
W dniu 25 czerwca 2013 roku odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 

Sesja poświęcona została funkcjonowaniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na ternie 

gminy. Na sesję z uwagi na trudną sytuację po intensywnych opadach deszczu jakie miały 

miejsce w dniu 24.06 w gminach powiatu krakowskiego Zielonki, Michałowice, Iwanowice 

oraz w części Miasta Krakowa na sesję nie przybyli przedstawiciele Komendy PSP w 

Krakowie. Pan A. Knapik Prezes Gminny OSP przedstawił informację na temat jednostek 

OSP działających na trenie Gminy. Zwrócił uwagę  na odpowiednie wyposażenie wszystkich 

OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Wójtem Gminy i 

Radą Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce udało się znacząco doposażyć jednostki straży, które 

– biorąc pod uwagę ich ochotniczy charakter – na dzień dzisiejszy mogą się pochwalić 

ogółem: 16 samochodami pożarniczymi – w tym: 1 ciężki, 6 średnich, 5 lekkich, a także 3 

lekkie ratownictwa technicznego i 1 osobowy, 15 motopompami „polonia”, 12 motopompami 

szlamowymi, 2 pływającymi, 12 piłami do drewna,  piłą do betonu i stali „stihl”, 2 agregatami 

hydraulicznymi, 7 agregatami prądotwórczymi, 1 wysokociśnieniowym „Robin”, 12 

aparatami powietrznymi, 7 zestawami ratownictwa technicznego R-1. Na terenie gminy działa 

9 jednostek w tym 2 w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Liczba członków: 

czynnych to 305 (w tym mężczyzn 286, kobiet 19), członków wspierających jest 16 i 32 

członków honorowych. 

Ponadto na terenie gminy jest 6 młodzieżowych drużyn pożarniczych, 7 sekcji, 53 członków. 

Komendanci, Prezesi jednostek OSP zwracali uwagę na brak zrozumienia władz Państwowej 

Straży Pożarnej podczas kontroli w jednostkach OSP a także podczas szkoleń ochotników.  

Takie działania będą skutkowały odchodzeniem ochotników ze służby i z uwagi na coraz to 

nowe wymagania i obciążenia dla jednostek zawieszania działalności. Pan J. Rysak zwrócił 

uwagę na nie ocenioną rolę jednostek OSP na trenie gminy. Ochotnicy niejednokrotnie 

udowodnili, że w sytuacjach zagrożenia można na nich liczyć. Pan wójt dziękował druhom za 

pomoc podczas usuwania skutków burz, nawałnic, gradobicia w miesiącu maju i czerwcu 

bieżącego roku. Następnie Rada zapoznała się z raportem dotyczącym diagnozy stanu 

problemów alkoholowych, narkotykowych i związanych z przemocą domową i rówieśniczą w 

gminie.  

W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan T. Augustyn Zastępca Dyrektora 

Szpitala w Proszowicach, który poinformował o możliwości włączenia się gminy do projektu 

dotyczącego profilaktyki chorób nowotworowych mających na celu zmniejszenie wskaźnika 

zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i przewodu pokarmowego oraz 

działań mających na celu poprawę opieki perinatalnej, polegającej na zwiększeniu świadczeń 

z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia kobiet w ciąży. Koszt projektu to ok. 8mln.zł. 

poziom dofinansowania projektu z funduszy norweskich wynosi 80%. Środki własne to kwota 

1.600.000zł. Rada Gminy wyraziła wolę przystąpienia do w/w projektu i przekazania 

środków finansowych w kwocie 30.000zł. na dofinansowanie projektu w latach 2014-2016.  

Następnie Rada Gminy przyjęła do realizacji obowiązek wyposażenia nieruchomości 

zamieszkałych na trenie gminy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych 

niesegregowanych, ponadto Rada wprowadziła niższą stawkę opłaty za odpady komunalne 

zbierane i odbierane w sposób selektywny dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 5 

osób. Kwota opłaty za odpady dla rodziny na przykład 7 osobowej będzie naliczana dla 5 

osób stawka 7 zł natomiast dla 2 osób stawka 3 zł. Uzupełniony o w/w zmianę został wzór 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.  

W kolejnych punktach Rada dokonała zmian w budżecie gminy dotyczących między innymi 

przeznaczenia środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, pokrycie 



bieżących wydatków związanych z gospodarką komunalną, pokryciem kosztów planowej 

zmiany struktury szkół. Ponadto zaktualizowana została wieloletnia prognoza finansowa.  

W punkcie dotyczącym informacji o skutkach gradobicia Pan J. Rysak poinformował o 

działaniach jakie zostały podjęte po nawalnych deszczach, gradobiciu jakie wystąpiły na 

trenie gminy w miesiącu maju i czerwcu. Intensywne opady deszczu i gradu  spowodowały 

podtopienia budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych a także duże zniszczenia w 

uprawach warzyw w gruncie i pod osłonami. Zniszczone zostały tunele foliowe oraz 

szklarnie. Zamuleniu uległy drogi gminne, powiatowe, rowy przydrożne, 3 –krotnie 

podtopiony był budynek szkoły podstawowej  w Dobranowicach. Wyjątkowo dramatyczna 

sytuacja miała miejsce w dniu 10 czerwca 2013 r. w godzinach od 18.30 – 19.30 nad 

obszarem całej gminy wystąpił deszcz nawalny i grad (opad wyniósł 33 litry na metr (do 10 

czerwca spadało 130,5 litra). Największą klęskę spowodowało gradobicie, które przeszło 

przez 2/3 obszaru gminy. Niespotykanie intensywne i długotrwałe gradobicie objęło główne 

miejscowości: Pobiednik Wielki, Zofipole, Igołomia, Złotniki, Wawrzeńczyce, Żydów, 

Stręgoborzyce, Wygnanów, Rudno Górne, Dobranowice. Uprawy warzyw zniszczone zostały 

w 100% . Zniszczenia wystąpiły w najgorszym okresie produkcji warzyw, bo zaczynały się 

zbiory z gruntu (z pod agrowłókniny) i były już nasadzenia na zbiory zimowe. Działania 

przeciwpowodziowe podjęte zostały natychmiast, uruchomione zostały wszystkie jednostki 

OSP z terenu gminy, wydawane były worki, dowożony piasek w miejsca gdzie zagrożone 

były budynki mieszkalne. Następnie w dniu 11.06. Wojewoda Małopolski Andrzej Harężlak 

został poinformowany o  zaistniałej sytuacji na terenie gminy. W tym samym dniu wojewoda 

A. Harężlak wizytował naszą gminę i zapoznany został z rozmiarami klęski. Ponadto gmina 

wystąpiła  do Wojewody Małopolskiego z pismem informującym o zasięgu i rozmiarach 

zdarzenia gradobicia i opadach deszczu  wraz  z wnioskiem o udzielenie pomocy 

poszkodowanym gospodarstwom i objęciem naszej gminy „klęską żywiołową”. O trudnej 

sytuacji został również poinformowany Minister Finansów P. Rostowski do którego 

zwróciliśmy się  o rekompensatę dla gminy utraconych dochodów z tytułu umorzenia III i IV 

raty podatku rolnego z powodu klęski żywiołowej. Powołane zostały gminne komisje które 

szacowały rozmiary strat. Z uwagi na straty poszkodowani rolnicy składali od dnia 11.06-

20.06 wnioski w których wykazywane były starty w uprawach gruntowych, tunelach, 

szklarniach, budynkach gospodarczych, sprzęcie i maszynach rolniczych. Wnioski te zostały 

przesłane do Wojewody, z wstępnych szacunków złożono: 739 wniosków o łącznej 

powierzchnia  zniszczonych upraw 2234 ha. Powierzchnia uszkodzonych upraw pod folią 

stanowi 110 ha. Podtopieniu uległo 150  budynków gospodarczych, zniszczone szklarnie to 

85szt, uszkodzone folie ogrodnicze/agrowłókniny   2702 szt. oraz 39  uszkodzonych maszyn i 

urządzeń. W Małopolsce w gospodarstwach rolnych straty wystąpiły w 38 gminach, szkody 

poniosło 8 400 gospodarstw na powierzchni 40 000 ha.  

Gminna Komisja oszacowała ponadto straty w budynkach mieszkalnych – w wyniku zgłoszeń 

i własnego rozeznania komisja spisała protokoły oceniające szkody na 16 posesjach. 

Szacowano tylko szkody w częściach mieszkalnych gdzie woda opadowa wlała się do 

budynków. Nie szacuje się szkód w sytuacji gdy woda zalega w piwnicy z powodu 

podniesienia się poziomu wód gruntowych . W wyniku wstępnej weryfikacji Komisja ustaliła, 

że 11 rodzin kwalifikuje się do uzyskania wsparcia ze strony pomocy społecznej  na ogólna 

kwotę: 11 900 zł. a siedmiu poszkodowanym rodzinom udzielono doraźnej pomocy z GOPS.  

Ponadto oszacowane zostały straty w infrastrukturze gminnej straty odnotowano na długości 

14,53 km dróg gminnych, szacunkowa wartość strat 1 608 000 zł. 

Pan J. Rysak zwrócił uwagę na problem związany z zalewaniem pól uprawnych, problem 

można rozwiązać jedynie przez wzajemną współpracę i zgodę. Jednak często słyszy się, że  

problem należy rozwiązać ale  nie kosztem mojego gruntu. Pan wójt zwrócił uwagę na 

konieczność ubezpieczania upraw przez rolników którzy uzyskują płatności bezpośrednie. 



Ustawa wymaga aby każdy rolnik zawarł umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw 

rolnych co najmniej od jednego ryzyka: powodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków 

przezimowania lub przymrozków wiosennych dla co najmniej 50% posiadanych upraw 

rolnych do 30 czerwca każdego roku. 

W sprawie pomocy dla rolników pan wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym nie możne 

udzielić pełnej i jednoznacznej odpowiedzi, czy będzie pomoc? Rodzaj i wysokość nie zależy 

od gminy ani Wojewody ale od Ministra  Rolnictwa. Wnioski jakie rolnicy składali do 20 

czerwca br. będą weryfikowane przez Komisję Wojewódzką – jeżeli wnioskowane szkody 

zostaną uznane przez Komisję to dopiero będą się kwalifikować do pomocy. Pomoc jaka ma 

zostać zaproponowano rolnikom to: 

- kredyty klęskowe  nisko procentowe (ok. 1,5% dla ubezpieczonych, 3% dla tych co upraw 

rolnych nie ubezpieczyli) – warunek, że straty wyniosły co najmniej 30% wartości produkcji 

z ostatnich 3 lat 

- pomoc „de minimis” 100 zł do 1 ha upraw rolnych w gruncie 

- prawdopodobnie zostanie uruchomione działanie 126 z PROW na przywrócenie potencjału 

produkcyjnego, dla gospodarstw gdzie wielkość strat wynosi powyżej 30% i odnotowano 

szkody w środkach trwałych powyżej 10 tys. zł.  

Następnie Rada podjęła dwa apele w sprawie podjęcia do realizacji przez Marszałka 

Województwa zadania mającego na celu budowę zbiornika małej retencji „Szarbia” oraz 

podjęcia działań przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych mających na celu 

zapobieganie degradacji wałów i Potoku Kościelnickiego przez sprzęt mechaniczny ( quady, 

ciągniki rolnicze).  

W końcowych punktach porządku obrad Rada podjęła uchwałę w sprawie zakupu energii 

elektrycznej wspólnie z siedmioma gminami powiatu krakowskiego. Ponadto podjęta została 

uchwała w sprawie nadania tytułu honorowego dla zasłużonego mieszkańca naszej gminy. 

Informacja Kto To ? zostanie przekazana podczas VI Małopolskiego Święta Warzyw.  

Na tym posiedzenie zakończono.  

 


