagórze” (część wsi), 

 Laskowa „Nadole” (część wsi),  

 Laskowa wodociąg gminny. 

Sieci wodociągowej nie posiadają: Kamionka Mała, Jaworzna, Krosna, Sechna i część wsi 

Kobyłczyna. 
 

1.2 Odprowadzanie ścieków 

Zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi objęta jest część miejscowości: Laskowa, 

Jaworzna, Kamionka Mała, Krosna, Żmiąca, Strzeszyce, Ujanowice, Sechna oraz 

Kobyłczyna. W rejonach nie objętych zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi ścieki 

odprowadzane są indywidualnie do zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Generalnie gospodarka wodno-ściekowa wymaga dalszego 

porządkowania i nakładów inwestycyjnych ze względu na konieczność sanitacji całego 

obszaru gminy, szczególnie rzeki Łososiny, w zlewni której położona jest Gmina Laskowa. 

VI.  INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I ŚRODOWISKO 
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Na terenie gminy znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków w Ujanowicach. Jest to 

oczyszczalnia biologiczno – mechaniczna typu EKO - SBR o maksymalnej przepustowości 

500 m3/d. Oczyszczalnia ta została rozbudowana i zmodernizowana w 2011 r. Długość sieci 

kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 55,57 km. 

 

1.3 Gospodarka odpadami 

Gmina zobowiązana jest do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz rozporządzeń wykonawczych. 

Porównanie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

na terenie Gminy Laskowa w latach 2018 – 2021 przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 10. Suma odpadów segregowanych w latach 2018 – 2021 w tonach 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 
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 Wykres 11. Suma odpadów niesegregowanych w latach 2018 – 2021 w tonach 

 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 

 

 

Wykres 12. Odpady wielkogabarytowe, elektronika i opony w latach 2018 – 2021 w tonach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 
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Na terenie Gminy Laskowa nie funkcjonują instalacje do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych.  

Cele w gospodarce odpadami komunalnymi 

W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele: 

 udoskonalenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (w związku 

z wprowadzeniem tzw. podatku śmieciowego), co ma mieć bezpośredni wpływ na 

osiągnięcie poniższych celów, 

 objęcie  zorganizowanym  systemem  odbierania  odpadów  komunalnych 100 % 

mieszkańców oraz zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem 

selektywnego zbierania odpadów, 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

na składowiska. 

 

2. Odpady zawierające azbest 

Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych. Ze względu na 

budowę i  strukturę tych wyrobów, stanowią one poważny problem dla zdrowia ludzi  

i stanu środowiska. 

W 2021 r. Gmina Laskowa przystąpiła do realizacji programu pn. „Odbiór  

i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Laskowa”  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie                      

w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających 

azbest. W ramach zadania na odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest              

z programu wywieziono 118,48 ton wyrobów zawierających azbest od 41 gospodarstw 

domowych z terenu gminy.  
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1. Transport drogowy 
 

Układ komunikacyjny Gminy Laskowa stanowi sieć dróg wojewódzkich, powiatowych 

 i gminnych. Przez gminę przebiega droga wojewódzka o numerze DW 965 relacji Bochnia – 

Limanowa oraz 3 drogi powiatowe. Stan techniczny drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych 

jest oceniany jako średni - głównie ze względu na niekorzystne warunki fizjograficzne 

i rzeźbę terenu. 

 

Wśród dróg gminnych wyróżnia się drogi gminne klasy L – lokalne oraz drogi klasy D – 

dojazdowe. Drogi gminne mają nawierzchnię utwardzoną: asfaltową bitumiczną oraz 

tłuczniową lub nawierzchnię nieutwardzoną - gruntową. Stan techniczny dróg gminnych jest 

oceniany jako średni lub zły, zwłaszcza w obrębie połączeń wewnątrz poszczególnych wsi. 

Wykaz dróg na terenie Gminy Laskowa zawiera poniższa tabela: 

Tabela 19. Wykaz dróg na terenie Gminy Laskowa 

Lp. Nazwa/relacja drogi Numer drogi 

Drogi Wojewódzkie 

1. Bochnia - Limanowa, DW 965      

Drogi Powiatowe 

1. Laskowa - Nagórze 1612 K 

2. Młynne - Łososina Dolna 1555 K   

3. Ujanowice - Sechna 1451 K 

Drogi Gminne 

Drogi Gminne KL L (lokalne) 

1. Jaworzyna-Mordarka K 340231 

2. Kamionka Mała-Rozdziele  K 340232 

3. Krosna-Żmiąca K 340233 

4. Strzeszyce-Laskowa K 340234 

5. Podjabłoniec-Sajdaki K 340235 

6. Ujanowice-Kobyłczyna K 340236 

7. Laskowa-Rozdziele K 340237 

8. Laskowa-Rozpite K 340238 

9. Laskowa-Mordarka K 340239 

Drogi Gminne KL D (dojazdowe) 

Laskowa 

1. Wilczkówka Góry – Korab, DG 2530010   

2. Jeziernik DG 2530011   

3. Nowy Świat DG 2530012  

4. Bania DG 2530013   

5. Krawcówka -Ptaszkówka, DG 2530014 

VII.  INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 
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6. Ptaszkówka, DG 2530015   

7. Danielówka - Gąsiorki DG 2530016   

8. Rozpite -Dzioł, DG 2530017   

9. Do Piechury - Michałowskiego DG 2530018   

10. Do rzeki koło Piętonia, DG 2530019   

11. Ptaszkówka - do Stańdy, DG 2530020   

12. Do Frączka koło lasu gminnego, DG 2530021   

13. Do lasu gminnego od strony Rozdziela DG 2530022   

14. Sławętówka - Wyrąb Jabłoniec DG 2530023   

15. Nadole DG 2530024   

16. Dziedzicówka - Wróble DG 2530025   

17. Do Wróbli i Michury DG 2530026   

18. Do osiedla Kopciów i Wilczków DG 2530027   

19. SławętówkaCuba -  Rozdziele (Krzyż) DG 2530028 

20. Do Górnej Załpy  koło  Matląga od mostu DG 2530029   

21. Droga pod cmentarzem DG 2530030   

22. Odrończa DG 2530031   

23. Osiedle nad stawami DG 2530032   

24. Stryczkówka - k. Daniela do kapliczki Na Folwarku DG 2530033 

25. Koło Dominika do Polaka i Sajdaka DG 2530034   

26. Do Gołębia i Bindy DG 2530035   

27. Hojdówka DG 2530036   

28. Do Adamczyka i Marców DG 2530037 

29. Do Bakalarza i Sajdaka DG 2530038   

30. Grzesiówka DG 2530039   

31. Do Kozy, Zelka przez las DG 2530040 

Jaworzna 

1.  Zastyrze - Napole DG 2530041   

2.  Siwkówka, DG 2530042   

3.  Zagranice, DG 2530043   

4.  Piegzówka DG 2530044   

5.  Na Chałupiska koło Augustyna DG 2530044   

6.  Chałupiska koło Matląga, Marcisza DG 2530045   

7.  Gasiówka koło Marcisza DG 2530046   

8.  Do Szkarłata DG 2530047   

9.  Kórdzielówa, DG 2530048   

10.  Rośkówka DG 2530059   

11.  Oślak DG 2530049   

12.  Do Leśniczego DG 2530050   

13.  Do Leśniczego od drogi Siwkówka, DG 2530051   

14.  Do Janasa DG 2530052   

15.  Do Padołu DG 2530053   

16.  Podółki DG 2530054   

17.  Laskowa - Jaworzna Łęg DG 2530055   

Żmiąca: 

1. Rośkówka DG 2530056   

2. Żmiąca - Zagranice DG 2530058   
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3. Gołogóra DG 2530059   

4. Kowalówka DG 2530060   

5. Kowalówka DG 2530060   

6. Żmiąca – Granice - Kobyłczyna DG 2530061   

7. Dyksówka - Kaleń DG 2530062   

8. Do Zawady od Michałkówki DG 2530063   

9. Dudówka DG 2530064   

10. Oślak (w prawo od gminnej), DG 2530065   

11. Cuprówka DG 2530066   

12. Żmiąca - Mocarz (Rosiek), DG 2530067   

13. Dudkówka DG 2530068   

14. Pietrówka, DG 2530069   

15. Urygówka DG 2530070   

16 Kuśnierzówka DG 2530071   

17 Pachówka DG 2530072   

18. Bursztynówka DG 2530073   

19. Filipkówka DG 2530074   

20. Górna Żmiąca DG 2530075   

21 Krzyżakówka. DG 2530076   

Kamionka Mała: 

1. Pożogi -Olchawówka, DG 2530077   

2. Humowo DG 2530078   

3. Orłóka - Jastrząbka, DG 2530079   

4. Chabejówka - Malińska DG 2530080   

5. Górczyno -Podsoślina, DG 2530081   

6. Kempówka - Oborzyska, DG 2530082   

7. Czechówka DG 2530083   

8. Za las DG 2530084   

9. Pławecówka DG 2530085   

10. Zadziele -  Jastrząbka DG 2530086   

11. Dzioł - Naddebrze, DG 2530087   

12 Dzioł -  Bednarzówka DG 2530088   

13 Dębina - Kobyła, DG 2530089   

14 Klepacówka DG 2530090   

15 Piegzówka DG 2530091   

16 Konifasowo - Podgłaszcze DG 2530092   

17 Figlowo (Stosor - Pasionek), DG 2530093   

18 Łagoszówka - Przyczki DG 2530093   

19 Orłówka - Wygodny - Końców DG 2530094   

20 Zelki od Sentyszów DG 2530095   

21 Pustki -Rośkówka, DG 2530096   

22 Uryga - Padoły DG 2530097   

23 Figlówka. DG 2530098   

Krosna: 

1. Brzezie -Dzioł DG 2530099   

2. Zamostki DG 2530100   
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3. Przylaski DG 2530101   

4. Jonikówka - Łaziska DG 2530102   

5. Włodarzówka - Majchrówka, DG 2530103   

6. Nad Karczmą - Dzioł DG 2530104   

7. Urygówka DG 2530105   

8. Wajdówka -  Przylaski DG 2530106   

9. Zdebiówka -  Góry DG 2530107   

10. Kołodziejówka -  Przylaski DG 2530108   

11. Zagroda, DG 2530109   

12. Za Brzeziną DG 2530110   

13. Buckówka DG 2530111   

14. Jońcówka. DG 2530112   

Strzeszyce: 

1. Łęg -Strzeszyce DG 2530113   

2. Centrum - Strzeszyce DG 2530114   

3. Pogórek. DG 2530115   

Ujanowice 

1. Potoka DG 2530115   

2. Biała, DG 2530116   

3. Pod Górą DG 2530117   

4. Pod Micyną (Krężołek), DG 2530118   

5. Ujanowice -  Osiedle Centrum DG 2530119   

Sechna: 

1. Gwizdówka - Góry DG 2530120   

2. Nowakówka, DG 2530121   

3. Kromolin, DG 2530122   

4. Pajerówka DG 2530123   

5. Zabrze -  Kromolin DG 2530124   

Kobyłczyna: 

1. Od mostu do Tokarza DG 2530125   

2. Podlesie do Rembilasa, DG 2530126   

3. Kiławcówka DG 2530127   

4. Garncarzówka DG 2530128   

5. Niżna DG 2530129   

6. Kobyłczyna - Kaleń DG 2530130   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 
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Tabela 20. Drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych po roku 1998 roku 

LP. Miejscowość Nazwa drogi Numer 

1. Laskowa Kuligówka 604515 K 

2. Laskowa Przez Równie k/stadionu 604516 K 

3. Laskowa Rozumówka 604517 K 

4. Laskowa Górna Załpa 604521 K 

5. Jaworzna Zastyrze-Korab 604519 K 

6. Kobyłczyna- Ujanowice Ponad rzekę 604518 K 

7. Sechna Motakówka 604520 K 

8. Sechna Pagórek - Wielkie Pole 604522 K 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 

Problemy komunikacyjne gminy wynikają z ukształtowania terenu na obszarze gminy, 

przede wszystkim konieczności odpowiedniego utrzymania dróg ze względu na bardzo 

często występujące zjawiska erozyjne i osuwiskowe oraz trudności w utrzymaniu dróg                    

w okresie zimowym, ze względu na duże spadki w obrębie ich przebiegu.  

 

Problem stanowi również wzmożony ruch na drodze wojewódzkiej nr 965 Bochnia – 

Limanowa i drodze powiatowej Młynne – Ujanowice (nakładanie się ruchu tranzytowego na 

ruch lokalny). Główne trasy komunikacyjne, jakimi są droga wojewódzka i drogi powiatowe 

posiadają nienormatywne parametry. 

 

Układ komunikacyjny gminy wymaga usprawnienia. Planowane zmiany w obrębie 

komunikacji dotyczyć będą połączeń drogowych, stanu technicznego i parametrów dróg. 

Konieczne będzie ograniczenie istniejących zjazdów i wykluczenie zbyt wielkiej ilości 

włączeń do drogi wojewódzkiej nr 965 dla poprawy płynności ruchu oraz stromy przebieg 

pomiędzy przełęczą „Widoma”, a Laskową.  

 

W związku z planowanym rozwojem komunikacji i nasilającym się ruchem drogowym 

należy się liczyć ze wzrostem uciążliwości związanym zwłaszcza z drogą wojewódzką nr 965 

oraz drogą powiatową Młynne – Laskowa – Łososina Dolna (hałas, zanieczyszczenie 

powietrza, nasilenie potoków ruchu drogowego). Rozwiązania wymagać będzie również 

zapewnienie dojazdów do obszarów osadniczych położonych w obrębie stoków o dużych 

spadkach i zagrożonych procesami osuwiskowymi. 
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1. Oświata  
 

Jednostki samorządu terytorialnego, będące organami prowadzącymi dla przedszkoli                

i szkół podstawowych, na które na mocy obowiązującego prawa nałożony został szeroki 

zakres zadań. Sposób ich realizacji przez poszczególne gminy ma istotne znaczenie dla 

jakości edukacji.  

Jednym z istotniejszych czynników warunkujących odpowiedni poziom jest wielkość 

nakładów. Należy jednak zaznaczyć, iż ciągły niedobór „subwencji oświatowej” w kolejnych 

ustawach budżetowych nie sprzyja powstaniu wspomnianej jakości oświaty, jednocześnie 

pociągając za sobą konieczność dopłacania przez samorząd do zadań oświatowych, 

niejednokrotnie kosztem rezygnacji z realizacji innych zadań publicznych.  

Uwarunkowania Gminy Laskowa, gminy wiejskiej bardzo rozległej, którą tworzy 9 sołectw, 

mają bardzo istotny wpływ tak na sieć, jak i strukturę organizacyjną gminnych jednostek 

oświatowych, a tym samym na wielkość nakładów finansowych.  

 

       Tabela 21. Sieć placówek: 

Lp. Placówka Adres 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny 34-602 Laskowa 2  

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny 34-603 Ujanowice 55 

3. Szkoła Podstawowa  
 

Jaworzna 111 
34-602 Laskowa 

4. Szkoła Podstawowa  
 

Kamionka Mała 134 
34-602 Laskowa 

5. Szkoła Podstawowa  
 

Krosna 109 
34-603 Ujanowice 

6. Szkoła Podstawowa  
 

Sechna 140 
34-603 Ujanowice 

7. Szkoła Podstawowa  Żmiąca 128 
34-603 Ujanowice 

8. Przedszkole Niepubliczne  
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NMP NP. pw. Św. Józefa 

 
Krosna 54 
34-603 Ujanowice 
 

9. Przedszkole Niepubliczne  
Siostry Służebniczki  NMP NP. pw. 
Św. Teresy 

 
34-603  Ujanowice 15 
 

10. Przedszkole Niepubliczne  
„Słoneczko” 

34-602 Laskowa 639 
 

11. Przedszkole Niepubliczne  „Wesołe 
Krasnoludki” 

34-603 Ujanowice 18 

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 

VIII. OŚWIATA, KULTURA, PROMOCJA I SPORT 
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1.1 Stan organizacji 

 

W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Laskowa jest organem prowadzącym dla 2 zespołów 

szkolno-przedszkolnych i 5 szkół podstawowych. 

 

Tabela 22. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 

  
Wyszczególnienie 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła Podstawowa 

Laskowa 
16 339 - 41 45 57 47 34 33 46 36 

2. Szkoła Podstawowa 

Kamionka Mała 
9 106 24 10 10 14 13 9 5 8 13 

3. Szkoła Podstawowa 

Jaworzna 
9 125 19 14 9 10 15 14 10 13 21 

4.  Szkoła Podstawowa 

Krosna 
9 69 13 7 6 7 9 5 5 10 7 

5. Szkoła Podstawowa 

Ujanowice 
9 170 - 23 26 18 19 17 14 15 38 

6. Szkoła Podstawowa 

Sechna 
9 67 14 4 6 5 7  3 10 10 

7. Szkoła Podstawowa 

Żmiąca 
9 103 13 7 15 13 11 10 5 13 16 

 Razem 70 903 73 112 108 115 94 71 108 128 94 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 

*Dane SIO (rok szkolny 2021/2022) 

Ponadto w Gminie Laskowa w roku szkolnym 2021/2022 funkcjonują 4 przedszkola 

niepubliczne dotowane przez Gminę Laskowa.  
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Tabela 23.  Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych w roku szkolnym 

2021/2022 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów 
Liczba 

uczniów 

1. Przedszkole Publiczne w ZSP w Laskowej 7 178 

2. Przedszkole Publiczne w ZSP w Ujanowicach 4 102 

3. Przedszkole Niepubliczne Krosna 1 35 

4. Przedszkole Niepubliczne Ujanowice 1 20 

5. 
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” 
Laskowa  

2 45 

6 
Przedszkole Niepubliczne „Wesołe 
Krasnoludki” Ujanowice 

2 52 

Ogółem: 17 432 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 

 

1.2 Kadra 

 

Tabela 24. Średnie zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 

 

Wyszczególnienie 

Średnie 
zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty* etaty* etaty* 

1. Zespół Szkolno-
Przedszkolny Laskowa 

65,09 47,71 17,38 

2. Zespół Szkolno-
Przedszkolny Ujanowice   

39,97 28,84 11,13 

3. Szkoła Podstawowa 
Jaworzna 

23,02 19,47 3,55 

4. Szkoła Podstawowa 
Kamionka Mała 

15,51 11,96 3,55 

5. Szkoła Podstawowa               
Krosna 

13,75 10,20 3,55 

6. Szkoła Podstawowa               
Sechna 

12,05 10,25 1,80 

7. Szkoła Podstawowa     
Żmiąca 

14,44 11,89 2,55 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 
 

*Dane SIO na 30.09.2021 r. 
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1.3 Stypendia 
 

Komisja ds. Rozpatrywania Wniosków o Stypendium powołana Zarządzeniem Nr 142/21 

Wójta Gminy Laskowa z dnia 17 sierpnia 2021 na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia  2021 roku 

przyznała 11 uczniom stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sztuce w roku 

szkolnym 2020/2021 na łączna kwotę 5.500,00 zł.  

Stypendia otrzymało: 

- 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w ZS – P w Laskowej 

- 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w  ZS – P w Ujanowicach  

- 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej 

- 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej w Sechnej 

- 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej w Krosnej 

- 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej w Jaworzna 

 

1.4. Jednorazowy dodatek uzupełniający 

Art. 30 a ustawy – Karty Nauczyciela nałożył na organ prowadzący przeprowadzenie 

analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń określonych w w/w ustawie, oraz 

średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego. Z przeprowadzonej analizy ustalono, że nie osiągnięto określonej średniej         

z czym wiązała się konieczność wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2021 

rok. Dodatek ten wraz z pochodnymi został wypłacony w miesiącu styczniu 2022 roku                   

w wysokości - 92.811,30 zł.  

 

  Tabela 25.  Podział jednorazowego dodatku uzupełniającego na poszczególne jednostki 

Jednostka Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Razem Składki 
ZUS 

Składki f-
sz pracy 

Sz.P. Żmiąca 0 0   2.278,64 3.519,54 5.798,18 991,49 142,06 

Sz.P. Krosna 0 0 3.605,93 2.284,14 5.890,07 1.007,20 144,31 

Sz.P. 
Kamionka Mała 

0 0  4.876,02 3.203,32 8.079,34 1.381,57 197,94 

Sz.P. Jaworzna 0 0 9.171,79 3.569,12 12.740,91 2.201,63 312,15 

Sz.P. Sechna 0 0 4.938,40 2.546,59 7.484,99 1.286,67 183,38 

Z.Sz.P 
Laskowa 

0 0 5.510,08 15.972,75 21.482,83 3.673,56 526,33 

Z.Sz.P 
Ujanowice 

0 0 8.798,65 7.321,96 16.120,61 2.771,13 394,95 

Razem 0 0 39.179,51 38.417,42 77.596,93 13.313,25 1.901,12 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 



 
 

66 
 

1.5. Bezpłatne podręczniki 

Ustawa podręcznikowa gwarantuje uczniom szkół podstawowych prawo do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.              

W związku z przyjętym harmonogramem wprowadzenia bezpłatnego dostępu do 

podręczników złożony został wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół 

podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok 

szkolny 2021/2022. W Gminie Laskowa z darmowych podręczników w klasach I - VIII szkół 

podstawowych skorzystało 842 uczniów. 

Gmina Laskowa otrzymała i rozliczyła na ten cel dotację w wysokości 115.720,06 zł. 

 

1.6. Dotacja na wychowanie przedszkolne 
 

Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Laskowa w roku 

2021 otrzymała dotację w wysokości – 457.481,00 zł. 

 

1.7. Programy realizowane w roku szkolnym 2020/2021 

 

„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”. Program ten jest realizowany w gminie od kilku lat. W ramach 

realizacji projektu wzięło udział 82 uczniów z klas  III i IV z wszystkich szkół podstawowych  

Gminy Laskowa. Zajęcia nauki jazdy na nartach prowadzone były na Stacji Narciarskiej 

„Laskowa – Kamionna” w Laskowej. Uczestnicy projektu mieli zagwarantowany przewóz, 

opiekę, sprzęt oraz 17,5 godz. nauki jazdy na nartach z instruktorem. 

Gmina na realizację projektu otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 16.600,00 zł                       

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

„POSIŁEK W DOMU I SZKOLE”. W  ramach  programu Gmina Laskowa uzyskała 

wsparcie finansowe w wysokości 64.000,00 zł, na remont kuchni i zaplecza oraz zakup 

wyposażenia do kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej w Krosnej. Całkowity koszt realizacji 

zadania wynosi 80.082,13 zł. 

„MAŁOPOLSKA OLIMPIADA FREKWENCJI”. W ramach projektu zrealizowano 7 

wycieczek szkolnych. Koszt całkowity zrealizowanych wycieczek wynosi 34.699,58 zł i został 

pokryty w całości z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego.  
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Tabela 26.  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 Liczba Kwota jaką w 2021 r. 
wypłacono 

pracodawcom w 
ramach dofinansowania 

Decyzji Pracodawców Młodocianych 
pracowników 

Nauka 
zawodu 

24 15 24 191.250,33 zł. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 
 

Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Małopolskiego w kwocie 

191.250,33 zł., która w 100% pokryła poniesione wydatki. 

Podsumowanie 

Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich zadań oświatowych, niektóre     

z nich traktuje w sposób ogólny.  

Oświata zawsze zajmowała poczesne miejsce zarówno w bieżącej pracy władz gminy jak       

i w wydatkach budżetowych. Zebrane informacje dają natomiast obraz stanu oświaty             

w Gminie Laskowa w zakresie organizacji, kadry pedagogicznej i wyposażenia.  

 

2. Kultura 

2.1 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 

Gminny Ośrodek Kultury w Laskowej, został powołany Uchwałą nr X/43/95 z dnia 

28.03.1995 roku przez Radę Gminy w Laskowej. W strukturę GOK-u, którego siedzibą były 

Ujanowice weszły: Publiczna Biblioteka w Laskowej oraz Publiczna Biblioteka                                          

w Ujanowicach. 

W dniu 29.10.1999 roku Rada Gminy Laskowa, Uchwałą nr XVIII/87/99 rozszerzyła zakres 

działania GOK-u, tworząc instytucję o nazwie Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki                      

w Laskowej. 

Początkowym lokum GOKSiT była tzw. "Agronomówka". W 2002 roku, w ramach obchodów 

600 - lecia powstania wsi Laskowa, oddano do użytku nowy budynek wielofunkcyjny,                      

z przeznaczeniem na działalność GOKSiT w Laskowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej                         

w Laskowej. 
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Przedmiotem działania GOKSiT w Laskowej jest: 

 prowadzenie działalności kulturowej, polegającej na realizowaniu ustawowego 

obowiązku tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, 

 realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki. 

Biblioteka Publiczna w Laskowej 

W 2021 roku w bibliotece zarejestrowanych było 416 czytelników, księgozbiór w woluminach 

wynosił 18588. W ciągu całego 2021 roku biblioteka odnotowała 3612 odwiedzin, 

wypożyczono 14327 woluminów z internetu skorzystało 15 osób. 

Budżet biblioteki na zakup księgozbioru w 2021 roku: 15000,00 zł., z czego: 8000,00 zł – 

dotacja celowa z Urzędu Gminy Laskowa, 7000,00 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej 

(Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa). 

 

Biblioteka Publiczna w Ujanowicach 

W 2021 roku w bibliotece zarejestrowanych było 405 czytelników, księgozbiór w woluminach 

wynosił 21186. W ciągu całego 2021 roku biblioteka odnotowała 2403 odwiedzin, 

wypożyczono 10409 woluminów, z internetu skorzystało 31 osób. 

Budżet biblioteki na zakup księgozbioru w 2021 roku: 11000,00 zł., z czego: 5000,00 zł – 

dotacja celowa z Urzędu Gminy Laskowa, 6000, 00 zł. - dotacja z Biblioteki Narodowej 

(Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa). 

 

2.2  Budżet i pracownicy GOKSiT: 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu I Turystyki w 2021 r. otrzymał dotację od Urzędu Gminy         

w Laskowej w wysokości 650.000,00 zł. 

Dotacja została rozdysponowana w całości.  

Środki pieniężne na koncie GOKSiT na 31.12.2021 r w kwocie 3.929,64 zł są środkami 

własnymi ośrodka.  

 Gminny OśrodekKultury, Sportu iTurystyki w Laskowej w 2021 r. osiągnął przychód       

w wysokości 35.474 zł (wynajem sali, wpłaty za naukę gry na instrumentach, 

obciążenia za gaz ŚDS, OSP Laskowa i OSP Ujanowice) 

 Biblioteki otrzymały dotację: - z Bibloteki Nar. na zakupnowości w kwocie13.000,00 zł. 

 

Na wydatki GOKSiT rozdysponowano kwoty: 

GOKSiT - 527.059 zł. 

Biblioteki - 176.900 zł. 
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W tym między innymi na: 

 wynagrodzenia pracowników: 280.736 zł, 

 wynagrodzenia bezosobowe: 48.780 zł, 

(orkiestry dęte, ogniska muzyczne, kapela Laskowioki, inne umowy zlecenie i o dzieło 

z występującymi artystami), 

 zakup nagród rzeczowych oraz nagrody pieniężne : 20.900 zł, 

 zakup usług pozostałych 96.308 zł, 

(organizacja imprez, obsługa techniczna, ochrona i monitoring, zaplecze 

gastronomiczne imprez, honoraria za koncerty, przewozy uczniów na zawody, 

spotkania i wyjazdy KGW), 

 pozostałe koszty związane z utrzymaniem budynków, opłaty gazu, energii, wody, 

ścieków, wywozu odpadów komunalnych, remonty, zakup licencji programowych oraz 

niezbędnych artykułów biurowych i środków czystości, opłaty ZAIKS, dzierżawy 

działek - Parki. 

Tabela 27. Zadania Gminnego Ośrodka  Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej zrealizowane            

w 2021 roku 

Lp. Zadanie – impreza: Termin realizacji: Uwagi dot. realizacji 

1.  
Noworoczne Spotkanie dla 
przedstawicieli KGW z terenu 
gminy Laskowa 

10.03.2021 r. Zrealizowano 

2.  II Gminny Turniej Wiedzy 
Pożarniczej 

17.03.2021 r. Odwołano: Covid-19 

3.  

Konkurs recytatorski w Laskowej: 
 Powiatowy Konkurs 

Recytatorski Poezji Księdza 
Jana Twardowskiego 
,,Spieszmy się kochać 
ludzi...”  

19.03.2021 r. Odwołano: Covid-19 

4.  Wernisaż wystawy twórczości 
Jakuba Puchala 

24.03.2021 r. 
Zamieniono na wystawę  

,,Skarby Pogranicza” 

5.  
Konkurs świąteczny: 

 Konkurs na Najpiękniejszą 
Palmę Wielkanocną  

28.03.2021 r. Zrealizowano 

6.  Rajd turystyczny: 
 „Beskidzkie Wyspy” 

07.05.2021 r. Zrealizowano 

7.  
XV Rajd turystyczny : 
,,Szlakami tajnego nauczania im. 
Zofii Oleksy” 

27-28.05.2021r. Odwołano: Covid-19 
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8.  

Festyn - Powitanie lata: 
 XX Letni Turniej Piłki 

Nożnej Trampkarzy w 
Ujanowicach 

04.07.2021 r. Zrealizowano 

9.  

Złaz turystyczno - rekreacyjny: 

 „Odkryj Beskid Wyspowy” - 

Laskowa – Kamionna – 
wyjście dzienne 

11.07.2021 r. 
Zrealizowano – bez wyjścia 

wspólnego turystów na 
szczyt Kamionna 

10.  

Festyn: 
 XI Galicyjski Turniej 

Zaprzęgów Regionalnych w 
Ujanowicach 

25.07.2021 r. Zrealizowano 

11.  
Festiwal: 

 ,,Festiwal Śliwki Miodu i 
Sera” w Laskowej  

01 – 02 .08.2021r. 

Festiwal zastał odwołany  

Zorganizowano Festyn 
Plenerowy ,,Lato w 

Laskowej” 

z występami gminnych 
zespołów 

oraz turniej oldbojów. 

12.  

Festyn: 
 Gminne Dożynki – Święto 

Plonów  
Gospodarzem Dożynek 
wieś Jaworzna 

 XXII – Konkurs Wieńców 
Dożynkowych 

15.08.2021 r. Zrealizowano 

13.  

Rajd turystyczny: 
 XXIII Młodzieżowy Rajd 

Turystyczny ,,Szlakiem 
Cmentarzy 
z I Wojny Światowej”  

 Uroczysta Msza Święta na 
„Jastrząbce” w Kamionce 
Małej w intencji Ojczyzny  

10 – 11.11.2021 r.  Zrealizowano 

14.  

Konkurs historyczno - 
geograficzny: 

 XXIII Konkurs „Wczoraj i 
dziś Gminy Laskowa”  

18.11.2021 r. 
Zrealizowano -  

konkurs prac malarskich 

15.  
Konkurs recytatorski: 

 XVI Konkurs recytatorski 
dla dzieci i młodzieży. 

09.12.2021 r. 
Przełożono na marzec 

2022r. 

16.  
„Integracyjne Spotkanie Wigilijne” 

dla dzieci z niepełnosprawnością z 
terenu gminy Laskowa 

20.12.2021 r. Zrealizowano 
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17.  

Konkurs biblioteczny: 
 Konkurs czytelniczy dla 

Najmłodszej Grupy 
Wiekowej  

31.12.2021 r. Zrealizowano 

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 

W ramach projektu ”Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Laskowa, 

poprzez organizowanie warsztatów artystycznych (teatralno – wokalnych i rytmicznych) oraz 

projekcję letniego kina plenerowego”, realizowanego przy wsparciu LGD ,,Przyjazna Ziemia 

Limanowska” współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego zrealizowano 

trzy spektakle teatralne i jeden musical oraz sześć projekcji filmów: 
 

 

 "Mój syn, Maksymilian", w dniu 28.II. 2021 r. 

 "Jan Brzechwa uczy nas kultury", w dniu 22.V. 2021 r. 

 "Leśna afera i cztery pory roku", w dniu 22.V.2021 r. 

 "Znieczulenie", w dniach 12 - 13.VI. 2021 r.  

We współpracy z Amatorską Grupą Teatralną „Na Zawołanie” zrealizowana została  

tragikomedia Stanleya Spencera, pn. „Trzy starsze Panie”, w dniach 19-21.XI. 2021 r. 

W ciągu całego roku zrealizowano kilka spektakli dla dzieci i uczestników festynów. 

W dniu 07.III.2021 r. z okazji Dnia kobiet zorganizowane zostało spotkanie 

okolicznościowe i seans filmowy pt. ,,Mamusie bez synusiów”. 

GOKSiT współpracował również z TEATREM NOWY, przy projekcie „60+ nowy wiek 

kultury”, skierowanym do seniorów z terenu Gminy Laskowa. 

Ponadto GOKSiT w Laskowej wspomagał następujące przedsięwzięcia: 

 21.02.2021 r. - Plebiscyt na najpopularniejszego piłkarza LPPN,  

 01.03.2021 r. - Powiatowe Uroczystości Dni Żołnierzy Wyklętych,  

 Lipiec 2021 r. - Cykl koncertów muzyki kameralnej w Kamenówce w Sechnej, 

 25.IX.2021 r. - Jubileusz 90- lecia Orkiestry Dętej w Laskowej, 

 Poświęcenie sal gimnastycznych w Żmiącej i w Sechnej, 

 Remont i konserwacja kapliczki kamiennej w Krosnej. 

W 2021 roku wyremontowano balkon budynku w Laskowej wraz z zamontowaniem 

nowej barierki balkonowej, oraz pomalowano kuchnię i zakupiono do niej nowe meble. 

Odnowiono oznakowanie ,,czerwonej” trasy pieszo - rowerowej.  
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W ciągu roku pomieszczenia GOKSiT w Laskowej i w Ujanowicach wynajmowane były 

na zajęcia muzyczno - ruchowe. 

W budynku odbywały się też zajęcia dotyczące nauki gry na instrumentach muzycznych 

oraz zajęcia ludowego muzykowania „Małopolska Szkoła Tradycji” - projekt realizowany 

przez MCK „Sokół” w Nowym Sączu, a także zajęcia - Kurs na prawo jazdy. 

W salach GOKSiT w Laskowej odbywały się próby i spotkania: Koła Gospodyń Wiejskich 

z Laskowej, Amatorskiej Grupy Teatralnej „Na Zawołanie”. 

W budynku GOKSiT w Laskowej regularnie spotykała się Grupa AA, Koło Pszczelarzy  z 

Laskowej. Ponadto lokal użyczany był: na zebrania dla Spółki Wodociągowej, dla Związku 

Hodowców Gołębi Pocztowych. 

 

   Tabela 28. Wykaz Pracowników GOKSiT Laskowa w 2021 r. 

LP Stanowisko Etat 

1 Dyrektor 1 

2 Księgowy ½ 

4 Instruktor-animator kultury- GOKSiT 
Laskowa 

½ 

5 Sprzątaczka- Laskowa ½ 

6 Bibliotekarz PB Laskowa 1 

7 Bibliotekarz PB Ujanowice 1 

8 Instruktor - animator kultury – świetlica 
wiejska Ujanowice 

½ ( urlop macierzyński) 

RAZEM: 5 etatów 

    Źródło: Materiały Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki 
 
 

3. Promocja Gminy Laskowa 

W 2021 roku trwająca pandemia SarsCov 2 uniemożliwiła organizację imprez 

masowych, dlatego też Festiwal Śliwki Miodu i Sera nie był realizowany.  Z racji tego, że jest 

to jedna z największych imprez w regionie, powstał film w postaci prezentacji slajdów, 

upamiętniający wszystkie edycje Festiwalu.  
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Gmina Laskowa promowana była na drobnych imprezach sportowych,  podczas 

uroczystego oddania nowego budynku Urzędu Gminy Trzciana, podczas otwarcia 

nowopowstałej sali gimnastycznej w Rojówce, konkursu kolęd i pastorałek, konkursu 

poświęconego 40-leciu Stanu Wojennego  oraz w prasie regionalnej „Głos Limanowski”. 

W okresie wakacyjnym, aby zapewnić atrakcje mieszkańcom i turystom, w soboty             

i niedziele, organizowane były animacje dla dzieci oraz koncerty akustyczne w Parku                      

z Fontanną.  
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W okresie wakacyjnym Urząd Gminy Laskowa zaprosił dzieci i młodzież do tworzenia 

questu. Uczestnicy dzięki wspólnej zabawie poznali niektóre wątki z historii Laskowej.  
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Urząd Gminy Laskowa włączył się w finansowanie  XXIII Młodzieżowy Rajd Szlakiem 

Cmentarzy I Wojny Światowej „Jak Oni w 1914 roku” który odbył się w dniach 10-11 

listopada 2021 roku w Kamionce Małej na Jastrząbce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano Biuletyn Informacyjny Gminy Laskowa (jeden numer) w którym było roczne 

podsumowanie pracy Urzędu Gminy Laskowa. 

W celu promocji Gminy Laskowa, wykonany został film promocyjny i spot reklamowy.               

W filmie zamieszczone zostały obiekty znajdujące się na Szlaku Architektury Drewnianej, 

atrakcje turystyczne oraz baza noclegowa Gminy Laskowa.  
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W roku 2021 poniesiono wydatki na realizację projektu „Publikacje promujące obszar 

LSR”, zamówienie dotyczyło druku folderów pt.: „Gmina Laskowa – Słoneczny kwiat 

Małopolski” i „Tajemnicza Gmina Laskowa” – zawierający zbiór legend o gminie Laskowa. 

Zadanie realizowane było przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 - 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto zakupiono gadżety i banery promujące gminę Laskowa. 

 

4. Turystyka 

W 2021 roku zwiększono atrakcyjność stawów turystyczno - rekreacyjnych poprzez 

nasadzenie drzewek i krzewów i montaż pergoli. 

Stworzono turystyczną Aplikację mobilną „Gmina Laskowa”, która jest doskonałą propozycją 

dla osób, szukających przewodnika turystycznego w tym rejonie. 

Aplikacja zawiera propozycję tras pieszo rowerowych – każda z tras zaznaczona została na 

mapie offline, a dzięki technologii GPS użytkownik widzi podczas wycieczki swoją dokładną 

pozycję. W aplikacji zaznaczono też obiekty warte uwagi, atrakcje turystyczne i zabytki wraz 

z fotografiami i opisem. Użytkownik znajdzie tutaj również miejsca praktyczne takie, jak 

noclegi, stacje benzynowe, apteki itp. 

Dodatkowo w aplikacji znaleźć można aktualności oraz najciekawsze wydarzenia 

odbywające się na terenie gminy. 
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5. Sport 

Jednym z priorytetów Gminy Laskowa jest rozwój sportu. Gmina Laskowa stwarza 

warunki oraz wpływa na rozwój form aktywności sportowej i rekreacyjnej. Corocznie  

w budżecie uchwalana jest kwota z przeznaczeniem na wspieranie działań z zakresu 

rozwoju sportu na terenie gminy. Środki te przeznaczane są m.in. na prowadzenie zajęć 

sportowych, organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży o charakterze otwartym 

dla mieszkańców Gminy Laskowa. Zrealizowane imprezy oraz zawody sportowe na szczeblu 

gminnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim wpływają na propagowanie prozdrowotnych 

zachowań wśród mieszkańców gminy. 

 

Na terenie Gminy Laskowa w miejscowości Laskowa znajduje się  boisko sportowe 

„Orlik”, z którego mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie korzystać. Ponadto funkcjonują 

obiekty sportowe tj. siłownia zewnętrzna w Laskowej, siłownia zewnętrzna w Ujanowicach, 

boisko uniwersalne – wielozadaniowe w Krosnej, boisko uniwersalne - wielozadaniowe                

w Jaworznej, boisko sportowe w Laskowej, boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej                            

w Żmiącej oraz boisko sportowe w Ujanowicach. 

 

Gmina Laskowa w celu wsparcia utalentowanej młodzieży, docenienia i uznania osiągnięć 

sportowych oraz zachęcenia do stałego podnoszenia umiejętności i poziomu sportowego 
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przyznaje na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr LVII/295/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 

29 października 2010 r. nagrody sportowe dla zawodników w różnych dyscyplinach sportu. 

W większości jest to narciarstwo alpejskie, karate, siatkówka plażowa. 

 

Życie sportowe organizowane jest również przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 

w Laskowej w porozumieniu z Urzędem Gminy Laskowa oraz nauczycielami wychowania 

fizycznego ze szkół z terenu Gminy Laskowa. Organizowane są cykle imprez sportowych, 

będących rywalizacją sportową zespołów szkół i szkół podstawowych w dyscyplinach takich 

jak: mini piłka ręczna, mini piłka nożna, mini piłka siatkowa, halowa piłka nożna, piłka 

koszykowa, piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy oraz biegi przełajowe. 

Najpopularniejszą dyscypliną sportową w Gminie Laskowa jest piłka nożna i siatkowa. 

Na terenie Gminy Laskowa działają m.in. następujące kluby sportowe: 

 Gminny Siatkarski Klub Sportowy Laskowa 

 Amatorski Klub Sportowy Ujanowice 

 Katolicki Uczniowski Klub Sportowy ,,Laskovia”  

 Ludowy Klub Sportowy ,,Jaworzanka” 

 

KUKS „Laskovia” - założony w 1967 roku. Klasa A/grupa limanowska. Prezesem klubu 

jest Pan Paweł Tokarz. Klub liczy ok. 250 zawodników, posiada 6 drużyn: skrzaty, żaki, 

orlicy, trampkarze młodsi, trampkarze starsi, juniorzy i seniorzy. KUKS Laskovia w 2021 r. 

otrzymał dotację z budżetu Gminy Laskowa w wysokości 43.000,00 zł na organizację 

zawodów i imprez sportowych dla dzieci młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz udział  

w zawodach i turniejach organizowanych przez Krajowe Związki Sportowe oraz inne ośrodki 

sportu i na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - umowy zlecenia z trenerami 

7.200,00 zł. Zawodnicy Laskovii uczestniczyli w rozgrywkach sportowych na terenie gminy,   

a także poza jej obszarem organizowanych zgodnie z terminarzem opracowanym przez 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz przez Limanowski Podokręg Piłki Nożnej. Zgodnie ze 

statutem KUKS ,,Laskovia” powołany jest do organizacji życia sportowego i rozwoju 

psychofizycznego oraz poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży Gminy Laskowa. 
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AKS Ujanowice - istnieje od 1999 r. Klasa A/grupa limanowska. Jego prezesem  

 jest Pan Michał Bugański. AKS Ujanowice w 2021 r. otrzymał dotację w wysokości 

43.000,00 zł na organizację zawodów i imprez sportowych dla dzieci młodzieży w zakresie 

piłki nożnej oraz udział  w zawodach i turniejach organizowanych przez Krajowe Związki 

Sportowe oraz inne ośrodki sportu i na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - 

umowy zlecenia z trenerami 8.200,00 zł. AKS Ujanowice w 2021 r. rozegrał 88 meczy,                   

w tym: 44 na wyjazdach, 44 u siebie na boisku. Ponadto Klub uczestniczył w letnich 

turniejach młodzieżowych organizowanych na terenie powiatu oraz w Halowych 

Mistrzostwach Podokręgu Limanowa, rozegrano również letni turniej trampkarzy o Puchar 

Wójta Gminy Laskowa.  

 
 

LKS ,,Jaworzanka”- założony w 2003 roku. Klasa B/grupa limanowska. Należy do 

jednych z najmłodszych klubów Limanowskiego Podokręgu  Piłki Nożnej. Prowadzi sekcję 

seniorów. Prezesem jest Pan Michał Gocal.. LKS Jaworzanka w 2021 r. otrzymał dotację                     

z budżetu gminy na  organizację zawodów i imprez sportowych dla dzieci młodzieży                          

w zakresie piłki nożnej oraz udział w zawodach i turniejach organizowanych przez Krajowe 

Związki Sportowe oraz inne ośrodki sportu w wysokości 18.000,00 zł i na prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych – umowy zlecenia z trenerami 5.300,00 zł.  

Klub kładzie duży nacisk na planowanie i organizowanie życia sportowego młodzieży w celu 

rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej oraz w prowadzeniu działalności wychowawczej  

i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej oraz rozwijanie aktywności ruchowej. 

Zgodnie ze statutem LKS Jaworzanka powołany jest do organizacji życia sportowego  

i rozwoju psychofizycznego oraz poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży Gminy 

Laskowa.  

 

 

GSKS Laskowa - Gminny Siatkarski Klub Sportowy powstał w 2008 r. Prezesem jest 

Pan Stanisław Oleksy.  

Jedna zawodniczka klubu sportowego bierze udział w najwyższej w hierarchii klasy żeńskich 

ligowych rozgrywek siatkarskich w Polsce, będących jednocześnie najwyższym szczeblem 

centralnym. Zgodnie ze statutem GSKS Laskowa działalność klubu oparta jest na organizacji 

zawodów i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej o zasięgu 

lokalnym i regionalnym na terenie Gminy Laskowa w miejscowości Laskowa, Ujanowice oraz 

udział w rozgrywkach i turniejach organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego 

przez krajowe związki sportowe oraz inne ośrodki sportu, jak również udział w rozgrywkach 

ligowych. GSKS Laskowa otrzymał w 2021 r. dotację z budżetu gminy w wysokości  
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20.000,00 zł na organizację zawodów i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie 

piłki siatkowej oraz udział w zawodach i turniejach organizowanych przez Krajowe Związki 

Sportowe oraz inne ośrodki sportu i na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - 

umowy zlecenia z trenerami 6.300,00 zł. Sukcesem klubu jest osiągnięcie III miejsca                         

w województwie małopolskim, które dało awans do II ligi ogólnopolskiej. Rozegrano m.in. 

Turniej o Puchar Prezesa GSKS Laskowa, Turniej o Puchar Starosty Powiatu 

Limanowskiego. Klub brał również udział w rozgrywkach X Edycji Powiatowej Ligi Piłki 

Siatkowej.  
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1. Pomoc społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej jest jednostką organizacyjną Gminy 

Laskowa realizującą zadania wynikające z ustawy o:  

 pomocy społecznej,  

 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

 Karcie Dużej Rodziny,  

 świadczeniach rodzinnych,  

 wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin - Za życiem,  

 pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( 500+), 

 ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna,  

 pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

 systemie oświaty ( stypendia szkolne),  

 dodatkach mieszkaniowych,  

 dodatkach energetycznych,  

 Prawo ochrony środowiska  

 oraz inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

 

Pomoc i wsparcie w Gminie Laskowa 

Z pomocy społecznej w 2021 roku uzyskały 182 rodziny -  676 osób, co stanowiło             

8,28 % wszystkich mieszkańców gminy. Natomiast liczba osób, którym przyznano decyzją 

świadczenie z pomocy społecznej wyniosła 290. W Gminie Laskowa najczęściej 

występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami 

ubiegania się o pomoc społeczną w 2021 roku było kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, 

potrzeba ochrony macierzyństwa -  wielodzietność, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie 

oraz bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego. 

 

 

 

IX. POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE 
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Tabela 29. Struktura osób korzystających z pomocy 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 Rok oceny 2021 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA 

Liczba osób 1 969 676 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE 

Liczba osób 2 352 290 

W tym: osoby 
długotrwale 
korzystające 

3 246 191 

Wiek 0-17 4 218 171 

Wiek 
produkcyjny * 

5 110 98 

Wiek 
poprodukcyjny 
** 

6 24 21 

Liczba rodzin 7 190 158 

Liczba osób w 
rodzinach 

8 732 593 

w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) 

Ogółem 9 180 149 

W tym: osoby 
długotrwale 
korzystające 

10 119 91 

Wiek 0-17 11 96 77 

Wiek 18-59 12 73 60 

Wiek 60 lat i 
więcej 

13 11 12 

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY 

Liczba osób 
ogółem 

14 195 190 

Liczba rodzin 15 188 180 

Liczba osób w 
rodzinach 

16 687 644 

KONTRAKT SOCJALNY 

Liczba 
zawartych 
kontraktów 
socjalnych - 
ogółem 

17 4 4 

Liczba osób 
objętych 
kontraktem 
socjalnym - 
ogółem 

18 4 4 

Źródło: GOPS Laskowa 
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Pomoc społeczną w 2021 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskały 107 osób, zaś 

w postaci świadczeń niepieniężnych 186 osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy 

Społecznej dotyczyła 2 osób i wyniosła 30.707,82 zł, natomiast jedna rodzina zwracała 

koszty pobytu w DPS w wysokości 7.764,62 zł. W 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej zatrudniono jednego asystenta rodziny na umowę o pracę – ½ etatu od stycznia 

do grudnia 2021. W związku z dłuższą nieobecnością pracownika zatrudniono asystenta na 

podstawie umowy zlecenia od lipca 2021. 

Decyzję o przydzieleniu asystenta rodziny do danej rodziny podejmuje Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej na podstawie wniosku pracownika socjalnego lub 

Postanowienia Sądu Rodzinnego. W 2021 r. asystent rodziny obejmował swoją pomocą 8 

rodzin, z tego na wniosek pracownika socjalnego po dokonaniu analizy sytuacji rodzin w 3 

rodzinach i w 3 rodzinach zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Limanowej III 

Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej poprzez 

zobowiązanie do współpracy z asystentem rodziny. Ponadto w 2021 r. asystent objął swoją 

pomocą dwie rodziny, gdzie zdiagnozowano u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 

albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu. Decyzja Kierownika o przydzieleniu rodzinie asystenta                       

z ustawy „Za życiem” następuje na wniosek osoby zainteresowanej, w tych przypadkach 

matki dziecka. 

Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w 2021 roku sfinansowany został ze środków 

własnych na kwotę 25.252,21 zł. Ponadto tut. Ośrodek otrzymał dotację z budżetu państwa 

w kwocie 500,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje specjalistyczne wsparcie w ramach 

działania Punktu Konsultacyjnego Informacji Wsparcia i Pomocy. Adresatami tych działań są 

rodziny, w których występuje przemoc, alkoholizm w rodzinie, choroba psychiczna rodziców, 

zagrożone wykluczeniem społecznym i borykające się z trudnościami opiekuńczo-

wychowawczymi, które korzystają z indywidualnych porad specjalistycznych. 

W 2021 r. porad udzielali: psycholog, psycholog – duchowny, specjalista do spraw 

przeciwdziałania  przemocy w rodzinie. W/w specjaliści zatrudnieni byli ze środków 

przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej  współpracuje z Caritas Archidiecezji 

Krakowskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020                         
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w zakresie nieodpłatnej dystrybucji artykułów żywnościowych wśród osób najbardziej 

potrzebujących oraz parafialnymi oddziałami Caritas. W 2021 r. z tej formy pomocy 

skorzystało 207 osób. Od 2012 r. w Gminie Laskowa działa Zespół Interdyscyplinarny, który 

swoją działalnością obejmuje rodziny, w których jest wszczęta procedura Niebieskiej Karty  

(z uwagi na podejrzenie stosowania przemocy). W ramach prac Zespołu 

Interdyscyplinarnego tworzy się grupy robocze w celu rozwiązania problemów związanych              

z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.  

 

Do zadań Zespołu należy realizacja działań określonych w Gminnym programie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy przez: 

- integrowanie i koordynowanie działań specjalistów różnych dziedzin w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

- wypracowanie i monitorowanie procedur postępowania w sytuacjach występowania 

przemocy w rodzinie; 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie                                          

w celu przeciwdziałania temu zjawisku; 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym; 

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; 

- planowanie strategii postępowania w konkretnych przypadkach przemocy oraz 

problemów dzieci i młodzieży, z udziałem niezbędnych instytucji; 

- opracowanie metod i sposobu przekazywania informacji o prowadzonych działaniach. 

 

W 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny nadzorował 14 rodzin objętych procedurą 

Niebieskiej Karty, w tym 10 przypadków były to rodziny, u których w/w procedura wszczęta 

była w 2020 roku i kontynuowana w 2021 roku, a w stosunku do 4 rodzin procedura 

wszczęta była w 2021 roku.  

W sprawach w/w rodzin pracowało 6 grup roboczych, które odbyły łącznie 34 spotkania.  

W roku 2021 w stosunku do rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy zastosowano następujące działania: 

 w przypadku 3 rodzin zastosowano dozór kuratora;  
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 w przypadku 7 osób skierowano wniosek do Gminnej Komisji Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych celem podjęcia działań i zobowiązania do leczenia 

odwykowego; 

 w stosunku do 3 osób zastosowano dozór policji, nakaz opuszczenia lokalu 

mieszkalnego i zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy; 

 2 rodziny pomimo zakończenia procedury Niebieskiej Karty zostały objęte 

monitoringiem.  

 

W roku 2021 w przypadku 8 rodzin zakończono procedurę Niebieskiej Karty, w tym: 

 w 6 rodzinach z uwagi na ustanie przemocy; 

 w 2 rodzinach z uwagi na brak zasadności prowadzonych działań. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono różne formy pomocy udzielanej przez GOPS w Laskowej 

w latach 2020 i 2021 r.  

Tabela 30. Formy pomocy udzielanej przez GOPS w Laskowej w latach 2020 i 2021 r 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 Rok 2021 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZASIŁEK STAŁY 

Liczba osób 1 24 21 

Kwota świadczeń w złotych 2 123.733 124.769 

W tym: (wiersze 3-6) 

Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących 

Liczba osób 3 20 17 

Kwota świadczeń w złotych 4 115.548 118.528 

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie 

Liczba osób 5 4 4 

Kwota świadczeń w złotych 6 8.185 6.241 

ZASIŁEK OKRESOWY 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 Rok 2021 

Liczba osób 7 74 62 

Kwota świadczeń w złotych 8 158.710 126.280 

W tym: (wiersze 9-16) 

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

Liczba osób 9 16 14 

Kwota świadczeń w złotych 10 45.051 23.345 

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby 

Liczba osób 11 32 31 

Kwota świadczeń w złotych 12 82.046 75.900 

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności 

Liczba osób 13 22 21 

Kwota świadczeń w złotych 14 29.736 24.141 

Zasiłek okresowy z innych powodów 

Liczba osób 15 4 4 

Kwota świadczeń w złotych 16 1.877 2.894 

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM 

Liczba osób 19 151 97 

Kwota świadczeń w złotych 20 162.140 159.704 

W tym: (wiersze 21 - 22) 

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO 

"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" 

Liczba osób 21 80 73 

Kwota świadczeń w złotych 22 116.786 120.262 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO 

"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 Rok 2021 

ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE 

Liczba osób 25 92 0 

Kwota świadczeń w złotych 26 27.794 0 

W tym: (z wierszy 25 - 26) 

DLA DZIECI 

Liczba osób 27 92 0 

Kwota świadczeń w złotych 28 27.794 0 

POSIŁEK 

świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w 

domu" 

Liczba osób 29 218 171 

Kwota świadczeń w złotych 30 40.007 51.887 

W tym (z wierszy 29-30): 

DLA DZIECI 

Liczba osób 31 218 171 

Kwota świadczeń w złotych 32 40.007 51.887 

SCHRONIENIE 

Liczba osób 33 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 34 0 0 

UBRANIE 

Liczba osób 35 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 36 0 0 

SPRAWIENIE POGRZEBU 

Liczba rodzin 37 0 0 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 Rok 2021 

Kwota świadczeń w złotych 38 0 0 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Liczba osób 39 3 2 

Kwota świadczeń w złotych 40 44.026 30.708 

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 

Liczba rodzin objęta pracą 

asystenta rodziny 
41 5 8 

Liczba rodzin wspierających 42 0 0 

Liczba asystentów rodziny 43 2 2 

Odpłatność za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej 

w złotych 

44 6.989 11.344 

Źródło: GOPS Laskowa 

Liczba rodzin pobierających w roku 2021 świadczenie wychowawcze wyniosła 1065 (na 

1933 dzieci). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie świadczenia 

wychowawczego   wyniosła 11.703.993,65 zł. 

Liczba pobierających w roku 2021 zasiłek rodzinny wyniosła 457 rodzin. Całkowita 

kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego  z dodatkami wyniosła 

2.076.919,81 zł (w tym jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka). Kwota 

świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny 

zasiłek opiekuńczy) wyniosła 1.176.376,64 zł. Innym świadczeniem rodzinnym jest 

świadczenie rodzicielskie, przysługujące osobom, które urodziły dziecko, a które nie 

otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Z tego świadczenia               

w roku 2021 skorzystało 29 rodzin na 29 dzieci na kwotę 140.269,70 zł. Zasiłek dla opiekuna 

wypłacano dla 7 osób  na kwotę 47.151,40 zł. 

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów w 2021 r. skorzystało 6 rodzin (8 osób uprawnionych). 

Wypłacono łącznie kwotę 39.400,00 zł.  

Zgodnie z ustawą z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin - Za życiem -

w przypadku urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne  
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upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały                             

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe 

świadczenie w kwocie 4000,00 zł . W 2021 r. GOPS w Laskowej nie wypłacał powyższego 

świadczenia - nie wpłynął żaden wniosek. 

 

Tut. Ośrodek realizuje również ustawę o Karcie Dużej Rodziny. W roku oceny złożono 74 

wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny i wydano 406 Kart. 

GOPS w Laskowej realizuje także stypendia szkolne dla uczniów z rodzin spełniających 

kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej tj. 528 zł na osobę        

w rodzinie. Z tej formy pomocy w I półroczu 2021 r. skorzystało 194 uczniów, w II półroczu 

189 uczniów. Łączna kwota wypłaconego świadczenia w 2021 r. wyniosła 99.415,00 zł.  

W roku 2021, kadra GOPS (stan na 31.12.2021 r.) liczyła 12 osób w tym: 

- kadra kierownicza 1 osoba, 

- pracownicy socjalni 5 osób (w tym jeden na zastępstwo za pracownika 

przebywającego na urlopie macierzyńskim), 

- asystent rodziny -1 osoba na ½ etatu, 

- opiekun środowiskowy – 1 osoba na ¾ etatu 

- pozostali pracownicy 4 osób (księgowa, inspektor do spraw 500+, inspektor do spraw 

świadczeń rodzinnych oraz 1 osoba - pomoc administracyjna do obsługi świadczeń 

rodzinnych, KDR). 

 

Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 11 posiada 

wykształcenie wyższe (w tym wszyscy pracownicy socjalny), 1 osoba wykształcenie średnie. 

Specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 3 pracowników 

socjalnych.  

Powyższe dane nie uwzględniają osób zatrudnionych na umowę zlecenie.  Na umowę 

zlecenia tut. Ośrodek zatrudniał w 2021 r. jedną opiekunkę wykonującą usługi opiekuńcze                

w miejscu zamieszkania, dwie osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób                 

z zaburzeniami psychicznymi (logopedyczne, rehabilitacyjne), prawnika do obsługi prawnej 

Ośrodka, informatyka obsługującego sprzęt i oprogramowanie Ośrodka. 
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2. Zdrowie 
 

Na terenie Gminy Laskowa funkcjonują dwa zakłady opieki zdrowotnej: 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach 

 

1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej działa w oparciu  

o statut SPZOZ w Laskowej, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

regulamin organizacyjny, umowę zawartą z NFZ MOW w Krakowie i wiele innych aktów 

normatywnych. 

W roku 2021 podobnie jak w latach poprzednich SPZOZ w Laskowej świadczył 

bezpłatne usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji ambulatoryjnej 

w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Ponadto za zgodą właściciela nieruchomości, tj. Gminy Laskowa, dokonuje wynajmu 

gabinetów na świadczenia komercyjne, takie jak poradnia ginekologiczna, 

endokrynologiczno - diabetologiczna oraz usługi fizjoterapeutyczne, jak również kilka razy                     

w roku został wynajęty gabinet dla świadczenia usług optycznych. 

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane były świadczenia przez: 

 lekarzy w Gabinetach POZ, w których zostało przyjętych 27973 pacjentów  

(tj. średnio około 2331 osoby w miesiącu) oraz zostało wykonanych 133 wizyty 

domowe oraz 7134 teleporad. 

 pielęgniarki Środowiskowo- Rodzinne, które wykonały 3982 zabiegów, oraz 143  

wizyty patronażowe. 

 pielęgniarki zabiegowe, które wykonały 1307 zabiegów, 1075 szczepień u dzieci  

w wieku od 0-18 roku życia, 181 szczepień zalecanych u dzieci i dorosłych oraz 485 

bilansów w wieku przedszkolnym i u dzieci zdeklarowanych w naszym zakładzie. 

 pielęgniarkę szkolną, która wykonała 1666badań przesiewowych, bilansowych, 

profilaktycznych oraz pomocy doraźnej. Dzięki tym badaniom wykryto wiele uchybień 

zdrowotnych, co z kolei pozwoliło na wczesne leczenie. 

 fizjoterapeutów w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej, z której skorzystało wielu 

pacjentów, szczególnie z naszej gminy. Średni czas oczekiwania na te zabiegi wynosi 

około 180 dni, natomiast pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

przyjmowani są w ciągu 7 dni. Razem wykonano 19776 wizyt i zabiegów 

fizjoterapeutycznych. 

 szczepienia COVID-19 od kwietnia-grudnia – 1375 dawek 
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SPZOZ w Laskowej współpracuje w ramach umowy z podwykonawcami, tj. 

 NZOZ - em w Pcimiu - Laboratorium w Limanowej – gdzie codziennie  

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00 pobierany jest materiał do badań. 

Natomiast w Ośrodku Zdrowia w Laskowej czynny jest punkt pobrań krwi we wtorki  

i czwartki od 07.30 do 09.00 , 

 NZOZ-em- Bor Med w Krasnych Lasocicach – w ramach badań USG 

 Szpitalem Powiatowym w Limanowej - w ramach badań RTG i SPIROMETRII,  

a także USG oraz Centrum Medyczne WRONA S.C Limanowa. 

Wszystkich badań laboratoryjnych i diagnostycznych zostało wykonanych w ilości 32075 

Na istotną uwagę zasługuje fakt, iż SPZOZ w Laskowej zostało wykonanych 598 badań 

na własnym aparacie USG, co zwiększyło dostępność do tych badań dla naszych pacjentów. 

W naszym zakładzie organizowane były również bezpłatne badania słuchu  

i mammografii w ramach programów zdrowotnych. Sukcesywnie prowadzona jest 

działalność oświatowo – zdrowotna na terenie zakładu i w szkołach poprzez pogadanki, 

ulotki, gazetki itp. w/g planu pracy z uwzględnieniem Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016 - 2021. Całodobową ambulatoryjną i wyjazdową opiekę lekarską i pielęgniarską 

sprawowały zakłady, które podpisały umowę na w/w usługi. Najbliższym zakładem na 

naszym terenie jest Szpital Powiatowy w Limanowej. Opieka całodobowa polega na 

świadczeniu usług przez podmioty lecznicze, które podpisały umowę z NFZ. Ich zadaniem 

jest udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla naszych pacjentów codziennie od 

godz. 18 do 8 rano dnia następnego i całodobowo w soboty, niedziele i święta. Nasz podmiot 

leczniczy cały czas śledzi komunikaty MOW NFZ w Krakowie w sprawie ogłoszenia konkursu 

ofert na dodatkowe świadczenia medyczne z zakresu Ambulatoryjnej Opieki 

Specjalistycznej, jednak od 2010 roku nie zostały ogłoszone żadne konkursy dla nowych 

podmiotów w tym zakresie. Cały czas Oddział w Krakowie aneksuje umowy 

dotychczasowym świadczeniodawcom (od 2010 roku). Ze względu na to, że do konkursu 

ofert należy przygotować się wcześniej, to znaczy należy wyposażyć gabinety lekarskie                 

w odpowiedni sprzęt, to SPZOZ w Laskowej od 2017 r. po odbiorze nowej części budynku, 

wyposażył ze środków własnych gabinety w specjalistyczny sprzęt. Aby ten sprzęt nie 

marnował się i nie tracił na wartości, podjęto decyzję w sprawie wynajmu gabinetu 

lekarskiego na usługi komercyjne z endokrynologii i diabetologii oraz ginekologii. Usługi te 

cieszą się dużym powodzeniem.  
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W SPZOZ w Laskowej na dzień 31.12.2021 r. pracowało 25 osób, a w tym: 

umowa o pracę: 

3 lekarzy    - 3 etaty, 

6 pielęgniarek   - 5,5 etatu, 

2 rejestratorki medyczne  - 2 etatu, 

1 główna księgowa   - 1 etat, 

2 sprzątaczki    - 1,75 etatu, 

1 fizjoterapeuta  - 6/7 etatu. 

umowy zlecenia - tzw. kontrakty 9 osób: 

- 5 lekarzy zatrudnionych na kontrakcie lekarskim (w przeliczeniu ok. 2 etaty) 

- 2 fizjoterapeutów zatrudnionych na kontraktach ( w przeliczeniu ok 1,5 etatu) 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej wszystkie zadania 

realizował ze środków NFZ oraz z własnych środków, które samodzielnie wypracował. 

Warunkiem koniecznym do dalszego systematycznego rozwoju placówki jest stałe 

inwestowanie, umożliwiające odtwarzanie istniejącego potencjału i stworzenie nowej                       

i szerszej oferty, a przy tym kierowanie się dbałością o finanse publiczne i kondycję 

finansową zakładu, która obecnie jest dobra.  

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach - Na terenie placówki 

funkcjonują: gabinet internistyczny, ginekologiczno - położniczy, pediatryczny, 

stomatologiczny oraz punkt szczepień i laboratorium.  

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach zatrudnionych jest: 

- 4 lekarzy 

- 5 pielęgniarek 

- 1 laborant 

- 1 sprzątaczka 

Usługi w zakresie księgowości, BHP, informatyki dla NZOZ w Ujanowicach świadczą 

podmioty (firmy) zewnętrzne.  

Ponadto na obszarze gminy znajdują się trzy apteki: „VITA” w Laskowej, „Nowa”  

w Laskowej oraz „Nowa” w Ujanowicach. 

 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ujanowicach 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ujanowicach jest jednostką organizacyjną Gminy 

Laskowa, ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychiczne chorych oraz osób                         

z niepełnosprawnością intelektualną (Typ AB). Dom przeznaczony jest dla 30 osób. Stan 
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obowiązujących decyzji administracyjnych kierujących na pobyt w tym Domu na dzień 

31.12.2021 wyniósł 32. Swą działalnością obejmuje gminy: Gmina Laskowa - 21 os., Gmina 

Iwkowa - 5 os., Gmina Łososina Dolna - 6 os. W 2021 roku wsparciem objęto 33 osoby.  

Budżet ŚDS jest w całości finansowany w ramach dotacji celowej pochodzącej                        

z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego. W 2021 r. 

budżet jednostki wyniósł 656136,00 zł. (1752,50 zł na jednego uczestnika i zwiększenie               

o 30 % w wysokości 525,75 na 4 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną). W 2021 r. kadra                

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ujanowicach liczyła 8 osób (stan na 31.12.2021 r.)                   

w tym: 

1. Kierownik 1 osoba, 

2. Główny księgowy 1 osoba, 

3. Terapeuta 3 osoby, 

4. Pedagog 1 osoba, 

5. Asystent osoby niepełnosprawnej 1 osoba, 

6. Fizjoterapeuta 1 osoba.  

Spośród pracowników ŚDS 7 osób posiada wyższe wykształcenie, jedna osoba 

wykształcenie średnie wraz ze szkołą policealną na kierunku Asystent Osoby 

Niepełnosprawnej. Ponadto w ramach umowy zlecenia zatrudniony jest psycholog 

realizujący opiekę psychologiczną nad uczestnikami jednostki.  

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy, zlokalizowana jest w budynku 

wielofunkcyjnym. W obrębie jednostki, zlikwidowane zostały wszelkie bariery 

architektoniczne, to pozwala uczestnikom cieszyć się samodzielnością i dostępem do każdej 

jego części. ŚDS zapewnia transport uczestnikom zajęć. Dowóz odbywa się nowym 

samochodem dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zaznaczyć należy, iż 

osoby uczęszczające do ŚDS w Ujanowicach zamieszkują tereny górzyste i trudnodostępne. 

Dodatkowo na tym terenie znacznie ograniczona jest możliwość transportem komunikacji 

publicznej, z powodu małej ilości przewoźników. W związku z powyższym, często jedyną 

szansą na dotarcie uczestnika do ŚDS, jest jego przywóz. Uczestnicy kierowani do jednostki 

po raz pierwszy, na okres do trzech miesięcy objęci są planem adaptacyjnym. Przed 

przyjęciem kierownik przeprowadza rozmowę informując o oferowanych usługach i zasadach 

panujących w jednostce.  

Prowadzona jest dokumentacja zbiorcza i indywidualna uczestników. Każdy                              

z uczestników objęty jest indywidualnym planem wspierająco – aktywizującym, 

dostosowanym do jego potrzeb i możliwości.  
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Zespół wspierająco – aktywizujący zbiera się, co pół roku, lub częściej w zależności od 

potrzeb, w celu omówienia realizacji planów i osiągniętych rezultatów, a także celem ich 

modyfikacji.  

W 2021 r. z powodu pandemii działalność Domu przebiegała w różnej formie. Od 

stycznia (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 274/2020 z dn. 26.11.2020 r.) 

zajęcia prowadzone były:  

1) z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość oraz w formie 

alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą ośrodka, 

2) w dniach i godzinach działalności ośrodka prowadzony był dyżur pracownika, podczas 

którego przeprowadzane były indywidualne spotkania z uczestnikami,  

3) w sytuacjach szczególnych, z uwzględnieniem sytuacji uczestnika i jego rodziny, 

prowadzone były zajęcia grupowe dla nie więcej niż 5 osób przebywających 

jednocześnie na terenie placówki. 

Zgodnie z zaleceniami zajęcia odbywały się w 3-4 osobowych grupach. I grupa – zajęcia 

2 razy, trzy razy w tygodniu, II grupa - zajęcia 3 razy, dwa razy w tygodniu. Zajęcia 

realizowane były w stałych grupach z jednym terapeutą tak, aby minimalizować ryzyko 

rozprzestrzeniania się COVID-19. Uczestnicy zajęć grupowych korzystali z treningu 

higienicznego, terapii zajęciowej, treningu farmakologicznego.  

Praca w podziale na grupy uczestników niemających ze sobą styczności, trwała aż do 

kolejnej Decyzji Wojewody (33/2021 z dnia 18.02.2021, polecenie Nr 33/2021). Decyzja ta 

pozwoliła na zwiększenie prowadzenia zajęć stacjonarnych na poziomie 50% liczby miejsc 

statutowych. Od dnia 22 lutego w jednostce przebywało do 15 uczestników w podziale na 3-

4 osobowe grupy.  

Kolejne polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 262/2021 z dn. 20.05.2021 r. (Decyzja 

Nr 261/2021) pozwoliło zwiększać liczbę osób przebywających w ośrodku, o osoby 

zaszczepione, (które nie wliczały się do poprzedniego limitu).  

Po otrzymaniu pisma z MUW w Krakowie, z dnia 7 maja 2021 r. odnoszącego się do 

zwiększenia dostępności do szczepień dla osób z niepełnosprawnością, rozpoczęto proces 

zbierania zgłoszeń osób chętnych do szczepienia. Za pośrednictwem jednostki do 

szczepienie przestąpiło 9 uczestników. Pozostali zainteresowani uczestnicy szczepili się 

samodzielnie. Po pełnym zaszczepieniu, końcem lipca 2021 r. na terenie jednostki 

jednocześnie mogło przebywać 30 uczestników.  

W 2021 r. jednostka realizowała swoje zadania, które obejmowały treningi: 

funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening 

nauki higieny. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów. Trening 

umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu 
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spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym 

uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc                        

w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia. Zapewniona była niezbędna opieka oraz terapia 

ruchowa. W ramach pracowni kulinarnej uczestnicy mieli zapewnione również gorące posiłki. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ujanowicach przy realizacji zadań współpracuje                       

z: rodzinami i opiekunami uczestników, ośrodkami pomocy społecznej w poszczególnych 

gminach, ośrodkami zdrowia, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Limanowej, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki                           

w Laskowej, szkołami z terenu Gminy Laskowa, jednostkami o tym samym profilu działania, 

lokalną społecznością.   

 

4. Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia 

Stosownie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.) 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

należy do zadań własnych gminy. Zakres zadań ujęty jest w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym co roku przez Radę Gminy.  

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na 3 miejscu wśród 

czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Konsekwencje nadużywania alkoholu dotyczą nie 

tylko samych osób pijących, ale często ofiarami są dzieci i młodzież, które cierpią z powodu 

picia rodziców. Szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym obejmują 

schorzenia psychosomatyczne, zaburzenia emocjonalne spowodowane chronicznym 

stresem i przemocą oraz demoralizację, ubóstwo i obniżenie szans osiągnięcia kariery 

zawodowej. Problemy alkoholowe to również społeczne koszty: picie alkoholu jest jedną  

z przyczyn spadku wydajności pracy, powoduje absencję, wypadki i obniżenie jakości pracy; 

ma związek z wieloma przypadkami łamania prawa, przestępstwami, rozbojami  

i samobójstwami. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą  

i potencjalnie śmiertelną. Działania w tej kwestii są działaniami długofalowymi, gdyż 

specyfika tej problematyki uniemożliwia szybkie rozwiązania. Dużą rolę w rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym odgrywa Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, która inicjuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadanie prowadzenia 

procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. Obowiązkiem komisji jest podejmowanie 

czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Do zadań GKRPA w ramach 

instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:  
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 przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu,  

 zaproszenie na rozmowę tych osób i motywacja do poddania się leczeniu 

odwykowemu,  

 kierowanie osób, w stosunku do których toczy się postępowanie, na badanie 

diagnostyczne w celu wydania przez biegłych sądowych (psycholog i psychiatra) opinii 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,  

 złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o wszczęciu postępowania w sprawie 

zobowiązania do leczenia odwykowego 

 

W roku 2021 komisja odbyła łącznie 17 posiedzeń, których celem było: 
 

1) przeprowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu oraz członkami  

ich rodzin, 

2) kierowanie osób uzależnionych od alkoholu do psychologai specjalisty z zakresu 

przeciwdziałania przemocy oraz na leczenie odwykowe przymusowe, 

3) zaopiniowanie wniosków o ponowne wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, 

4) przeprowadzenie kontroli w placówkach handlowych w zakresie przestrzegania 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 

5) skierowanie wniosków do Sądu Rejonowego o zastosowanie przymusowego leczenia –  

2 osoby. 

 

Realizacja głównych zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom w 2021 r. przedstawia się następująco: 

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

1) Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 

2) Opłaty sądowe od wniosków złożonych do sądu dotyczące poddania się leczeniu 

odwykowemu. 

3) Wykonanie analizy i przeprowadzenie badań psychiatryczno - psychologicznych wraz  

z opinią w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 

W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
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narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne w programach opiekuńczo – 

wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

 

5. Realizacja programów profilaktycznych 
 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także profilaktycznej działalności 

edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych, uzależnień       

i problemu przemocy na terenie Gminy Laskowa. 

 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

1) dotacja dla Miasta Nowy Sącz na udzielenie schronienia w hostelu  Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w MOPS w Nowym Sączu. 

2) dotacja dla Miasta Nowy Sącz na udzielenie świadczeń Izby Wytrzeźwień w MOPS                 

w Nowym Sączu. 
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1. Straże Pożarne 
 

Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym samorządu terytorialnego. Zadania 

związane z ochroną przeciwpożarową realizuje pracownik ds. Zarządzania Kryzysowego, 

Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej Referatu Organizacyjnego               

i Spraw Obywatelskich. Gmina zadanie to wypełnia poprzez wspieranie działalności 

statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Działalność w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej finansowana jest z budżetu Gminy oraz ze środków własnych 

Ochotniczych Straży Pożarnych jak również ze środków zewnętrznych. 

W Gminie Laskowa działają 4 jednostki OSP: 

• OSP Laskowa  

• OSP Ujanowice  

• OSP Strzeszyce 

• OSP Kamionka Mała 

Jednostka OSP Laskowa działa w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego 

od 2001 roku. Jednostka OSP Ujanowice działa w strukturach Krajowego Systemu 

Ratowniczo - Gaśniczego od roku 2020.  

 

Aktualnie w strukturach OSP na terenie Gminy Laskowa działa  ok. 100 osób (członkowie 

czynni w tym członkowie, którzy mogą brać udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych).   

Przy jednostce OSP Laskowa działa MDP - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która bierze 

cyklicznie udział w zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.  

 

Tabor samochodowy jednostek OSP: 

 

OSP Laskowa:  

1) Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego RENAULT 

D16 GBARt 3/16, 

2) Średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT GBA 2,5/24 (3 kategoria terenowa), 

3) Średni samochód ratownictwa technicznego  SRT. 

 

OSP Ujanowice: 

1) Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Man TGM 13.290 GBARt 3/26, 

2) Lekki Samochód gaśniczy z motopompą MERCEDES-BENZ GLM. 

X. BEZPIECZEŃSTWO 
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OSP Strzeszyce: 

1) Średni samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO GBARt 3/16  

 

OSP Kamionka Mała: 

1) Średni samochód ratowniczo-gaśniczy STEYR 12S23 GBA 2/24 

2) Samochód Lekki Rozpoznania Ratowniczego SLRR  

 

2. Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna  i obronność 
 

Sprawami związanymi w szeroko rozumianym bezpieczeństwem zajmuje się Referat 

Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Laskowa.  

W ramach obowiązków gminy realizowane są następujące rodzaje zadań:  

-   zadania związane z obronnością kraju, 

-   zadania obrony cywilnej i powszechniej samoobrony,  

-   zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i zwalczania skutków klęsk żywiołowych.  

 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Wójt 

Gminy. Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 

1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem  

i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy; 

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: realizacja zaleceń  

do gminnego planu Zarządzania Kryzysowego; 

3) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia Gminnego Planu Zarządzania 

Kryzysowego; 

4) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

reagowania na potencjalne zagrożenia; 

5) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin  

i gmin o statusie miasta; 

6) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 

7) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

Zadania, o których mowa powyżej Wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej 

Urzędu Gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. 

Organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego 

jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez Wójta Gminy Laskowa.  
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Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy: 

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ  

na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 

2) przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących 

wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania 

kryzysowego; 

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; 

4) opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego. 

 

Wójt Gminy zapewnia na obszarze gminy realizację następujących zadań: 

1) pełnienie całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania ludności; 

4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze  

i humanitarne; 

6) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest budynek Urzędu Gminy 34-602 

Laskowa 643. 

Wszelkie informacje dotyczące powstania zagrożenia o charakterze lokalnym mającego 

wpływ na bezpieczeństwo ludności oraz mienia (np. zagrożenie powodziowe, wystąpienie 

innego zagrożenia kryzysowego – uwaga – nie dotyczy zdarzeń indywidualnych) mogą być 

zgłaszane pod numer telefonu: 

w godzinach pracy Urzędu Gminy: 

tel. 183300210  

fax. 183300226 

po godzinach pracy Urzędu Gminy:  

tel. 660 435 005 lub 606 746 227 

Dla mieszkańców funkcjonuje system powiadamiania SMS o mogących wystąpić 

niebezpiecznych zjawiskach, jak również informacje te są publikowane na stronie 

internetowej i fanpage’u Gminy Laskowa. 
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Wyznaczone podmioty gospodarcze realizują zadania obronne poprzez wykonywanie 

świadczeń na rzecz obrony. Nakładanie świadczeń i wzywanie do ich wykonywania należy 

do zadań Wójta Gminy Laskowa. Wojewoda wyznacza zadania, które powinny być 

zaplanowane w ramach przygotowań w zakresie obronności.  

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa realizowanych jest szereg zadań obrony 

cywilnej, z których najważniejsze to zapewnienie funkcjonowania systemu wykrywania 

zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania. 
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1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Rada Gminy Laskowa uchwala roczny program współpracy Gminy Laskowa  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 

gminą, a organizacjami pozarządowymi dla stworzenia warunków do rozwoju inicjatyw 

obywatelskich i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych poprzez: 

1) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców gminy, 

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę 

lokalną oraz jej tradycje, 

3) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych  działających na rzecz poprawy 

jakości życia wspólnoty mieszkańców poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe 

ich  działań, na zasadach określonych ustawą, 

4) umożliwienie organizacjom pozarządowym udziału w realizacji zadań własnych 

samorządu,  

5) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Współpraca w oparciu o „Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pożytku 

Publicznego” może odbywać się w następujących dziedzinach życia społecznego. 

 

1. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 
 

Zapobieganie problemom alkoholowym w rodzinach z osobą niepełnosprawną poprzez 

wspieranie ich w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z niepełnosprawności 

poprzez ułatwienie dostępu do rehabilitacji, działalność edukacyjną i informacyjną. 

 

2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży: 
 

1) organizacja szkoleń dzieci i młodzieży, uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach 

sportowych, 

2) przygotowania klubów sportowych różnych dyscyplin w gminnych, regionalnych, 

ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych, 

3) zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych, 

4) współorganizowanie różnych imprez sportowych, 

5) popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie 

warunków do uprawiania gier zespołowych na terenie gminy, 

6) w zakresie ochrony zdrowia, 

XI. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 



 
 

103 
            

7) otoczenie opieką szeroko pojętej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu 

gminy oraz ich rodzin, 

8) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: działalność 

rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym w zakresie edukacji społecznej); sportowa, 

turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób 

niepełnosprawnych oraz likwidująca bariery w komunikowaniu. 

 
 

3. W zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości: 
 

1) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej, 

2) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

4. W zakresie turystyki i krajoznawstwa: 
 

1) podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie 

na terenie gminy, 

2) organizacja złazów turystycznych, wycieczek i innych imprez mających na celu 

promocję turystyki. 

 

5. W zakresie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego: 
 

1) organizacja festiwali, przeglądów teatralnych, literackich, muzycznych, organizacja 

konkursów z zakresu kultury, 

2) kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury, 

3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

4) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

5) utrzymywanie współpracy i zorganizowanie wymiany grup mieszkańców gminy 

Laskowa z grupami mieszkańców gmin partnerskich, 

6) wymianę kulturalną i sportową w kraju i za granicą. 

 

6.    W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania: 

1) działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży – kształtowanie 

postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych, 
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2) wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizację zajęć świetlicowych,  

a także organizację innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży. 

 

Konkursy na realizację poszczególnych zadań były ogłaszane w miarę możliwości 

finansowych Gminy Laskowa. 

 

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Laskowa w 2021 r.: 
 

1) Ludowy Klub Sportowy „Jaworzanka” Jaworzna, 

2) Gminny Siatkarski Klub Sportowy Laskowa, 

3) Uczniowski Klub Sportowy „Jaworz” SP w Jaworznej, 

4) Uczniowski Klub Sportowy  „Jastrząb” SP w Kamionce Małej, 

5) Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” SP w Sechnej, 

6) Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” Ujanowice, 

7) Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „Laskovia” Laskowa, 

8) Amatorski Uczniowski Klub Sportowy „Ujanowice”, 

9) Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowej, 

10) Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce Małej, 

11) Ochotnicza Straż Pożarna w Strzeszycach, 

12) Ochotnicza Straż Pożarna w Ujanowicach, 

13) Towarzystwo Regionalne „Wspólnota” Gminy Laskowa, 

14) Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach, 

15) Stowarzyszenie Parafialna Orkiestra Dęta w Laskowej, 

16) Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta w Jaworznej”, 

17) Stowarzyszenie Kasztanka w Laskowej, 

18) Fundacja Nasze Dziedzictwo w Laskowej. 
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1. Uchwały – omówienie ogólne 

 

Rada Gminy w 2021 r. podjęła 75 uchwał, które zostały przekazane do organów 

nadzoru: Wojewody Małopolskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.                 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego ogłoszono 37 uchwał, z tego 26 

uchwał stanowi akty prawa miejscowego. Ponadto uchwały te zostały podane do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Laskowa oraz 

przekazane do realizacji Wójtowi Gminy, jako organowi wykonawczemu. 

 

Tabela 31. Zestawienie uchwał Rady Gminy Laskowa podjętych w 2021 r. wraz z informacją                    

o stanie realizacji 

Lp. Numer 
uchwały 

Tytuł uchwały Stan realizacji 

XXVI SESJA – 26 lutego 2021 r.  

1. Uchwała Nr 
XXVI/179/21 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 
rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa 
na 2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa 
z dnia 30 grudnia 2020 roku. 

zrealizowana 

2. Uchwała Nr 
XXVI/180/21 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029. 

zrealizowana 

3. Uchwała Nr 
XXVI/181/21 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta 
Nowy Sącz. 

zrealizowana 

4. Uchwała Nr 
XXVI/182/21 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2021 
rok. 

zrealizowana 

5. Uchwała Nr 
XXVI/183/21 

w sprawie: uchwalenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa 
w 2021 roku. 

zrealizowana 

6. Uchwała Nr 
XXVI/184/21 

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 
pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form 
kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na 
które dofinansowanie jest przyznane w 2021 r. 

zrealizowana 

7. Uchwała Nr 
XXVI/185/21 

w sprawie: zwolnienia z opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych  do spożycia w miejscu sprzedaży za 
rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty 
sprzedaży na terenie Gminy Laskowa i zwrotu części 
tej opłaty. 

zrealizowana 

8. Uchwała Nr 
XXVI/186/21 

w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości: 
gruntów, budynków  i budowli związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym 

zrealizowana 

XII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
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grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19. 

9. Uchwała Nr 
XXVI/187/21 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/177/20 Rady 
Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
wzorów deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca 
składania deklaracji oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.  

zrealizowana 

XXVII SESJA – 30 marca 2021 r. 

10. Uchwała Nr 
XXVII/188/21  
 

w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 
rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa 
na 2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z 
dnia 30 grudnia 2020 roku. 

zrealizowana 

11. Uchwała Nr 
XXVII/189/21  

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029. 

zrealizowana 

12. Uchwała Nr 
XXVII/190/21  

w sprawie:  przyznania dotacji celowej Gminie Dobra. zrealizowana 

13. Uchwała Nr 
XXVII/191/21  

w sprawie: udzielenia dotacji w 2021 r. na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. 

zrealizowana 

14. Uchwała Nr 
XXVII/192/21  

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Laskowa na lata 2021 
– 2025.  

zrealizowana 

15. Uchwała Nr 
XXVII/193/21  
 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/146/16 Rady Gminy 
Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 

zrealizowana 

16. Uchwała Nr 
XXVII/194/21  

w sprawie: zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Zrealizowana 

 

17. Uchwała Nr 
XXVII/195/21  

w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez Gminę Laskowa w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te 
usługi.  

zrealizowana 
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XXVIII SESJA – 21 czerwca 2021 r. 

18. Uchwała Nr 
XXVIII/196/21  

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Laskowa wotum 
zaufania za 2020 rok. 

zrealizowana 

19. Uchwała Nr 
XXVIII/197/21  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Laskowa za 2020 r. 

zrealizowana 

20. Uchwała Nr 
XXVIII/198/21  

w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa 
z tytułu wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2020 
rok. 

zrealizowana 

21. Uchwała Nr 
XXVIII/199/21  

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 
r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 
2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 
30 grudnia 2020 roku.  

zrealizowana 

22.  Uchwała Nr 
XXVIII/200/21  

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029.  

zrealizowana  

23.  Uchwała Nr 
XXVIII/201/21  
 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Laskowa na dofinansowanie kosztów 
inwestycji służących ochronie środowiska polegających 
na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Laskowa. 

zrealizowana  

24.  Uchwała Nr 
XXVIII/202/21  

w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej. 

zrealizowana  

25. Uchwała Nr 
XXVIII/203/21  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Laskowej. 

zrealizowana 

26. Uchwała Nr 
XXVIII/204/21  

w sprawie: przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-
finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Laskowej. 

zrealizowana 

27. Uchwała Nr 
XXVIII/205/21  

w sprawie:  wyrażenia zgody na zbycie-utylizację 
środka trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Laskowej. 

zrealizowana 

28. Uchwała Nr 
XXVIII/206/21  

w sprawie: zasad udzielania stypendium dla uczniów 
szkół podstawowych z terenu Gminy Laskowa. 

zrealizowana 

29. Uchwała Nr 
XXVIII/207/21  

w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Laskowa na rok szkolny 2021/2022.  

zrealizowana 

30. Uchwała Nr 
XXVIII/208/21  

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii 
Rozwoju Gminy Laskowa na lata 2021 – 2030 oraz 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

zrealizowana 

31. Uchwała Nr 
XXVIII/209/21  

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/108/19 Rady Gminy 
Laskowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. 

zrealizowana 
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32. Uchwała Nr 
XXVIII/210/21  

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/146/16 Rady Gminy 
Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 

zrealizowana 

33. Uchwała Nr 
XXVIII/211/21  

w sprawie: przystąpienia Gminy Laskowa do 
Stowarzyszenia Gmin Szlaku Kulturowego „Knossos 
Północy”. 

zrealizowana 

34. Uchwała Nr 
XXVIII/212/21  

w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania                   
z ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Żmiącej. 

zrealizowana 

XXIX SESJA – 5 lipca 2021 r. 

35. Uchwała Nr 
XXIX/213/21 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 
rok. 

zrealizowana 

36.  Uchwała Nr 
XXIX/214/21 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029. 

zrealizowana 

37. Uchwała Nr 
XXIX/215/21 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/201/21 Rady 
Gminy Laskowa z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie: 
zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Laskowa na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służących ochronie środowiska polegających na 
budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Laskowa. 

zrealizowana 

38. Uchwała Nr 
XXIX/216/21 

w sprawie: zmiany Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Laskowa na lata 2021 
– 2025. 

zrealizowana 

XXX SESJA – 5 sierpnia 2021 r. 

39. Uchwała Nr 
XXX/217/21 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na    
2021 r.  

zrealizowana 

40. Uchwała Nr 
XXX/218/21 

w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kamionce Małej.  

zrealizowana 

41. Uchwała Nr 
XXX/219/21 

w sprawie: rozpatrzenia wniosku o utworzenie 
Młodzieżowej Rady Gminy. 

zrealizowana 

42. Uchwała Nr 
XXX/220/21 

w sprawie: przekazania petycji organowi właściwemu. zrealizowana 

43. Uchwała Nr 
XXX/221/21 

w sprawie: przekazania do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu projektu uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr L/314/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 
września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
dostarczania wody  i odprowadzania ścieków”.  

zrealizowana 
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XXXI SESJA – 13 września 2021 r. 

44. Uchwała Nr 
XXXI/222/21 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 
rok. 

zrealizowana 

45. Uchwała Nr 
XXXI/223/21 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr L/314/18 Rady Gminy 
Laskowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie 
uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków". 

zrealizowana 

46. Uchwała Nr 
XXXI/224/21 

w sprawie:  ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 

zrealizowana 

47. Uchwała Nr 
XXXI/225/21 

w sprawie:  uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy 
Laskowa na lata 2021 – 2030.  

zrealizowana 

XXXII SESJA – 25 października 2021 r. 

48. Uchwała Nr 
XXXII/226/21 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 
r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 
2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 
30 grudnia 2020 r. 

zrealizowana  

49. Uchwała Nr 
XXXII/227/21 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029. 

zrealizowana 

50. Uchwała Nr 
XXXII/228/21 

w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kamionce Małej. 

zrealizowana 

51. Uchwała Nr 
XXXII/229/21 

w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy 
Laskowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2022 rok. 

zrealizowana 

52. Uchwała Nr 
XXXII/230/21 

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji 
udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom  
i innym formom wychowania przedszkolnego, 
prowadzonym na terenie Gminy Laskowa, trybu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji 
oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania. 

zrealizowana 

XXXIII SESJA – 29 listopada 2021 r. 

53. Uchwała Nr 
XXXIII/231/21 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 
r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 
2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 
30 grudnia 2020 r. 

zrealizowana 

54. Uchwała Nr 
XXXIII/232/21 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029 .  

zrealizowana  

55. Uchwała Nr 
XXXIII/233/21 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
Laskowa. 

zrealizowana  

56. Uchwała Nr 
XXXIII/234/21 

w sprawie: ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży 
radnych Rady Gminy Laskowa. 

zrealizowana 

57. Uchwała Nr 
XXXIII/235/21 

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów 
z terenu Gminy Laskowa i zasad ich wypłacania. 

zrealizowana 
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58. Uchwała Nr 
XXXIII/236/21 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LV/283/10 Rady Gminy 
Laskowa z dnia 23 września 2010 r. w sprawie: 
określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg 
z tytułu należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Laskowa oraz 
jej jednostkom podległym oraz warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną a 
także wskazania organu do tego uprawnionego. 

zrealizowana 

59. Uchwała Nr 
XXXIII/237/21 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2022 
rok. 

zrealizowana 

60. Uchwała Nr 
XXXIII/238/21 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w celu budowy wieży widokowej na 
górze Kamionna. 

zrealizowana 

61. Uchwała Nr 
XXXIII/239/21 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie Gminy Laskowa. 

zrealizowana 

62. Uchwała Nr 
XXXIII/240/21 

w sprawie: określenia stawek podatku od 
nieruchomości.  

zrealizowana 

63. Uchwała Nr 
XXXIII/241/21 

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości  stanowiącej własność Gminy 
Laskowa położonej w miejscowości Ujanowice, 
oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka ew. Nr 
165/3. 

w trakcie 

realizacji  

64. Uchwała Nr 
XXXIII/242/21 

w sprawie:  wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty jak również zwolnienia 
w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady. 

zrealizowana 

65. Uchwała Nr 
XXXIII/243/21 

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca 
składania deklaracji oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

zrealizowana 

66. Uchwała Nr 
XXXIII/244/21 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/108/19 Rady Gminy 
Laskowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zmienionej Uchwałą Nr XXII/194/21 
Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2021 r. oraz 
Uchwałą Nr XXVIII/209/21 Rady Gminy Laskowa z dnia 
21 czerwca 2021 r. 

zrealizowana 

67. Uchwała Nr 
XXXIII/245/21 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/146/16 Rady Gminy 
Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 

zrealizowana 
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68. Uchwała Nr 
XXXIII/246/21 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/103/19 Rady Gminy 
Laskowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Laskowa. 

zrealizowana 

69. Uchwała Nr 
XXXIII/247/21 

w sprawie:  zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa”.  

zrealizowana 

XXXIV SESJA – 29 grudnia 2021 r. 

70. Uchwała Nr 
XXXIV/248/21 

Uchwała Budżetowa Gminy Laskowa na 2022 rok.   realizacja        
w 2022 r. 

71. Uchwała Nr 
XXXIV/249/21 

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Laskowa na lata 2022 – 2029. 

realizacja        
w 2022 r.  

72. Uchwała Nr 
XXXIV/250/21 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 
r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 
2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 
30 grudnia 2020 r. 

zrealizowana 

73. Uchwała Nr 
XXXIV/251/21 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029. 

zrealizowana  

74. Uchwała Nr 
XXXIV/252/21 

w sprawie: zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa. 

zrealizowana 

75. Uchwała Nr 
XXXIV/253/21 

w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości 
stanowiącej działkę ew. Nr 129/2 o pow. 0,0051 ha 
położonej w Strzeszycach.  

utraciła moc 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Laskowa 
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