Sprawozdanie z sesji
W dniu 29 grudnia 2011 roku odbyła się 14 sesja Rady Gminy IgołomiaWawrzeńczyce głównym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu gminy na rok
2012. Plan dochodów budżetu 2012 roku kształtuje się w wysokości: 19 967 557 zł. w tym
dochody bieżące: 18 888 120 zł. dochody majątkowe: 1 079 437 zł. (środki planuje się
pozyskać ze zbycia działek budowlanych pod domki jednorodzinne w Tropiszowie). Kwota
planowanych wydatków w 2012 r. to 22 522 156 zł., w tym wydatki bieżące wynoszą:
17 221 157 zł. Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 2 554 600 zł. Ten deficyt
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie: 748 000 zł. oraz
kredytów w kwocie: 1 806 600 zł. Wydatki inwestycyjne w 2012 r. planuje się w wysokości:
5 301 000 zł. Największe wydatki w budżecie to wydatki w dziale "oświata i wychowanie
oraz edukacyjna opieka wychowawcza" i wynoszą 8 956 660 zł. co stanowi blisko 40%
wszystkich wydatków z budżetu. Największe wydatki bieżące w oświacie to wynagrodzenia i
pochodne które stanowią 75% wszystkich wydatków w szkole podstawowej i 87% w
gimnazjach. Do planowanej subwencji oświatowej gmina dopłaci w 2012 r. 212 000 zł.
Mimo, że każdego roku ograniczamy wydatki bieżące bo nastąpiło zmniejszenie etatów w
szkołach o 6,81 etatów porównując rok 2011 do roku 2012 - i obecnie mamy w szkołach
112,34 etatów. Na przestrzeni lat 2006 - 2012 r. nastąpiło w szkołach zmniejszenie o 32,07
etaty. Bardzo dużo kosztują nas przedszkola samorządowe bo na 2012 r. zaplanowane są
wydatki w wysokości: 1 068 092 zł. Dowożenie uczniów do szkół w przyszłym roku będzie
nasz kosztować: 353 500 zł.
Inwestycje planowane do realizacji w 2012 roku:
1. Realizacji 1-szej części III etapu wodociągowania obejmujący miejscowości Złotniki i
Wawrzeńczyce, koszt: 5 mln zł. (w tym są koszty inwestycji, nadzoru, itp)
2. Modernizacja budynku byłej szkoły w Stręgoborzycach na lokalne Centrum KulturalnoRozwojowe: 111 044,54 (dofinansowanie: 83 283 zł.)
3. Budowa Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów: 2 069 922,55 (dofinansowanie:
500 000 zł.)
4. Zagospodarowanie terenu miejscowości Złotniki: 571 500,53 zł. (dofinansowanie:
348 536 zł)
5. Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zofipolu: 448 377,55 zł. (dofinansowanie:
183 594,00 zł.)
6. Remont (modernizacja wielofunkcyjnego budynku społecznego w Rudnie Górnym
(remiza): 603 044,85 zł. (dofinansowanie: 255 000 zł)
7. Budowa stref rekreacyjno-sportowych: Tropiszów, Pobiednik Mały, Koźlica, Złotniki,
Dobranowice, Rudno Górne. Koszt: 1 337 294,32 zł (dofinansowanie: 500 000 zł.)
8. Planowana jest termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Igołomi i pozyskanie na to
zadanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(wartość inwestycji 300 000 zł)
9. Znaczna kwota została zapisana bo 70 000 zł na regulacje stosunków wodnych (rowy
melioracyjne)
10. Na remont dróg gminnych zapisana została kwota 560 000 zł. ale ta kwota w trakcie roku
budżetowa ulegnie na pewno znacznemu wzrostowi bo liczymy na dotacje na realizacje zadań
w ramach usuwania skutków powodzi. Zapisana jest kwota 100 000 zł. jako dotacja dla
powiatu krakowskiego na modernizację drogi powiatowej Igołomia - Koniusza.
Uchwalony budżet równoważy się, a zadłużenie na koniec roku 2012 wynosi 26,52% co na
przestrzeni roku będzie ulegać korekcie po rozstrzygniętych przetargach na inwestycje.
Ponadto Rada Gminy uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Środki w wysokości 120.000zł. planuje się przeznaczyć w ramach programu

między innymi na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu, udzielanie porad osobom uzależnionym, dofinansowanie
działalności świetlicy środowiskowej, organizowanie programów profilaktycznych w
placówkach oświatowych , zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowych, dofinansowanie dożywiania dzieci, dofinansowanie
klubów sportowych realizujących zajęcia z zakresu profilaktyki itp. Uchwalony został
również Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii gdzie zaplanowana kwota 5000zł.
zostanie przeznaczona na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej,
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.
Rada uchwaliła plan pracy na rok 2012 który w ciągu roku będzie ulegał
niezbędnym zmianom, ponadto przyjęto plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2012. (więcej
informacji BIP)
Na zakończenie Rada wyraziła wolę przystąpienia Urzędu Gminy IgołomiaWawrzeńczyce do partnerstwa z czterema gminami województw małopolskiego. Celem
udziału naszego Urzędu w partnerstwie będzie napisanie wniosku o pozyskanie środków na
realizację planów doskonalenia wynikających z wdrożonej w Urzędzie metody CAF 2006.
Środki które planuje się pozyskać z konkursu MAiC( dawne MSWIA) w ramach POKL
Priorytet V Dobre rządzenie planuje się przeznaczyć na podnoszenie jakości w urzędzie min.
poprzez szkolenia pracowników oraz doposażenie stanowisk pracy w nowoczesny sprzęt
komputerowy. Na tym zakończono posiedzenie.

