
W dniu 29 październik a 2013 roku odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce. Zasadniczym tematem posiedzenia była współpraca z powiatem krakowskim. 

W imieniu Starosty udział w posiedzeniu wziął Pan Adam Wójcik Członek Zarządu Powiatu 

Krakowskiego. Pan Adam Wójcik zwrócił uwagę na bardzo dobrą współpracę gminy z 

powiatem. Poinformował, że priorytetem powiatu jest przede wszystkim utrzymanie 

przejezdności dróg powiatowych a co za tym idzie remonty nawierzchni dróg.  Z uwagi na 

ograniczone środki finansowe zadanie dot. remontu drogi Igołomia-Posądza realizowane jest 

w cyklu kilkuletnim. W roku bieżącym realizowane będą jeszcze zadania związane z 

umacnianiem skarp min. w miejscowości Stręgoborzyce, na drodze Wawrzeńczyce- 

Proszowice oraz w Rudnie Górnym. Natomiast dokończenie remontu drogi Igołomia-Posądza 

planowane jest na rok 2014 w ramach Inicjatyw Samorządowych (czyli dofinansowania 

zadania ze środków budżetu gminy). Pan J. Rysak zwrócił uwagę na to, że realizacja remontu 

drogi Igołomia-Posądza miała być zrealizowana w cyklu dwu letnim ponadto na terenie 

gminy bardzo ważnymi zadaniami jest odwodnienie rejonu miejscowości Tropiszów „Środek 

wsi” oraz rejonu miejscowości Wawrzeńczyce „pod Krzyżem”. Gmina podjęła pewne prace 

mające na celu poprawę odwodnienia w rejonie Wawrzeńczyc „pod Krzyżem” jednak bez 

współpracy powiatu krakowskiego, powiatu proszowickiego oraz Gminy Nowe Brzesko 

realizacja zadania tylko po stronie naszej gminy nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Radni 

w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na konieczność rekultywacji (odtwarzania) rowów 

przydrożnych, ponadto zwracali uwagę na złą jakość wykonywanych prac czy to podczas 

łatania dziur czy wykonywania nakładek asfaltowych.  

W temacie dotyczącym realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym 2013/2014 

Pan H. Jończyk przedstawił stan organizacji oraz wyniki nauczania po egzaminach klas VI 

szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum. W roku 2013/2014 Gmina była organem 

prowadzącym dla 2 przedszkoli,4 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. Liczba uczniów we 

wszystkich placówkach wyniosła 805, (43 klasy). Zatrudnienie w szkołach w ubiegłym roku 

szkolnym to 87,10 etatów nauczycielskich oraz 25,75 etatu pracowników administracji                     

i obsługi. W placówkach oświatowych realizowanych jest szereg programów, projektów 

edukacyjnych skierowanych do uczniów ponadto z roku na rok dzięki prowadzonym 

remontom poprawie ulegają budynki oświatowe. Poziom postępów edukacyjnych i osiągnięć 

uczniów odbywa się poprzez sprawdziany wewnętrzne, zewnętrzne ale przede wszystkim 

poprzez sprawdzian w klasach szóstych szkoły podstawowej oraz egzamin w klasach trzecich 

gimnazjum. Wyniki w roku szkolnym 2013/2014 zarówno w szkołach podstawowych jak 

również w gimnazjum uległy poprawie średnio o jeden, dwa staniny w porównaniu do roku 

ubiegłego a zaznaczyć należy, że o rekrutacji do szkoły średniej decydują wyniki z egzaminu 

oraz stopnie na świadectwie. 

Rada Gminy realizując porządek obrad podjęła uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności                  

w wysokości 1 złoty za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 

bezpłatne nauczanie. Ponadto podjęta została uchwała dotycząca wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia z Gminą Kraków w sprawie dofinansowania pobytu dziecka 

niepełnosprawnego w Przedszkolu Specjalnym Nr 100 w Krakowie. Rada zaktualizowała 

wieloletnią prognozę finansową min. w zakresie budowy urządzeń służących do gromadzenia, 

przechowywania i uzdatniania wody dla kontynuacji wodociągowania gminy, wprowadzono 

korektę kwoty na budowę boiska ogólnodostępnego przy GCE w Wawrzeńczycach oraz 

wprowadzono przedsięwzięcie dot. remontu budynku wielofunkcyjnego w Rudnie Górnym. 

Rada zapoznała się z pozytywną opinią Wojewody Małopolskiego oraz Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w kwestii dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz wójta 

gminy. 


