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Wstęp. 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie art. 
28aa tej ustawy Burmistrz Miasta, co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie 
Gminy.  

Raport ma za zadanie podsumować działalność organu wykonawczego Gminy w roku poprzednim. 
Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, 
uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego za rok 2019.  

Niniejszy dokument powstawał wiosną 2020 roku, gdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
obowiązywał stan epidemii COVID-19, co spowodowało obiektywne trudności z uzyskiwaniem od 
podmiotów zewnętrznych niektórych danych niezbędnych do weryfikacji wskaźników przyjętych 
w programach strategicznych Gminy Bukowno.  

Mamy jednak nadzieję, że pomimo tego informacje zawarte w niniejszym raporcie posłużą 
Mieszkańcom Bukowna do zwiększenia swojej wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także 
staną się podstawą do prowadzenia merytorycznego dialogu na temat funkcjonowania naszego 
Miasta.   
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Informacje ogólne. 

Położenie 

Gmina Bukowno to gmina miejska, położona w województwie małopolskim, w południowo-
zachodniej części powiatu olkuskiego. 

 

Gmina Bukowno jest jedną z sześciu gmin powiatu olkuskiego. Graniczy z dwiema gminami powiatu 
olkuskiego: gminą miejsko-wiejską Olkusz od wschodu i gminą wiejską Bolesław od północy, 
z przynależącą do powiatu chrzanowskiego gminą miejsko-wiejską Trzebinia od południa, z należącą 
do powiatu będzińskiego w województwie śląskim gminą miejską Sławków od północnego zachodu 
oraz z gminą miejską Jaworzno od południowego zachodu. 

Bukowno zajmuje powierzchnię 64,59 km2, co stanowi 10,4% powierzchni powiatu olkuskiego. 
Gmina została podzielona na 6 jednostek pomocniczych: Centrum Południe, Centrum Północ, 
Podlesie, Bór Biskupi z Przeniem, Stare Bukowno z Przymiarkami, Wodąca. 

Gmina Bukowno położona jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Śląskiej, 
a dokładnie na granicy mezoregionów: Pagóry Jaworznickie i Wyżyna Olkuska. Obszar w całości 
znajduje się w zlewni Białej Przemszy. 

Podłoże skalne terenu gminy zostało wytworzone w okresach karbonu, permu, triasu, trzeciorzędu 
i czwartorzędu. Osady czwartorzędu wykształcone są głównie jako różnoziarniste piaski z wkładkami 
glin i żwirów. Jako przykład osadów okresu czwartorzędu podaje się dolinę Białej Przemszy. We 
wschodniej części Bukowna leży Pustynia Starczynowska, która wraz z Pustynią Błędowską tworzy 
obszar Wielkiej Pustyni Błędowskiej. 

W strukturze przestrzennej miasta funkcja gospodarcza i rekreacyjna występują rozdzielnie, 
praktycznie na siebie nie zachodząc. Północna część miasta Bukowna, to obszar przemysłowy, 
w którym działa ZGH „Bolesław” S.A., jego podmioty zależne oraz znaczna liczba firm z sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw, w tym powstałe na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy 
ul. Kolejowej. Obszar przemysłowy oddzielony jest od obszaru rekreacyjnego, zlokalizowanego 
w południowej części miasta linią i węzłem kolejowym. W praktyce oba obszary są zasilane obecnie 
przez różne układy komunikacyjne. 
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Demografia 

Przyrost naturalny. 

Bukowno według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zamieszkuje 9.765 mieszkańców. Wskaźnik 
zaludnienia na jej obszarze wynosi 151 osób/km2. W stosunku do 1 stycznia 2019 roku liczba 
mieszkańców Bukowna zmniejszyła się o 92 osoby. Na spadek liczby mieszkańców wpływa ujemny 
przyrost naturalny, który w okresie ostatnich 5 lat, w latach 2015-2019 wyniósł w liczbach 
bezwzględnych -105 osób.  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Urodzenia 93 106 112 91 69 

Zgony 109 110 113 126 118 

Przyrost naturalny -16 -4 -1 -35 -49 

 

W 2019 roku można było zaobserwować wyraźny spadek o 22% liczby urodzeń (69) w stosunku do 
średniej liczby urodzeń z lat poprzednich (w stosunku do 2018 roku ilościowy spadek liczby urodzeń 
wyniósł -22).  

Liczba zgonów w 2019 roku (118) utrzymywała się na średnim poziomie w stosunku do lat 
poprzednich.  
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Migracja. 

Kolejny rok z rzędu zdecydowanie bardziej odczuwalny jest spadek liczby mieszkańców ze względu na 
migrację – w 2019 roku liczba wymeldowań z pobytu stałego (336) zdecydowanie, bo o 84 osoby 
przewyższyła liczbę zameldowań na pobyt stały (252). 

 

 

Struktura wiekowa społeczności Bukowna. 
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Pod względem struktury wieku społeczeństwa dzielimy z reguły na trzy grupy: młode, dojrzałe, stare. 
Z analizy udziału poszczególnych grup wiekowych w społeczności Bukowna wynika, że jest to 
społeczność stara (regresywna).  

Obserwuje się znacznie mniejsze ilości osób w grupach najmłodszych mieszkańców (poniżej 20 roku 
życia), równocześnie grupy mieszkańców trzydziestolatków i sześćdziesięciolatków zdecydowanie 
dominują w liczbach bezwzględnych (odpowiednio 1475 i 1467 osób). Od grupy wiekowej powyżej 40 
lat obserwuje się też systematyczny wzrost udziału kobiet w poszczególnych grupach wiekowych. 

Na koniec 2019 roku prawie 18% mieszkańców należało do przedziału wiekowego 0-19 lat życia, 54% 
należało do grupy 20 – 60 lat, a ponad 28% mieszkańców Bukowna należało do przedziału wiekowego 
powyżej 60 lat. 
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Informacje finansowe i inwestycyjne. 

 

Wykonanie budżetu miasta Bukowno. 

Budżet przyjęty został Uchwałą Budżetową Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady 
Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku 
wprowadzone zostały jedenastoma uchwałami Rady Miejskiej oraz stu trzydziestoma ośmioma 
Zarządzeniami Burmistrza Miasta. 

Dochody w budżecie miasta na 2019 rok wykonane zostały w wysokości 54.327.320,20 zł, na plan 
55.160.832,41 zł, co stanowi 98,49 % planu. Przychody wykonane wynoszą 8.553.901,40 zł, na plan 
8.884.931,00 zł, co stanowi 96,27 % planu. Wykonanie wydatków wynosiło 58.321.813,26 zł, na plan 
61.765.672,45 zł, co stanowi 94,42 % planu. Rozchody budżetu wynosiły 2.280.090,96 zł, na plan 
2.280.090,96 zł, co stanowi 100 % planu. 

Planowany deficyt budżetu za 2019 rok wynosił 6.604.840,04 zł. Wykonany wynik budżetu na dzień 
31.12.2019 roku stanowił deficyt w wysokości 3.994.493,06 zł. 

Dynamikę dochodów i wydatków budżetu z roku 2019 w porównaniu do roku poprzedniego 
prezentuje poniższa tabela.. 

DYNAMIKA BUDŻETU W LATACH 2018 – 2019 [w PLN]. 

Tytuł Wykonanie 2018 rok Wykonanie 2019 rok Dynamika w % 

Dochody, w tym: 47.002.631,41  54.327.320,20 15,58 

- dochody bieżące 43.873.957,74 48.500.511,81 10,55 

- dochody majątkowe 3.128.673,67 5.826.808,39 86,24 

Wydatki, w tym: 44.267.774,76 58.321.813,26 31,75 

- wydatki bieżące 38.053.337,14 42.150.504,01 10,77 

- wydatki majątkowe 6.214.437,62 16.171.309,25 260,22 

 

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu na 2019 rok 
obrazuje stabilną sytuację Miasta Bukowno. 

Budżet omawianego roku pozwolił na realizację zaplanowanych w projekcie zadań. Wykonane 
dochody stanowiły 98,48 % planu, przy realizacji wydatków na poziomie 94,42 %.  
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Dochody Gminy Bukowno zrealizowane w 2019 roku. 

Największą pozycję dochodów budżetu miasta stanowiły dochody własne, w skład których wchodzą 
m. in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy oraz opłaty lokalne, których realizacja 
wynosiła 18.493.101,41 zł, co stanowi 34,04 % dochodów ogółem. Drugą co do wielkości pozycją 
dochodów są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Do budżetu z 
tego tytułu wpłynęło w omawianym roku 15.822.904,12 zł, co stanowi 29,13 % dochodów ogółem. 
Trzecią pozycję dochodów stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
zleconych oraz zadań własnych gminy w wysokości 10.352.584,09 zł, co stanowi 19,06 % globalnych 
dochodów. Subwencja oświatowa dla miasta Bukowno w 2019 roku wynosiła 5.092.783,00 zł, tj. 
9,37% ogólnej sumy dochodów. Kolejną pozycję w strukturze dochodów stanowią środki pozyskane z 
budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych 
oraz społeczno-edukacyjnych w wysokości 4 565 947,58 zł, co stanowi 8,40 % ogółu dochodów. 

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów Gminy Bukowno w 2019 roku. 
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Wydatki Gminy Bukowno zrealizowane w 2019 roku. 

Największą pozycję wydatków budżetu miasta stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie. Wynosiły 
one 13.910.340,17 zł, co stanowi 23,85 % wydatków ogółem. Druga co do wielkości pozycja 
wydatków, bo stanowiąca 20,38 % w strukturze wydatków ogółem, to kwota zasiłków i pomocy 
materialnej. W budżecie omawianego roku na ten cel wydatkowane zostało 11.888.433,07 zł. Trzecia 
co do wielkości pozycja wydatków to wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 
w wysokości 8.918.814,17 zł, co stanowi 15,29 % sumy wydatków. Obsługa długu stanowiła 0,37 % 
wydatków ogółem, tj. 212.960,87 zł. 

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków Miasta Bukowno w 2019 roku. 
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Dług Gminy Bukowno. 

Dług Miasta Bukowno na koniec 2019 roku wyniósł 12.054.129,14 zł i jest większy o 3.198.879,04 zł 
w stosunku do kwoty długu na koniec 2018 r. W 2019 roku został zaciągnięty kredyt w wysokości 
4.900.000,00 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych, na które Gminie przyznane zostało 
dofinasowanie ze środków zewnętrznych, a które otrzyma po zrealizowaniu zadań w formie 
refundacji poniesionych wydatków.  

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych 
w roku 2019 wynosił 4,50 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań dla Miasta Bukowno 
wynoszącym 13,96%. Oznacza to, że relacje wynikające z art. 243 ustawy są na tyle dobre, że stawiają 
naszą Gminę wśród gmin o dużych możliwościach inwestowania. 
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Wykonanie wydatków inwestycyjnych. 

Wydatki majątkowe, bez których nie byłoby możliwe funkcjonowanie Miasta w dłuższym horyzoncie 
czasowym, w 2019 roku stanowiły 88,74 % zaplanowanych na ten cel wydatków i wynosiły 
16.171.309,25 zł. Realizacja powyższych wydatków na takim poziomie była podyktowana 
trudnościami przy wyborze generalnych wykonawców inwestycji, którzy nie zgłaszali się do 
przetargów, bądź przedłożone przez nich kosztorysy inwestorskie przekraczały kwoty planów 
zabezpieczonych w budżecie na 2019 rok, co skutkowało przeprowadzaniem kilkukrotnych procedur 
przetargowych.  

W omawianym roku zrealizowano następujące zadania: 

 przebudowano targowisko miejskie – 2.524.699,85 zł, 

 przebudowano chodnik na ulicach: Wiśniowej, Słowackiego oraz Niepodległości i chodniki na 
osiedlu domków jednorodzinnych: ul. Hutnicza i ul. Górnicza, wykonano przy 
współfinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przebudowę obwodnicy – 
drogi gminnej nr K120095, wykonano koncepcję bezkolizyjnego połączenia ul. Kolejowej z ul. 
1 Maja (wykonanie projektu budowlanego), wykonano ściek betonowy i utwardzono drogę 
od ul. Wygiełza w kierunku cmentarza oraz wybudowano bezpiecznik na ul. Wygiełza, 
utwardzono teren płytami ażurowymi przy ul. Niepodległości oraz wykonano drugą nakładę 
z asfaltobetonu na ul. Skwer – 3.420.843,60 zł, 

 

 zmodernizowano wyjście z tunelu – 30.000,00 zł, 

 zrewitalizowano tereny przy Przychodni Zdrowia – 30.000,00 zł, 

 zakupiono ½ udziału w nieruchomości obręb Stare Bukowno oraz zapłacono ratę za wykup 
nieruchomości zajętej budynkiem po dawnej szkole na ul. Wiejskiej – 80.700,00 zł, 

 wybudowano alejki na terenie cmentarza komunalnego – 90.000,00 zł, 

 dofinansowano zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 10.000,00 zł, 

 zmodernizowano i rozbudowano monitoring miasta – 12.505,24 zł, 
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 zakupiono i wymieniono oświetlenie wewnętrzne na oświetlenie LED w budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 2 – 35.000,00 zł, 

 

 zmodernizowano plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu na ul. Sławkowskiej – 17.958,00 zł, 

 dofinansowano zakup kamizelki do rehabilitacji płuc Vibra vest dla Małopolskiego Szpitala 
Chorób Płuc w Jaroszowcu – 8.600,00 zł, 

 zakupiono serwer na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie – 
34.686,00 zł, 
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 wykonano częściowe zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz przebudowano 
i zmodernizowano zieleń i infrastrukturę rekreacyjną w otoczeniu budynków 
wielorodzinnych, wykonano utwardzenia terenu, rozbudowano place zabaw oraz 
przygotowano teren, zakupiono i zamontowano zjazd linowy (tyrolkę) przy ul. Leśnej – 
4.617.053,75 zł, 

 zrealizowano wymianę przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły centralnego 
ogrzewania – 414.241,61 zł, 

 wykonano remont powstałej w 1919 r. kapliczki domkowej św. Teresy wraz 
z zagospodarowaniem przyległego do niej terenu położonego przy ul. Kolejowej w Bukownie 
– 11.999,99 zł, 

 wykonano gruntowną modernizację obiektu kultury przy ul. Olkuskiej 8 w Bukownie oraz 
wybudowano dwie altany rekreacyjne połączone ze sobą stołami i ławkami przy ul. Wiejskiej 
– 142.882,48 zł, 

 przebudowano wielofunkcyjne boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wiejskiej – 
283.092,03 zł, 

 

 zmodernizowano technologię uzdatniania wody basenu rekreacyjnego i brodzika, 
wybudowana została tężnia solankowa, zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem na 
potrzeby MOSiR oraz wykonano modernizację infrastruktury rekreacyjno – ruchowej MOSiR 
oraz dostosowano ją do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów – zakończono prace na 
Hali Sportowej – 4.357.557,65 zł, 

 wybudowano Otwartą Strefę Aktywności przy ul. Kolejowej w Bukownie – wariant 
podstawowy – 49.489,05 zł. 

Źródłem finansowania inwestycji miejskich były: 

 środki własne: 9.490.704,67 zł, 

 środki z budżetu UE: 5.224.144,58 zł, 

 środki z budżetu państwa: 1.282.460,00 zł, 

 środki z budżetu województwa małopolskiego: 174.000,00 zł. 
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Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim. 

Gmina Bukowno współpracuje z samorządem powiatowym i wojewódzkim przy realizacji zadań 
leżących w interesie społecznym i gospodarczym miasta. Poniżej zaprezentowano zadania, dla 
realizacji których w 2019 roku podpisano stosowne porozumienia bądź umowy: 

 dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia dla Powiatu Olkuskiego będąca 
udziałem w kosztach związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku 
świadczenia pracy za okres kadencji w zarządzie organizacji związkowej – 2.664,44 zł, 

 dotacja celowa dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie programu szczepień przeciw HPV 
oraz szczepień przeciwko meningokokom – 2.942,24 zł, 

 dofinansowanie dla Powiatu Olkuskiego do kosztu utrzymania dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, w rodzinach zastępczych 
spokrewnionych i zawodowych oraz rodzinnym domu dziecka – 84.915,77 zł. 

Współpraca z samorządami gminnymi. 

Gmina Bukowno podejmuje współpracę z samorządami gminnymi i w oparciu o tę współpracę 
dokonano: 

 zwrotu kosztów za dzieci z Gminy Bukowno uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na 
terenie Gminy Sławków, Olkusz, Będzin, Dąbrowa Górnicza i Katowice – 56.247,22 zł, 

 przekazano dotację dla Gminy Olkusz w celu pokrycia kosztów związanych z zatrudnieniem 
pracownika realizującego zadania w ramach Porozumienia Międzygminnego w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – 7.209,05 zł. 

Wsparcie finansowe dla jednostek powiatowych i wojewódzkich. 

Gmina udziela wsparcia jednostkom powiatowym i wojewódzkim, których działania polegają na 
zwiększeniu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Gminy Bukowno, mimo iż nie są zlokalizowane 
na terenie naszej gminy: 

 dofinansowanie do zakupu kamizelki Vibra vest do rehabilitacji płuc dla Małopolskiego 
Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu – 8.600,00 zł, 

 - wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na 
dodatkowe służby policyjne patroli pieszych – 10.000,00 zł, 

 - wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 10.000,00 zł. 

Wsparcie finansowe dla innych podmiotów sektora finansów publicznych i spoza tego 
sektora. 

W roku 2019 Miasto Bukowno udzieliło wparcia na: 

 dotację dla Publicznego Przedszkola Sióstr Prezentek – 917.370,40 zł, 

 dotację dla niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka” – 167.421,53 zł, 

 dotacje celowe udzielone na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na realizację projektu: „Moc w pomocy - wsparcie dziecka niepełnosprawnego 
i jego rodziny” realizowane przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” 
w wysokości 10.000,00 zł, 

 dotacje celowe dla Klubów i Stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu w wysokości 
289.423,25 zł, 

 Wsparcie komunikacji – środki przekazane dla Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja 
Międzygminna” w Olkuszu w wysokości 920.283,00 zł. 
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Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. 

W budżecie miasta na 2019 rok w ramach Budżetu Obywatelskiego przewidziano do 
rozdysponowania kwotę 220.000 zł w podziale na: 

 zadania ogólnomiejskie - 70.000 zł, 

 zadania okręgowe - 140.000 zł, 

 wydatki związane z organizacją, obsługą i promocją budżetu obywatelskiego – 10.000 zł. 

Podziału środków na poszczególne okręgi dokonano na podstawie danych z ewidencji ludności 
dotyczących liczby Mieszkańców zameldowanych w poszczególnych okręgach na pobyt stały według 
stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

Okręg nr 1 "Podlesie" 10.800,00 zł 

Okręg nr 2 "Bór z Przeniem" 12.200,00 zł 

Okręg nr 3 "Centrum Południe" 25.900,00 zł 

Okręg nr 4 "Centrum Północ" 54.900,00 zł 

Okręg nr 5 "Wodąca" 14.100,00 zł 

Okręg nr 6 "Stare Bukowno z Przymiarkami" 22.100,00 zł 

Zgłaszanie propozycji zadań i ich weryfikacja przed procedurą głosowania. 

Od 1 lutego do 24 lutego 2019r. uprawnieni Mieszkańcy Bukowna mogli zgłaszać swoje propozycje do 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno – edycja 2019. W tym okresie zostało zgłoszonych przez 
Mieszkańców w sumie 17 zadań okręgowych i 5 zadań ogólnomiejskich.  

Od 25 lutego do 15 marca 2019 roku powołana Zarządzeniem Nr 121/2019 Burmistrza Miasta 
Bukowno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno w 2019 roku specjalna 10-osobowa Komisja ds. 
oceny formalno-prawnej wniosków z propozycjami zadań dokonała weryfikacji zgłoszonych 
wniosków pod względem ich formalnej poprawności. Wśród zgłoszonych zadań Komisja odrzuciła 
z przyczyn formalnych jedno zadanie ogólnomiejskie.  

Komisja stwierdziła uchybienia formalne, polegające na niewłaściwej kwalifikacji zadania, jako 
zadanie ogólnomiejskie (zadanie ogólnomiejskie musi być realizowane w więcej niż jednym okręgu). 

Ostatecznie do głosowania skierowano 17 zadań okręgowych oraz 4 ogólnomiejskie, które ułożono 
na kartach do głosowania w kolejności ustalonej w publicznym losowaniu, które odbyło się w dniu 19 
marca 2019 roku o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie. 
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Losowanie numerów zadań. 

W drodze publicznego losowania nadano numery dla zadań ogólnomiejskich na kartach do 
głosowania:  

1. „W Bajkowym Bukownie” – projekt wsparcia skierowany do rodzin z dzieckiem 
z niepełnosprawnością z miasta Bukowno przy współpracy Miejskiej Biblioteki. 

2. „Wakacyjne kino plenerowe w Bukownie”. 
3. Dalszy rozwój infrastruktury turystycznej miasta. 
4. Doposażenie jednostek OSP Bukowno Miasto, OSP Stare Bukowno, OSP Bukowno Bór 

w sprzęt pożarniczy, mundury oraz remont Sali szkoleniowej i MDP 

W procedurze losowania ustalono również numery dla zadań okręgowych na kartach do głosowania: 

Okręg Nr 1 – zgłoszono 1 zadanie – losowania nie przeprowadzano. 

1. Integracja cyfrowo – kulinarna 

Okręg Nr 2 – zgłoszono 1 zadanie - losowania nie przeprowadzano. 

2. Budowa altany rekreacyjnej 

Okręg Nr 3 – zgłoszono 2 zadania: 

1. Parking przy ul. Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną 
2. Budowa Tężni Solankowej 

Okręg Nr 4 – zgłoszono 10 zadań: 

1. Magiczny dywan dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Bukownie 
2. Ze sztuką przez 24 godziny – gabloty wystawiennicze na placu Centrum Kultury 
3. Zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bukownie 
4. Modernizacja placu zabaw „Centrum” - między ulicami Nowa i Wyzwolenia 
5. Wyposażenie placu zabaw w Bukownie przy ul. Sienkiewicza 
6. Odnowienie i modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Szkolnej w Bukownie 
7. „Bukowno na kółkach” – Letnie warsztaty jazdy na hulajnodze/rolkach/bmx/longboard/ 

deskorolka 
8. Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu w Bukownie w zestaw zabawowy 

„Darek” wraz ze strefą bezpieczeństwa z nawierzchni piaskowej. 
9. Profesjonalny monitoring i alarm jako skuteczne zabezpieczenie budynku użyteczności 

publicznej – remizy OSP Bukowno Miasto 
10. Budowa zjazdu linowego (tyrolki) przy ul. Leśnej 

Okręg Nr 5 – zgłoszono 1 zadanie – losowania nie przeprowadzano : 

1. Dobry plac 

Okręg Nr 6 – zgłoszono 2 zadania: 

1. Modernizacja placu zabaw w Miejskim Przedszkolu w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 133 
w zestaw do zabaw psychoruchowych 

2. Impuls życia 
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Głosowanie mieszkańców. 

Głosowanie na propozycje zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno odbywało się w 
dniach 22 marca do 7 kwietnia 2019 r. Głosy można było oddać w formie elektronicznej na portalu 
www.umbukowno.pl/budzetobywatelski lub w formie papierowej na kartach do głosowania. 

W sumie oddano 1681 z czego 1663 w postaci elektronicznej, a jedynie 18 w formie papierowych kart 
do głosowania. 

Poniżej prezentujemy zestawienia statystyczne dotyczące głosowania Mieszkańców w Budżecie 
Obywatelskim Miasta Bukowno w 2019 roku.  

 

Wyniki głosowania na zadania ogólnomiejskie: 

Miejsce Nazwa Przyznana 
kwota 

Ilość 
głosów 

1 „W Bajkowym Bukownie” – projekt wsparcia skierowany 
do rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością z miasta 
Bukowno przy współpracy Miejskiej Biblioteki. 

- 232 

2 „Wakacyjne kino plenerowe w Bukownie”. -  264 

3 Dalszy rozwój infrastruktury turystycznej miasta. - 252 

4 Doposażenie jednostek OSP Bukowno Miasto, OSP Stare 
Bukowno, OSP Bukowno Bór w sprzęt pożarniczy, 
mundury oraz remont Sali szkoleniowej i MDP. 

70.000 zł 399 

SUMA  70.000 zł 1148 

 

 

Wyniki głosowania na zadania okręgowe: 

OKRĘG Nr 1 – PODLESIE 

Miejsce Nazwa Przyznana 
kwota 

Ilość 
głosów 

1 Integracja cyfrowo – kulinarna 
 

10.800 zł 12 

SUMA  10.800 zł 12 

 

OKRĘG Nr 2 – BÓR z PRZENIEM 

Miejsce Nazwa Przyznana 
kwota 

Ilość 
głosów 

1 Budowa altany rekreacyjnej 
 

12.200 zł 25 

SUMA  12.200 zł 25 

 

  

http://www.umbukowno.pl/budzetobywatelski
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OKRĘG Nr 3 – CENTRUM POŁUDNIE 

Miejsce Nazwa Przyznana 
kwota 

Ilość 
głosów 

1 Parking przy ul. Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. 
Słoneczną 

- 39 

2 Budowa Tężni Solankowej 
 

25.876 zł 168 

SUMA  25.876 zł 207 

 

OKRĘG Nr 4 – CENTRUM PÓŁNOC 

Miejsce Nazwa Przyznana 
kwota 

Ilość 
głosów 

1 Magiczny dywan dla wychowanków Świetlicy 
Środowiskowej w Bukownie 

- 88 

2 Ze sztuką przez 24 godziny – gabloty wystawiennicze na 
placu Centrum Kultury 

- 7 

3 Zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Bukownie 

30.000 zł 378 

4. Modernizacja placu zabaw „Centrum” – między ulicami 
Nowa i Wyzwolenia 

- 27 

5. Wyposażenie placu zabaw w Bukownie przy ul. 
Sienkiewicza 

- 33 

6. Odnowienie i modernizacja istniejącego placu zabaw 
przy ul. Szkolnej w Bukownie 

- 295 

7. „Bukowno na kółkach” – Letnie warsztaty jazdy na 
hulajnodze/ rolkach/bmx/ longboard/deskorolka 

- 15 

8. Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu w 
Bukownie w zestaw zabawowy „Darek” wraz ze strefą 
bezpieczeństwa z nawierzchni piaskowej 

- 108 

9. Profesjonalny monitoring i alarm jako skuteczne 
zabezpieczenie budynku użyteczności publicznej – remizy 
OSP Bukowno Miasto  

- 60 

10. Budowa zjazdu linowego (tyrolki) przy ul. Leśnej 
 

19.887 zł 157 

SUMA  49.887 zł 1168 
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OKRĘG Nr 5 – WODĄCA 

Miejsce Nazwa Przyznana 
kwota 

Ilość 
głosów 

1 Dobry plac 
 

13.589 zł 22 

SUMA  13.589 zł  22 

 

OKRĘG Nr 6 – STARE BUKOWNO z PRZYMIARKAMI 

Miejsce Nazwa Przyznana 
kwota 

Ilość 
głosów 

1 Modernizacja placu zabaw w Miejskim Przedszkolu w 
Bukownie przy ul. Sławkowskiej 133 w zestaw do zabaw 
psychoruchowych 

18.060 zł 117 

2 Impuls życia 
 

- 53 

SUMA  18.060 zł 170 

 

Realizacja wybranych zadań budżetu obywatelskiego. 

Realizacja zadań ogólnomiejskich. 

Do realizacji wybrano jedno zadanie ogólnomiejskie: 

„Doposażenie jednostek OSP Bukowno Miasto, OSP Bukowno Stare, OSP Bukowno Bór w sprzęt 
pożarniczy, mundury oraz remont sali szkoleniowej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”. 

W budżecie obywatelskim przeznaczono na ten cel: 70.000,00 zł. z czego: 

 OSP Bukowno Miasto – 23.400,00 zł, 

 OSP Stare Bukowno – 23.300 zł, 

 OSP Bukowno Bór – 23.300 zł. 

W ramach realizacji w/w zadania: 

1. Dla OSP Bukowno Miasto zakupiono: 

 mundury specjalne (5 szt.) za kwotę: 11.808,00 zł, 

 pilarki STIHL MS 291 (2 szt.) za kwotę: 3.835,19 zł, 

 zestaw podkładów i klinów do stabilizacji (1 kpl.) za kwotę: 1.156,20 zł, 

 buty strażackie specjalne FHR 006 (2 pary) za kwotę: 1058,94 zł, 

 zestaw kluczy nasadowych (1 szt.) za kwotę: 869,00 zł, 

 rękawice strażackie techniczne Granberg (6 par) za kwotę 1.159,40 zł, 

 zabezpieczenie poduszki kierowcy AIRBAG 2 (1 kpl.) za kwotę: 602,70 zł, 

 zestaw do czyszczenia komina (1 szt.) za kwotę: 350,55 zł. 

Wydano łącznie: 20.826,98 zł. 

2. Dla OSP Stare Bukowno zakupiono ubrania specjalne XSENON BASIK (kurtka + spodnie (8 kpl.) 
za kwotę: 23.300,00 zł. 

3. W OSP Bukowno Bór wykonano remont sali szkoleniowej i MDP za kwotę: 23.224,58 zł. 

Na realizację zadania łącznie wydano: 67.351,56 zł. 



 Raport o stanie Gminy Bukowno za 2019 rok 
 

25 
 

Realizacja zadań okręgowych. 

OKRĘG Nr 1 – „Podlesie” 

Integracja cyfrowo – kulinarna – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejską 
Bibliotekę Publiczną. 

Dla Fili MOK w Podlesiu zakupiono: 

 Chłodziarka BEKO – 570 zł, 

 Kuchnia BEKO – 869 zł 

 Okap podszafkowy CIARKO – 154 zł 

 Zmywarka BEKO – 1.099 zł 

 Bateria do zlewu – 149 zł 

 Zlew – 159 zł 

 Szafki kuchenne – 4.428 zł 

 Montaż – 1.872 zł 

Łącznie – 9.300 zł. 

Dla Filii MBP w Podlesiu zakupiono: 

 Tablet Lenovo – 1.498,50 zł 

Łącznie na realizację zadania wydano – 10.798,50 zł. 
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OKRĘG Nr 2 – „Bór z Przeniem” 

Budowa altany rekreacyjnej.  

Budowa dwóch altan o wymiarach 3,0x3,0 m połączonych ze sobą wraz z dwoma kompletami stołów 
i ławek. 

Zakupiono i zamontowano 2 altany drewniane za kwotę: 9.999,90 zł. 

Zakupiono 2 komplety stołów i ławek do altan za kwotę: 1.970,00 zł. 

W budżecie obywatelskim przeznaczono na ten cel kwotę: 12.200,00 zł.  

Na realizację zadania wydano łącznie: 11.969,90 zł. 
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OKRĘG Nr 3 – „Centrum Południe” 

Budowa Tężni Solankowej – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

Wykonano tężnię solankową z drewna sosnowego, pod tężnią wykonano wylewkę z betonu, w górnej 
części tężni zamontowano 4 lampki oświetleniowe uruchamiane wyłącznikiem zmierzchowym. 

 

W ramach tej inwestycji poniesiono również wydatki na opłatę geodezyjną, zakup płytek 
chodnikowych wraz z transportem oraz zakup soli. 

Łącznie wydatkowano 25.876 zł. 
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OKRĘG Nr 4 – „Centrum Północ” 

Zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bukownie – zadanie realizowane przez Szkołę 
Podstawową Nr 1 w Bukownie 

Zostały zakupione szafki w ilości 25 szt. x 12 skrytek dla uczniów klas IV-VIII. Znajdują się one na 
korytarzach w głównej części szkoły. Szafki są dostosowane do każdej grupy wiekowej dzieci 
i młodzieży, posiadają zamki z kodem szyfrowym. Są różnokolorowe i zawierają motywy graficzne. 
Posiadają atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. 

 

 

 

Budowa parku linowego (tyrolki) przy ul.Leśnej. 

 Zakup zjazdu linowego tyrolki (nr kat.158) (wraz z transportem i montażem urządzeń)
 9.471,00 zł 

 Zakup kosza na śmieci 615,00 zł 

 Przygotowanie terenu pod zjazd linowy 9.301,41 zł 

Na realizację zadania wydano łącznie 19.387,41 zł. 
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OKRĘG Nr 5 - „Wodąca” 

„Dobry plac” 

W ramach realizacji ww. zadania: 

 Rozebrano betonową płytę o gr. 12 cm o powierzchni 52,5 m2, 

 Wykonano odwodnienie liniowe wraz z przygotowaniem i profilowaniem podłoża o długości 
12 m, 

 Wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej o powierzchni 56,0 m2. 

W budżecie obywatelskim przeznaczono na ten cel kwotę: 13.589,00 zł. 

Na realizację zadania wydano łącznie: 11.223,95 zł. 

 

OKRĘG Nr 6 – „Stare Bukowno z Przymiarkami” 

Modernizacja placu zabaw w Miejskim Przedszkolu w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 133 
w zestaw do zabaw psychoruchowych – zadanie realizowane przez Miejskie Przedszkole 
w Bukownie. 

 Zakupiono zestaw ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową HIPCIO 5 z montażem oraz 
transportem do Bukowna (Pro-Sympatyk z Wrocławia) - 17.958,00 zł. 

 Dokonano demontażu starej zjeżdżalni - 1.000,00 zł (wykonanie MZGK Bukowno). 

Razem: 18.958,00 zł  

 

W lipcu 2019r. rozpoczęto działania związane przeprowadzeniem procedury zgłoszeń i wyboru zadań 
do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Zadania te zostały uwzględnione w budżecie 
Miasta na 2020r. Obecnie trwa realizacja wybranych zadań. Sprawozdanie z ich realizacji zostanie 
przestawione Radzie Miejskiej w 2021 roku. 
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Informacje o stanie mienia komunalnego. 

Informacja o stanie gruntów Gminy Bukowno na dzień 31.12.2019 r. 

Grunty stanowiące własność Gminy Bukowno 

L.p. Obręb Powierzchnia 
[ha] 

Wartość gruntu 
[zł] 

1 Starczynów 129,8411  10 882 116,99 

2 Bukowno Miasto 44,0926  2 769 228,84 

3 Stare Bukowno 29,8760  1 291 769,72 

4 Wodąca 13,4320  2 215 720,33 

5 Podlesie 9,9231  242 364,00 

6 Bór Biskupi 20,7045  3 069 016,00 

7 Wodzisław Śląski 0,0556  52 200,00 

 Ogółem  247,9249  20 522 415,88 

 

 oddane w użytkowanie wieczyste – garaże 0,2591 ha 

 oddane w użytkowanie wieczyste – działalność gospodarcza 1,0732 ha 

 oddane w trwały zarząd 2,7488 ha 

 oddane w najem 0,5745 ha 

 

Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bukowno 

L.p. Obręb Powierzchnia [ha] 

1 Starczynów 0,1165 

2 Stare Bukowno 8,6101 

3 Wodąca 0,0974 

4 Bór Biskupi 11,4842 

 Ogółem 20,3082 
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Budynki stanowiące własność lub współwłasność Gminy Bukowno 

L.p. Obiekt 

1. Przedszkole Bukowno, ul. Niepodległości 11 

2. Klub Dziecięcy” Akademia Kreatywnego Malucha” Bukowno ul. Niepodległości 11 

3. Szkoła Podstawowa nr 1, Bukowno ul. Szkolna nr 8 

4. Szkoła Podstawowa nr 2 Bukowno ul. Sławkowska nr 133 

5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Spacerowa 

6. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie ul. Leśna15 

7. Budynek Bukowno ul. Wodąca nr 51 

8. Budynek Bukowno ul. Olkuska nr 8 

9. Budynek Bukowno ul. Wiejska 9 

10. Budynek administracyjny Bukowno ul. Kolejowa 16 

11. Przychodnia Zdrowia NZOZ „Medbuk” Sp. z o. o. 

12. Pasaż handlowy Bukowno ul. Zwycięstwa 

13. Pawilon handlowy nr 1 – targowisko miejskie. 

14. Pawilon handlowy nr 2 – targowisko miejskie. 

15. Budynek sklep Bukowno ul. Mickiewicza 15 

16. Budynek remizy Bukowno ul. Górnicza 1 

17. Budynek remizy Bukowno ul. Wodąca 2 

18. Budynek remizy Bukowno ul. Wiejska 19 

19. Budynek Centrum Kultury, ul. Kolejowa 3 

20. Budynek - sala kameralna Centrum Kultury, ul. Kolejowa 3 

21. Toaleta publiczna ul. Niepodległości 

22. Kaplica Przedpogrzebowa, Bukowno ul. Puza 

23. Blok nr 1 przy ul. Wyzwolenia 

24. Blok nr 2 przy ul. Wyzwolenia 

25. Blok nr 3 przy ul. Wyzwolenia 

26. Blok nr 4 przy ul. Wyzwolenia 

27. Blok nr 5 przy ul. Wyzwolenia 

28. Blok nr 6 przy ul. Wyzwolenia 

29. Blok nr 1 przy ul. Nowej 

30. Blok nr 3 przy ul. Nowej 

31. Blok nr 5 przy ul. Nowej 

32. Blok nr 7 przy ul. Nowej 

33. Blok nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 
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34. Blok nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 

35. Blok nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 

36. Blok nr 5 przy ul. Wojska Polskiego 

37. Blok nr 6 przy ul. Wojska Polskiego 

38. Blok nr 1 przy ul. Zwycięstwa 

39. Blok nr 2 przy ul. Zwycięstwa 

40. Blok nr 3 przy ul. Zwycięstwa 

41. Blok nr 4 przy ul. Zwycięstwa 

42. Blok nr 5 przy ul. Zwycięstwa 

43. Blok nr 6 przy ul. Zwycięstwa 

44. Blok nr 7 przy ul. Zwycięstwa 

45. Blok nr 8 przy ul. Zwycięstwa 

46. Blok nr 1 przy ul. 1 Maja 

47. Blok nr 2 przy ul. 1 Maja 

48. Blok nr 5 przy ul 1 Maja 

49. Blok nr 6 przy ul 1 Maja 

50. Budynek MOK, ul. Wiejska 19 

51. Budynek drewniany przy ul. Wiejskiej 

52. Budynek po Banku Spółdzielczym, ul. Kolejowa 1 

53. Budynek mieszkalny w Wodzisławiu Śląskim  

54. Garaż w Wodzisławiu Śląskim 

55. Budynek gospodarczy w Wodzisławiu Śląskim  

56. Budynek gospodarczy w Wodzisławiu Śląskim 
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Gminny zasób mieszkaniowy i Gminny zasób nieruchomości - stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Nieruchomości w Gminie Bukowno są zarządzane przez: 

1. Zarządcę Nieruchomości - Spółdzielnię Mieszkaniową „Buczyna” w Bukownie zgodnie  
z umową o zarządzanie. 

2. Administratora - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie zgodnie z Uchwałą Nr 
LV/349/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.09.2002 r. w sprawie Statutu Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie i Zarządzeniem Nr 151/06 Burmistrza Miasta 
Bukowno z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia gminnego zasobu nieruchomości 
i gminnego zasobu mieszkaniowego dla zarządzania przez Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Bukownie. 
 

Zarządca Nieruchomości  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Buczyna” w Bukownie 

Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy  
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 

Lokale użytkowe stanowiące własność Gminy  
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 

Położenie lokali Ilość lokali  
i powierzchnia lokali 

Położenie lokali Ilość i powierzchnia 
użytkowa (pod wynajem) 

ul. 1 Maja 1, 2, 5, 6 12 lokali o pow. 522,86 m2 ul. Wyzwolenia 5 16 lokali o pow. 912,58 m2 

(w tym pomieszczenie pod 
monitoring o pow. 8,55 m

2
) 

ul. Wojska 
Polskiego 2, 4, 5, 6 

 

11 lokali o pow. 511,27 m2 ul. Nowa 1 12 lokali o pow. 963,87 m2 

ul. Zwycięstwa 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 

20 lokali o pow. 872,34 m2 ul. Wojska 
Polskiego 5 

1 lokal o pow. 131,80 m2 

    

ul. Wyzwolenia 1, 
2, 3, 4, 5, 6 

 

23 lokali o pow. 893,98 m2 ul. Zwycięstwa 1 1 lokal o pow. 37,97 m2 

ul. Nowa 3, 5, 7 5 lokali o pow. 245,50 m2 

 

  

RAZEM 71 lokali o łącznej 
powierzchni 3 045,95 m2 

RAZEM 30 lokali o łącznej 
powierzchni 2 046,11 m2 

 

  



Raport o stanie Gminy Bukowno za 2019 rok 

34 
 

Zarządca Nieruchomości  
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie 

Lokale mieszkalne 

(komunalne docelowe i socjalne) 

Budynki i lokale użytkowe 

w gminnym zasobie nieruchomości 

Położenie lokali Ilość lokali  
i powierzchnia lokali 

Położenie lokali Ilość i powierzchnia 
przeznaczona pod 

wynajem 

Bukowno, 
ul. Wiejska 9 

7 lokali o pow. 237,83 m2 
(socjalne) 

3 pomieszczenia tymcza-
sowe o pow. 44,15 m2 

Działka 277/131  
o pow. 0,1912 ha 

6 lokali o pow. 125,08 m2 

Bukowno, ul. 
Wojska Polskiego 3 

21 lokali o pow. 519,36 m2 

komunalne (socjalne) 

Działka 277/130  
o pow. 0,1779 ha 

 

7 lokali o pow. 192,72 m2 

  Bukowno, 
ul. Zwycięstwa 
Działka 277/45  
o pow. 0,0586 ha 

 

7 lokali o pow. 204,65 m2 

  Bukowno, 
ul. Zwycięstwa 9 
Działka 277/72  
i 277/271  
 

1205,71 m2  
budynek Przychodni 
Zdrowia 

64,80 m2 budynek garaży 

RAZEM 31 lokali mieszkalnych  
o łącznej powierzchni  
801,34 m2 

RAZEM 20 lokali użytkowych o 
łącznej powierzchni 
522,45 m2 
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Informacje o realizacji polityk, programów i strategii. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Bukowno na lata 2016 – 2022. 

Głównym zadaniem dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Bukowno na lata 2016-2022” jest 
wyznaczenie kierunków rozwoju w taki sposób, aby połączyć sukces ekonomiczny mieszkańców, 
podmiotów gospodarczych oraz Gminy jako całości z aspektem społecznym, rozumianym jako troska 
o zdrowie, bezpieczeństwo, edukację i komfort życia mieszkańców Bukowna. Strategia została 
przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIV/291/2017 z dnia 30 maja 2017 r.  

Strategia Rozwoju jest naczelnym dokumentem w hierarchii procesu zarządzania Gminą. Łączy 
w sobie wiedzę i wnioski zawarte w pozostałych dokumentach strategicznych, programach i planach, 
równocześnie uzupełniając je o szersze spojrzenie na problemy społeczno-gospodarcze Bukowna.  

Realizacja Strategii opiera się na wykonywaniu poszczególnych zadań umieszczonych w Planie 
Strategicznym dla Gminy Bukowno na lata 2016-2022, stanowiącym część dokumentu.  

Plan podzielony jest na obszary, cele strategiczne, cele operacyjnie i zadania.  

Przygotowanie planu poprzedzone zostało wykonaniem analizy SWOT dla poszczególnych obszarów. 

 

Obszar rozwojowy  I. SPOŁECZEŃSTWO Sposób realizacji  
poszczególnych zadań 

 Cel strategiczny I.1. Podniesienie poziomu jakości opieki 
nad dziećmi do lat 3 oraz dziećmi w 
wieku przedszkolnym. 

 

  Cel 
operacyjny 

I.1.1. Podniesienie jakości bazy opiekuńczej i 
edukacyjnej. 

 

   Zadania I.1.1.1. Modernizacja pomieszczeń 
przedszkolnych. 

W 2019 r. przeprowadzono 
malowanie ścian oraz 
cyklinowanie z malowaniem 
parkietów w salach zajęć. 

    I.1.1.2. Wyposażenie placówek przedszkolnych 
w nowoczesny sprzęt edukacyjny. 

Zakup do Przedszkola Miejskiego 
kserokopiarki wielofunkcyjnej, 
laptopa wraz z 
oprogramowaniem, zestawu do 
zabaw ruchowych - plac zabaw 
przy ul. Sławkowskiej 

  Cel 
operacyjny 

I.1.2. Podniesienie jakości opieki.  

   Zadania I.1.2.1. Poszerzenie oferty zajęć 
przedszkolnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem nauki języków 
obcych. 

Dodatkowe zajęcia rozwijające 
zainteresowania i umiejętności 
taneczne dla dzieci 5 i 6 letnich - 
1 raz w tygodniu.  Zajęcia z języka 
angielskiego dla wszystkich dzieci 
uczęszczających do przedszkola 2 
razy w tygodniu - wymóg 
realizacji podstawy programowej. 
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  Cel 
operacyjny 

I.1.3. Tworzenie ogólnodostępnej, publicznej 
infrastruktury rekreacyjnej dla matki i 
dziecka.  

 

   Zadania I.1.3.1. Budowa nowych i modernizacja 
istniejących placów zabaw.  

Wybudowano nowy plac zabaw 
przy ul. Szkolnej w ramach 
projektu „Rozwój terenów zieleni 
miejskiej w Bukownie” 
współfinansowany ze środków 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Przy 
ul. Kolejowej (za bankiem 
śląskim) zamontowano elementy 
rekreacyjne dla dzieci w ramach 
Otwartej Strefy Aktywności 
współfinansowanej w ramach 
FRKF. W ramach budżetu 
obywatelskiego przygotowano 
teren oraz zamontowano 
elementy zjazdu linowego 
/tyrolki/ oraz kosza (ul. Leśna). 

 Cel strategiczny I.2. Podniesienie standardów 
edukacyjnych. 

 

  Cel 
operacyjny 

I.2.1. Podniesienie jakości bazy edukacyjnej.  

   Zadania I.2.1.1. Realizacja programu modernizacji szkół 
oraz dostosowanie ich do wymagań 
nowoczesnego systemu oświaty. 

Zakup rejestratora do systemu 
monitoringu. Zakup 26 modułów 
po 12 szafek (razem 312 szafek 
dla uczniów). Wymiana 
oświetlenia na LED-owe w sali 
gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz we 
wszystkich pomieszczeniach w 
szkole (sale lekcyjne, sekretariat, 
kuchnia, szatnie) 

    I.2.1.2. Utworzenie nowoczesnych pracowni 
przedmiotowych w placówkach 
edukacyjnych oraz ich wyposażenie w 
niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. 

Zakup do Szkoły Podstawowej nr 
2 nowego wyposażenia do 
pracowni przedmiotowych oraz 
pomocy naukowych ze środków 
własnych (mikroskopy do 
pracowni przyrodniczo-
biologicznej, e-booki do języka 
angielskiego dla uczniów klas 4-
8). Zakup do Szkoły Podstawowej 
nr 1 pomocy dydaktycznych z 
matematyki (przybory do 
obliczania kątowego, zestaw brył, 
kule i sześciany). Zakup 4 
Robotów JIMU na zajęcia z 
informatyki przez Szkołę 
Podstawową nr 1. Zakup 5 
radiomagnetofonów oraz 
telewizora UHD LED przez Szkołę 
Podstawową nr 1. 
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    I.2.1.3. Pełna komputeryzacja placówek 
oświatowych. 

Zakup do Szkoły Podstawowej nr 
2 monitorów interaktywnych do 
klasopracowni (szt. 3), rzutnika 
krótkoogniskowego do tablicy 
interaktywnej (1 szt.). 
Doposażanie klas w Szkole 
Podstawowej nr 2 w komputery 
(wymiana na nowocześniejsze) 
niezbędne do funkcjonowania 
dziennika elektronicznego. Zakup 
do Szkoły Podstawowej nr 1  
projektora i 2 monitorów 
interaktywnych. Do szkół 
rozdysponowano również sprzęt 
komputerowy w ilości 13szt. 
zakupiony ze środków projektu 
„X-tra kompetentni”, 
realizowanego w latach 2018-
2019. 

  Cel 
operacyjny 

I.2.2. Wyrównanie szans kształcenia oraz 
stworzenie optymalnych warunków 
rozwoju dla dzieci  
i młodzieży. 

 

   Zadanie I.2.2.1. Poszerzenie bezpłatnej oferty nauki 
języków obcych oraz zajęć 
pozalekcyjnych dla uczniów. 

Realizacja w Szkole Podstawowej 
nr 1 projektu „Każde dziecko 
może wszystko – zajęcia 
rozwijające kompetencje 
kluczowe dla dzieci z powiatu 
olkuskiego”  finansowanego ze 
środków w ramach III Edycji 
Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego., w 
ramach którego prowadzone były 
zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.  
Realizacja w Szkole Podstawowej 
nr 2  kółek językowych dla 
uczniów klas 1-3 oraz 4-8 przez 
nauczycieli uczących w 
poszczególnych klasach. 

    I.2.2.2. Poszerzenie oferty zajęć 
wyrównawczych. 

Prowadzenie na bieżąco w Szkole 
Podstawowej nr 1 i 2 zajęć 
wyrównawczych dla uczniów 
realizowane przez specjalistów: 
pedagoga, psychologa, logopedę. 

  Cel 
operacyjny 

I.2.3. Wdrożenie nowoczesnych programów 
edukacyjnych. 

 

   Zadanie I.2.3.1. Podejmowanie działań dla 
opracowania i wdrożenia autorskich  
i nowatorskich programów 
edukacyjnych. 

Realizacja dwóch innowacji 
pedagogicznych przez Szkołę 
Podstawową nr 2: „I Ty możesz 
budować roboty” dla uczniów z 
orzeczeniem i innych chętnych - 
realizowana przy współpracy z 
Uniwersytetem Warszawskim i 
„Przerwy na sportowo” dla 
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wszystkich uczniów - realizowana 
przez nauczycieli SP 2. Realizacja 
przez Szkołę Podstawową nr 1: 
Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego WOŚP „Ratujmy i 
Uczymy Ratować”, Projektu 
„Chemia w moim otoczeniu we 
współpracy” z Uniwersytetem 
Jagiellońskim, Projektu „Mieć 
wyobraźnię miłosierdzia” – 
„Tworzymy piękniejszy świat”, 
Ogólnopolskiego Projektu „Ruch 
Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało” -  
koordynowanego przez 
Stowarzyszenie Parafiada z 
Warszawy. 

  Cel 
operacyjny 

I.2.4. Przygotowanie dzieci i młodzieży do 
życia w zjednoczonej Europie. 

 

   Zadanie I.2.4.1. Opracowanie i realizacja planu wymian 
międzynarodowych uczniów. 

Plan wymiany realizowany jest na 
bieżąco. Szkoła Podstawowa nr 1 
kontynuuje wymianę uczniów ze 
szkołą partnerską we Francji. 

 Cel strategiczny I.3. Zwiększenie dostępu do kultury.  

  Cel 
operacyjny 

I.3.1. Podniesienie jakości infrastruktury 
obiektów kultury. 

 

   Zadanie I.3.1.1. Modernizacja, rozbudowa i 
doposażenie obiektów kultury. 

Trwa realizacja projektu 
„Gruntowna modernizacja  
obiektu kultury przy ul. Olkuskiej 
8 w Bukownie”. W 2019r. 
ukończona była część budowlana, 
z budową pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, oraz 
zagospodarowanie terenu w 
zakresie budowy wiaty i montażu 
urządzeń plenerowych, 
wybudowano nowy zbiornik 
bezodpływowy oraz przyłącze 
kanalizacyjne do budynku. 
Planowane zakończenie realizacji 
projektu II kw. 2020r. W ramach 
budżetu obywatelskiego 
zrealizowano zadanie obejmujące 
zakup wyposażenia kuchni oraz 
sprzętu elektronicznego na 
potrzeby instytucji kultury. 

  Cel 
operacyjny 

I.3.2. Podniesienie jakości oferty kulturalnej 
dla mieszkańców GMINY. 

 

   Zadanie I.3.2.1. Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. 

Realizacja zgodnie z kalendarzem 
imprez opracowanym przez MOK 

    I.3.2.2. Organizacja imprez kulturalno-
turystycznych dla mieszkańców. 

Realizacja zgodnie z kalendarzem 
imprez opracowanym przez MOK 
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    I.3.2.3. Zwiększenie dbałości o kulturę, w tym 
wsparcie dla działalności zarządów 
osiedli i klubów seniora. 

Współpraca MOK z Zarządami 
Osiedli podczas organizacji 
obchodów Dnia Dziecka, 
Mikołajek itp. Bieżąca współpraca 
z Klubem Seniora, Związkiem 
Kombatantów oraz 
Stowarzyszeniem Optymiści. 

    I.3.2.4. Inicjowanie międzygminnej oraz 
międzynarodowej współpracy na rzecz 
rozwoju kultury. 

Bieżąca współpraca z Miastami 
partnerskimi. 

    I.3.2.5. Poprawa oferty kulturalnej dla 
seniorów. 

W trakcie realizacji pozostaje 
projekt dofinansowany ze 
środków zewnętrznych po 
realizacji którego nastąpi 
poszerzenie i uatrakcyjnienie 
oferty skierowanej do seniorów. 
Zakończenie realizacji projektu 
przewidziano na III kw. 2020r. 

 Cel strategiczny I.4. Zwiększenie dostępu do sportu i 
rekreacji. 

 

  Cel 
operacyjny 

I.4.1. Dokończenie realizacji programu 
budowy infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej. 

 

   Zadanie I.4.1.1. Dokończenie rozbudowy infrastruktury 
sportowej i hotelowo-gastronomicznej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
w tym budowa: basenu sportowego, 
modernizacja hali sportowej, boiska 
głównego, dokończenie budowy bazy 
hotelowo-gastronomicznej oraz 
realizacja infrastruktury dopełniającej i 
towarzyszącej w ramach kompleksu 
MOSiR i w jego otoczeniu. 

W trakcie realizacji jest projekt na 
modernizację infrastruktury 
rekreacyjno-ruchowej MOSiR 
oraz dostosowanie jej do potrzeb 
niepełnosprawnych i seniorów. 
Zakończono przebudowę 
budynku hali sportowej, 
rozpoczęto prace nad adaptacją 
piwnic na centrum aktywności 
ruchowej i odnowy biologicznej. 
Zakończenie realizacji projektu 
przewidziano na III kw. 2020r. 
Wykonano modernizację studni 
głębinowej na terenie MOSiR, 
poprawę stanu murawy poprzez 
piaskowanie i napowietrzanie. 

    I.4.1.2. Modernizacja krytej pływalni przy 
Zespole Szkół nr 1.  

Modernizacja oświetlenia na 
basenie krytym w Szkole 
Podstawowej nr 1 - wymiana 12 
lamp na energooszczędne (LED-y) 

    I.4.1.3. Podniesienie jakości infrastruktury 
sportowej służącej wychowaniu 
fizycznemu. 

Wybudowano boisko 
wielofunkcyjne przy ul. Wiejskiej 
współfinansowane w ramach 
środków MIRS, Wybudowano 
ścieżkę zdrowia przy ul. Szkolnej 
w ramach projektu „Rozwój 
terenów zieleni miejskiej w 
Bukownie” współfinansowanego 
w ramach POIŚ, wykonano 
montaż elementów do ćwiczeń 
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plenerowych w ramach Otwartej 
Strefy Aktywności 
współfinansowanej w ramach 
FRKF. 

    I.4.1.4. Budowa tras turystycznych i 
rowerowych, tworzenie szlaków 
narciarstwa biegowego. 

Przesunięto realizację na kolejne 
lata z uwagi na konieczność 
przygotowania dokumentacji w 
tym zakresie. Zakłada się 
realizację projektu partnerskiego 
z sąsiednimi gminami w nowej 
perspektywie finansowej. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania przygotowuje projekt 
wytyczenia i wyznakowania na 
terenie gmin członkowskich 
ścieżek NW. W ramach działań 
bieżących wybudowano ścieżkę 
rowerową wzdłuż 
przebudowywanej drogi gminnej 
K120095 (obwodnicy) 

    I.4.1.5. Budowa i modernizacja publicznych 
przestrzeni rekreacyjnych, w tym 
parków osiedlowych oraz wyposażenie 
ich w niezbędny sprzęt.  

W ramach projektu „Rozwój 
terenów zieleni miejskiej w 
Bukownie” współfinansowanego 
w ramach POIŚ wykonano 
zagospodarowanie parku przy ul. 
Parkowej (nasadzenia, trawniki, 
elementy małej architektury), 
terenu pomiędzy ul. Szkolną i 
Kolejową (nasadzenia, ciągi 
piesze, elementy małej 
architektury, plac zabaw, ścieżka 
zdrowia), teren przy ul. Kolejowej 
- za dawną szkołą zawodową 
(nasadzenia, łąka kwietna, 
elementy małej architektury), 
przy ul. Kolejowej (za bankiem 
śląskim) zamontowano 9 
elementów do ćwiczeń 
plenerowych w ramach Otwartej 
Strefy Aktywności 
współfinansowanej w ramach 
FRKF, zagospodarowano teren 
przy ul. Wiejskiej (obok filii MBP) 
na którym zabudowano wiatę 
wraz z miejscami do siedzenia, na 
terenie MOSiR (przy DT TRAMP) 
wybudowano tężnię solankową, 
rozpoczęto realizację 
przebudowy przestrzeni miejskiej 
przy blokach miedzy ul. 
Zwycięstwa, Wojska Polskiego, 
Nową i Wyzwolenia wykonywane 
są nasadzenia, przygotowywane 
trawniki, zamontowane zostaną 
ławki oraz elementy placu zabaw 
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    I.4.1.6. Podniesienie stopnia 
energooszczędności bazy sportowej i 
rekreacyjnej oraz wyposażenie jej w 
instalacje OZE. 

Modernizacja oświetlenia na 
basenie krytym w Szkole 
Podstawowej nr 1 - wymiana 12 
lamp na energooszczędne (LED-
y). Wymiana oświetlenia na LED-
owe w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz we 
wszystkich pomieszczeniach w 
szkole (sale lekcyjne, sekretariat, 
kuchnia, szatnie). 

  Cel 
operacyjny 

I.4.2. Podniesienie jakości oferty sportowej i 
rekreacyjnej. 

 

   Zadanie I.4.2.1. Szersze udostępnienie istniejących 
obiektów sportowych na potrzeby 
mieszkańców, w szczególności 
realizacja programu otwartych sal 
sportowych. 

Sale są udostępniane 
zainteresowanym, w tym 
nieodpłatnie uczniowskim 
klubom sportowym 

    I.4.2.2. Realizacja imprez sportowych o 
charakterze ponadlokalnym i 
międzynarodowym. 

W związku z przebudową hali 
sportowej w 2019r. odwołano 
Ogólnopolski Bieg o Puchar 
Burmistrza, Odbył się Rodzinny 
Rajd Rowerowy, MOSiR we 
współpracy z Fundacją Kajakową 
Tołhaj-Gdk zorganizował II 
Ogólnopolski Spływ Kajakowy 
„Tylko dla orłów” 

    I.4.2.3. Włączenie istniejącej infrastruktury i 
imprez sportowych do działań 
promujących GMINĘ i jego ofertę 
turystyczną. 

Realizacja przez MOSiR m.in. 
przez współorganizowany z 
Fundacją Kajakową Tołhaj-Gdk II 
Ogólnopolskiego Spływu 
kajakowego „Tylko dla orłów” 

 Cel strategiczny I.5. Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego. 

 

  Cel 
operacyjny 

I.5.1. Wsparcie działalności organizacji 
pozarządowych oraz pełniejsze 
włączenie ich w działalność publiczną, 
GMINY.  

 

   Zadanie I.5.1.1. Wsparcie rozwoju i działań organizacji 
pozarządowych zajmujących się 
animacją kulturową. 

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi i grupami 
nieformalnymi przy realizacji 
festynu z okazji Dnia Dziecka, 
„Szlachetna Paczka”, realizacja 
zadań z FIO: „Aktywnie w 
Bukownie”, „Wakacje z 
angielskim”, „Spotkanie z 
teatrem” 

    I.5.1.2. Wzmocnienie infrastrukturalne i 
merytoryczne lokalnych związków i 
towarzystw sportowych.  

Bieżąca realizacja w ramach 
Programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi – 
dotacje na realizacje zadań 
merytorycznych i zakup sprzętu 
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 Cel strategiczny I.6. Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego. 

 

  Cel 
operacyjny 

I.6.1. Zwiększenie kompetencji cyfrowej 
mieszkańców. 

 

   Zadanie I.6.1.1. Rozszerzenie zakresu szkoleń dla 
mieszkańców w zakresie znajomości 
obsługi komputera i posługiwania się 
Internetem przy wykorzystaniu 
dostępnej infrastruktury szkolnej i 
placówek publicznych. 

Realizowany był projekt „Rozwój 
kompetencji cyfrowych 
mieszkańców Gminy Bukowno”- 
w szkoleniach wzięło udział 240 
mieszkańców, Miejska Biblioteka 
Publiczna przeprowadziła serię 91 
szkoleń komputerowych w 
których łącznie wzięło udział 314 
osób 

    I.6.1.2. Zwiększenie dostępu do infrastruktury 
teleinformatycznej dla osób 
wykluczonych.  

W trakcie kursów 
komputerowych realizowanych w 
ramach projektu „X-tra 
kompetentni” zapewniono w 
miejscach realizacji zajęć dostęp 
do infrastruktury 
teleinformatycznej dla ich 
uczestników (240 osób), w tym 
dla 24 osób niepełnosprawnych i 
o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych 

  Cel 
operacyjny 

I.6.2. Rozwój infrastruktury 
teleinformacyjnej. 

 

   Zadanie I.6.2.1. Tworzenie warunków do budowy i 
rozbudowy sieci informatycznych. 

Współpraca z zewnętrznymi 
dostawcami usług 
teleinformatycznych. 

    I.6.2.2. Zwiększenie liczby osób korzystających 
z dostępu do szerokopasmowego 
Internetu. 

Poszerzenie oferty dostawców 
szerokopasmowego internetu dla 
mieszkańców Bukowna 

    I.6.2.3. Rozszerzenie oferty HotSpotów na 
mniej zaludnione dzielnice 
południowego Bukowna 

W mieście działa sieć publicznych 
nieodpłatnych hotspotów – 8 szt., 
w tym w mniej zaludnionych 
osiedlach Miasta 

  Cel 
operacyjny 

I.6.3. Podniesienie jakości usług publicznych 
w oparciu o systemy 
teleinformatyczne. 

 

   Zadanie I.6.3.1. Zwiększenie wykorzystania systemów 
informatycznych w administracji oraz 
poprawa dostępności do 
elektronicznych zasobów 
informacyjnych w administracji 
gminnej. 

Złożono wniosek aplikacyjny w 
ramach działania 2.1.1 RPO WM 
„Poprawa jakości e-
administracji”, w ramach wniosku 
przewiduje się dalszą 
elektronizację usług, zakup 
nowego sprzętu oraz systemów 
informatycznych wspierających 
pracę i obsługę interesanta 
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 Cel strategiczny I.7. Podniesienie jakości lokalnej służby 
zdrowia. 

 

  Cel 
operacyjny 

I.7.1. Poprawa infrastruktury i sprawności 
działania lokalnej służby zdrowia. 

 

   Zadanie I.7.1.1. Działanie na rzecz podnoszenia jakości 
obsługi lokalnej służby zdrowia oraz 
uwzględnienie potrzeb pacjentów w 
organizacji jej pracy. 

W MEDBUK został wymieniony 
sprzęt komputerowy w celu 
przystosowania do wystawiania 
e-ZLA, e-recept a w przyszłości 
także e-skierowań do szpitali 
i poradni specjalistycznych. 
W poczekalni został 
zamontowany monitoring, 
odnowiono i zakupiono nowe 
wyposażenie gabinetu 
zabiegowego. W 2019 rozpoczęto 
procedurę zakupu nowego 
aparatu do wykonywania badań 
hematologicznych 
w laboratorium diagnostycznym. 
Sprzęt ostatecznie został 
zakupiony w styczniu 2020 r.  
W WOLMED zmodernizowano 
sieć internetową poprzez 
podłączenie światłowodu, 
przeprowadzono modernizację 
jakości obrazowania aparatu RTG, 
zakup oprogramowania do 
aparatu USG co miało wpływ na 
maksymalizację wydajności 
aparatu. 

 Cel strategiczny I.8. Podniesienie jakości życia seniorów.  

  Cel 
operacyjny 

I.8.1. Integracja wewnątrz i 
międzypokoleniowa seniorów. 

 

   Zadanie I.8.1.1. Stworzenie programu integracji 
wewnątrz i międzypokoleniowej 
seniorów. 

W okresie od VI do IX na terenie 
Miasta zorganizowano cykl 
imprez poświęconych integracji 
międzypokoleniowej 1) 
Południowa część miasta – Dom 
Seniora „Leśna Polana”, 
plenerowa wystawa fotografii 
"Bukowno wczoraj i dziś" 
autorstwa Anny i Piotra Łaś - 
impreza integrująca dzieci, 
młodzież i dorosłych - 1 czerwca 
2019r. 2)  Filia Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Wodącej 
"Święto Rodziny" - impreza 
integrująca dzieci, młodzież i 
dorosłych - 7 czerwca 2019r. 3) 
Północna część miasta – impreza 
plenerowa na placu przed MOK 
Bukowno "Animacje -  wariacje 
dla dzieci" - impreza integrująca 
dzieci, młodzież i dorosłych - 28 
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czerwca 2019r. 4) Filia Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Borze 
"Zagadkowe Bukowno - 
rowerowa gra miejska" -  impreza 
integrująca dzieci, młodzież i 
dorosłych- 10 sierpnia 2019r. 5) 
Bukowno ul. Sławkowska – plac 
przy remizie OSP "Rozpoczęcie V 
Bukowieńskiego Pleneru 
Artystycznego -  U stóp Diablej 
Góry" -  impreza integrująca 
dzieci, młodzież i dorosłych - 26 
sierpnia 2019r. 6) Filia Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Podlesiu 
"Tęczowy wybuch kolorów" - 
impreza integrująca dzieci, 
młodzież i dorosłych - 7 września 
2019r.  

    I.8.1.2. Wzmocnienie infrastrukturalne i 
merytoryczne klubów i instytucji 
działających na rzecz seniorów. 

Współpraca z PZEiR, Związkiem 
Kombatantów oraz 
Stowarzyszeniem Optymiści. 

    I.8.1.3. Włączenie seniorów w życie 
społeczności gminy, miedzy innymi 
poprzez stworzenie Rady Seniorów. 

W 2019r. odbyła się IX Senioriada 

w której udział wzięli mieszkańcy 

Miasta. Impreza będzie 

kontynuowana w kolejnych 

latach. 

    I.8.1.4. Włączenie młodzieży do działań na 
rzecz seniorów. 

W ramach działalności 
Uniwersytetu Otwartego 
odbywają się spotkania 
międzypokoleniowe z udziałem 
dzieci i młodzieży 

    I.8.1.5. Realizacja ogólnopolskich i 
wojewódzkich programów na rzecz 
seniorów. 

Współpraca ze Stowarzyszeniem 
„Manko” przy realizacji Programu 
„Ogólnopolska Karta Seniora”. 

  Cel 
operacyjny 

I.8.2. Poprawa standardów 
infrastrukturalnych i działań 
opiekuńczych wobec seniorów. 

 

   Zadanie I.8.2.1. Przystosowanie infrastruktury 
publicznej dla seniorów i osób 
niepełnosprawnych. 

W trakcie realizacji jest projekt 
dot. modernizacji infrastruktury 
rekreacyjno-ruchowej MOSiR 
oraz dostosowanie jej do potrzeb 
niepełnosprawnych i seniorów. 
Zakończono przebudowę 
budynku hali sportowej, 
rozpoczęto prace nad adaptacją 
piwnic na centrum aktywności 
ruchowej i odnowy biologicznej. 
Zakończenie realizacji projektu 
przewidziano na III kw. 2020r. W 
ramach projektu przebudowy i 
modernizacji infrastruktury na 
obszarze rewitalizacji w centrum 
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Miasta wykonano zaniżone 
krawężniki w ciągach pieszych, 
utwardzono tereny zielone na 
potrzeby korzystania nich przez 
osoby poruszające się na 
wózkach, zabudowano kostki 
naprowadzające dla osób 
niewidzących w chodnikach, w 
kolejnych krokach zostaną 
przygotowane oznakowane 
miejsca obok ławek do 
parkowania wózków inwalidzkich, 
zamontowane zostaną 
oznakowania w miejscach 
nasadzeń oraz przy placu zabaw. 

    I.8.2.2. Podniesienie standardów istniejącej 
infrastruktury opieki senioralnej.  

Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi realizującymi 
zadanie. 

    I.8.2.3. Stworzenie miejsca dziennego pobytu 
dla osób w wieku senioralnym. 

Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi realizującymi 
zadanie. 

    I.8.2.4. Wykorzystanie dostępnej 
infrastruktury kulturalnej dla 
aktywizacji społecznej seniorów. 

Rozszerzanie oferty zajęć MOK 
oraz Uniwersytetu Otwartego 
pod kątem zwiększenia udziału 
seniorów. 

    I.8.2.5. Wsparcie merytoryczne dla opiekunów 
nieformalnych osób 
niepełnosprawnych i w wieku 
starszym. 

Zadanie realizowane przez 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

 Cel strategiczny I.9. Podniesienie jakości życia 
niepełnosprawnych. 

 

  Cel 
operacyjny 

I.9.1. Dostosowanie przestrzeni publicznej 
do standardów miasta przyjaznego 
osobom niepełnosprawnych 

 

   Zadanie I.9.1.1. Dostosowanie ciągów pieszych i 
obiektów drogowych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Wykonano zaniżenie 
krawężników przy przystanku na 
przebudowywanej drodze 
gminnej K120095 (obwodnica), w 
obszarze ulic Zwycięstwa, Wojska 
Polskiego wykonano zaniżone 
krawężniki oraz zabudowano 
kostki naprowadzające w 
nawierzchni chodników 

    I.9.1.2. Dostosowanie wszystkich obiektów 
publicznych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

W budynku MOSiR w ramach 
przebudowy i modernizacji 
obiektu zabudowano windę dla 
osób niepełnosprawnych 
umożlwiającą korzystanie z 
przygotowywanego centrum 
odnowy biologicznej i aktywności 
ruchowej osobom 
niepełnosprawnym   
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    I.9.1.3. Podniesienie dostępności imprez 
kulturalnych i sportowych dla osób 
niepełnosprawnych. 

W przebudowanej hali sportowej 
wydzielono miejsca dla osób 
niepełnosprawnych wprost na 
poziomie parkietu, zlikwidowano 
schody, wymieniono drzwi 
zapewniając większe możliwości 
korzystania z imprez osobom 
niepełnosprawnym 

 Cel strategiczny I.10. Podniesienie jakości życia osób 
wykluczonych. 

 

  Cel 
operacyjny 

I.10.1. Rozwiązanie problemu mieszkań 
socjalnych.  

 

   Zadanie I.10.1.1. Modernizacja istniejących i budowa 
nowych mieszkań socjalnych. 

Zadanie do realizacji w latach 
kolejnych – zadanie połączone 
funkcjonalnie z zadaniem rozwoju 
infrastruktury kultury w Borze 
Biskupim przy ulicy Wiejskiej 

 Cel strategiczny I.11. Przeciwdziałanie wykluczeniu i 
patologiom społecznym. 

 

  Cel 
operacyjny 

I.11.1. Działanie na rzecz ograniczenia 
przemocy w rodzinie. 

 

   Zadanie I.11.1.1. Stworzenie, przy współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, 
systemowego projektu informacyjno-
doradczego na rzecz wsparcia ofiar 
przemocy domowej. 

Zadania realizowane na bieżąco 
w ramach gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy i 
Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie 

    I.11.1.2. Przeprowadzenie akcji informacyjnej 
dotyczącej korzyści płynących z 
systemu Niebieskich Kart. 

Realizacja na bieżąco przez MOPS 
przy wsparciu Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

  Cel 
operacyjny 

I.11.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i 
innym uzależnieniom. 

 

    I.11.2.1. Wzmocnienie roli instytucji 
publicznych, w tym MOPS w 
działaniach na rzecz wsparcia osób 
uzależnionych.  

Zwiększenie udziału instytucji 
gminnych w procesie terapii i 
pomocy psychologicznej na rzecz 
uzależnionych i 
współuzależnionych. 

    I.11.2.2. Tworzenie działania na rzecz wsparcia 
terapeutycznego i psychologicznego 
dla osób uzależnionych. 

Zorganizowana pomoc 
psychologiczna dla osób 
uzależnionych w Medbuk oraz w 
MOPS. Zajęcia terapii 
indywidualnej i grupowej w MOK.  

Obszar rozwojowy  II. PRZESTRZEŃ ŻYCIA Sposób realizacji poszczególnych 
zadań 

 Cel strategiczny II.1. Podniesienie jakości środowiska 
naturalnego gminy. 

 

  Cel 
operacyjny 

II.1.1. Poprawa jakości powietrza.  

   Zadanie II.1.1.1. Opracowanie mapy potrzeb 
energetycznych oraz wskazanie 

Wykonywane były oceny 
energetyczne w budynkach 
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najważniejszych kierunków działania 
dla uzyskania optymalizacji gospodarki 
energetycznej w GMINIE.  

indywidualnych w trakcie 
przygotowań do wymiany źródeł 
ciepła w ramach projektów 
partnerskich 
współfinansowanych ze środków 
RPO WM działania 4.4.3 i 4.4.2, 
wykonano audyty 
zapotrzebowania na energię 
elektryczną dla uczestników 
projektu partnerskiego 
współfinansowanego w ramach 
działania 4.1.1., zlecono 
aktualizację „Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Bukowno” 

    II.1.1.2. Przygotowanie przez GMINĘ 
BUKOWNO programu dywersyfikacji 
źródeł energii dla odbiorców 
prywatnych.  

Zlecono wykonanie aktualizacji 
„Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło , energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla 
gminy Bukowno”.  Planowany 
termin wykonania aktualizacji 
czerwiec 2020 r. 

    II.1.1.3. Realizacja działań informacyjnych i 
promocyjnych na rzecz zwiększania 
efektywności energetycznej oraz 
zmniejszenia niskiej emisji. 

W 2019 r. przeprowadzono 
konkursy, akcje edukacyjne dot. 
zmniejszenia niskiej emisji 
skierowane do dzieci i dorosłych 
(Konkurs „Chociaż mało lat mam, 
to o środowisko dbam”, III 
Gminny Turniej Ekologiczny, 
„Bukowno bez plastiku” – na 
Marszu NW) oraz zakupiono 
zestawy edukacyjne do 
przedszkoli. Kontynuowano także 
kampanię informacyjną dot. 
szkodliwości smogu, 
współspalania śmieci i zapisów 
Uchwały Antysmogowej 
(informacje w mediach, ulotki, 
plakaty). 

    II.1.1.4. Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, w tym 
realizacja programu wymiany 
niskosprawnych urządzeń grzewczych 
w domach prywatnych. 

Realizowane są projekty 
partnerskie w zakresie wymiany 
źródeł ciepła. W 2019r. 
wymieniono 32 kotły na gazowe i 
15 kotłów na kotły węglowe V 
klasy. Gmina przystąpiła do 
projektu „Ekopartnerzy na rzecz 
słonecznej energii Małopolski” w 
ramach którego montaż instalacji 
OZE przewidziano u 17 
mieszkańców oraz na budynku 
Urzędu Miasta. Realizacja od 
2020r. Zamontowano panele PV 
na budynku pasażu na targowiska 
miejskiego. 
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    II.1.1.5. Wdrożenie programu dywersyfikacji 
źródeł ciepła w obiektach gminnych. 

Program w trakcie realizacji w 
oparciu o konwencjonalne źródła 
ciepła oraz OZE (budynki UM, 
MOSiR, SP1, targowisko miejskie). 

    II.1.1.6. Realizacja programu 
termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej oraz zmiany 
ich systemów grzewczych na 
ekologiczne. 

W ramach realizacji projektu 
„Przebudowa targowiska 
miejskiego w Bukownie” 
współfinansowanego ze środków 
PROW wykonano 
termomodernizację pawilonu 
handlowego przy ul. Zwycięstwa 
(pasaż) 

    II.1.1.7. Wdrożenie systemów pozyskiwania 
energii solarnej oraz fotowoltaicznej 
przez odbiorców indywidualnych i 
publicznych.  

Gmina realizuje projekt 
partnerski „Ekopartnerzy na rzecz 
słonecznej energii Małopolski” w 
ramach którego u indywidualnych 
odbiorów zakwalifikowanych do 
projektu wykonywane będą 
instalacje PV i solarne. Część 
inwestycyjna rozpocznie się w 
2020r. W ramach projektu 
„Przebudowa targowiska 
miejskiego w Bukownie” 
współfinansowanego ze środków 
PROW, zamontowano na 
budynku pasażu panele PV o 
mocy 30,21kW. 

    II.1.1.8. Zmiana systemu komunikacyjnego w 
GMINIE i stworzenie alternatywnych 
ciągów komunikacyjnych dla 
transportu tranzytowego i 
wielkogabarytowego oraz stworzenie 
systemu ochrony terenów 
mieszkaniowych leżących w 
sąsiedztwie ciągów drogowych.  

Uwzględniono w dokumentach 
planistycznych koncepcję 
połączenia DK94 z A4. 
Prowadzono rozmowy z 
Powiatem Olkuskim, Gminą 
Bolesław i ZGH „Bolesław” w 
sprawie alternatywnego 
połączenia ul. Puza z ul. Kolejową. 

    II.1.1.9. Podniesienie stanu infrastruktury 
drogowej dla uzyskania lepszej 
płynności ruchu i zmniejszonej 
emisyjności spalin. 

Przebudowa obwodnicy na dł. 
1273m wraz z budową 
wydzielonej ścieżki dla rowerów, 
wykonano nakładkę asfaltową na 
ul. Skwer, wykonano nakładkę w 
ramach I etapu przebudowy ul. 
Kościuszki. 

  Cel 
operacyjny 

II.1.2. Poprawa jakości gleby i wód.  

   Zadanie II.1.2.1. Dokończenie budowy sanitarnej 
kanalizacji sieciowej.  

Budowa kanalizacji sanitarnej do 
odbioru ścieków z budynków przy 
ul. Kolejowej. 

    II.1.2.2. Stworzenie systemowego rozwiązania 
dla wsparcia budowy indywidualnych i 
grupowych przydomowych oczyszczal-
ni ścieków w obszarach, dla których 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest 
ekonomicznie nieuzasadniona. 

W przygotowaniu 
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    II.1.2.3. Wdrożenie systemu monitoringu 
jakości wód po zamknięciu kopalni 
Olkusz-Pomorzany 

Zadanie realizowane przez PWiK 
Olkusz 

    II.1.2.4. Budowa gminnego systemu kanalizacji 
deszczowej. 

W ramach modernizacji i 
przebudowy ciągów pieszych i 
drogowych w obszarze 
rewitalizacji w centrum Miasta  
wybudowano 556mb kanalizacji 
deszczowej 

    II.1.2.5. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Na bieżąco likwidowane są śmieci 
podrzucane przy drogach 
gminnych; zlikwidowano dzikie 
wysypiska w 4 punktach). 

 Cel strategiczny II.2. Podniesienie jakości mieszkalnictwa na 
terenie GMINY i stworzenie 
optymalnych warunków osiedleńczych. 

 

  Cel 
operacyjny 

II.2.1. Zwiększenie powierzchni terenów 
przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe. 

 

   Zadanie II.2.1.1. Przeprowadzenie zmian planistycznych 
na rzecz zwiększenia powierzchni 
terenów przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe. 

Zadanie zrealizowane poprzez 
zmianę rysunku i tekstu planu 
miejscowego (procedura zmiany 
planu w toku). 

    II.2.1.2. Budowa niezbędnej infrastruktury 
technicznej dla rozwoju terenów 
przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe. 

Budowa kanalizacji sanitarnej do 
odbioru ścieków z terenów 
budowlanych przy ul. Kolejowej. 

 Cel strategiczny II.3. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
GMINY. 

 

  Cel 
operacyjny 

II.3.1. Poprawa stanu technicznego dróg 
lokalnych i infrastruktury 
okołodrogowej. 

 

   Zadanie II.3.1.1. Modernizacja istniejącej infrastruktury 
drogowej. 

Przebudowa obwodnicy na dł. 
1273m wraz z budową 
wydzielonej ścieżki dla rowerów. 
Złożono dwa wnioski 
o dofinansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych 
na przebudowę ul. Ks. Zelka i ul. 
Kościuszki. Przeprowadzono 
postępowania przetargowe i 
podpisano umowy z wyłonionymi 
wykonawcami - realizacja zadań 
w 2020r., wykonano nakładkę 
asfaltową na ul. Skwer, 
Wykonano nakładkę asfaltową 
w ramach I etapu przebudowy ul. 
Kościuszki 

    II.3.1.2. Budowa nowych dróg gminnych. W 2019 roku prowadzona była 
procedura administracyjna 
związana z wykonaniem  
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„Projektu budowlanego 
rozbudowy ul. Olkuskiej w 
Bukownie”. 

    II.3.1.3. Budowa mostów, chodników, przejść 
dla pieszych. 

Budowa chodników przy ul.:  
Wygiełza, Wiśniowa, Górnicza, 
Hutnicza, Sławkowska. Wykonano 
przejścia dla pieszych na 
Obwodnicy i ul. Sławkowskiej. 
Dodatkowo w ramach 
modernizacji i przebudowy 
ciągów pieszych i drogowych w 
obszarze rewitalizacji w centrum 
Miasta  wybudowano 4598m2 
powierzchni chodników 

    II.3.1.4. Budowa parkingów. Wykonano utwardzenie terenów 
osiedlowych (w tym przy ul. 
Niepodległości) 

    II.3.1.5. Budowa oświetlenia drogowego. Zabudowano oświetlenie 
drogowe w ciągu 
przebudowywanej drogi gminnej 
K120095 (obwodnica) 

    II.3.1.6. Budowa i modernizacja przystanków. Wybudowano przystanek 
autobusowy w ciągu 
przebudowywanej drogi gminnej 
K120095 (obwodnica), 
zmodernizowano przystanek 
drogowy przy ul. 1 maja (stadion) 

    II.3.1.7. Poprawa systemu komunikacji 
zbiorowej. 

Udział w projekcie RPO 4.5.2 
„Obniżenie emisyjności Gmin 
Olkusz, Bolesław, Bukowno, 
Klucze poprzez wykorzystanie 
niskoemisyjnego transportu 
miejskiego i organizację 
zbiorowego transportu 
publicznego” realizowanego 
przez Związek Komunalny Gmin 
„Komunikacja Międzygminna” w 
Olkuszu. 

  Cel 
operacyjny 

II.3.2. Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 

 

   Zadanie II.3.2.1. Rozdzielenie ruchu kołowego i 
pieszego - budowa chodników, w 
szczególności w miejscach  
o intensywnym ruchu pieszych. 

Budowa chodników przy ulicach:  
Wygiełza, Wiśniowej, Górniczej, 
Hutniczej i Sławkowskiej. 

    II.3.2.2. Wprowadzenie ograniczeń dla ruchu 
samochodów ciężarowych w 
obszarach najbardziej zaludnionych. 

Zabudowano progi zwalniające na 
ul. Nowej i ul. Ogrodowej. 
Wprowadzono zakaz ruchu 
samochodów ciężarowych na ul. 
Poprzecznej. 

    II.3.2.3. Rozwój transportu publicznego na 
terenie gminy i we współpracy z 
pozostałymi samorządami – na terenie 

W 2019r. nastąpiła całkowita 
zmiana taboru autobusowego 
oraz operatora, który świadczy 
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całego powiatu. usługi na liniach Związku 
Komunalnego Gmin 
„Komunikacja Międzygminna”. 
Od 1 lipca 2019 r. wszystkie 26 
linii jest obsługiwane przez 
Konsorcjum Autobusowe 
Transgór – PKS Południe – LZ 
Lazar z liderem Transgór S.A. 
Związek przekazał też wówczas 
operatorowi do bezpłatnego 
użytkowania 23 fabrycznie nowe  
autobusy (Solaris - 17 sztuk i 
Autosan - 6 sztuk). Pozostałe 11 
nowych autobusów marki MAZ i 
Isuzu zakupił operator. Nowe 
autobusy są w pełni 
niskoemisyjne i spełniają 
europejskie standardy emisji 
spalin - EURO 6. 

    II.3.2.4. Promocja korzystania z komunikacji 
publicznej poprzez dotowanie 
darmowych przejazdów autobusami 
ZKG „Komunikacja Międzygminna” dla 
kierowców rezygnujących z podróży 
własnym samochodem. 

Zrealizowane przez ZKG KM w 
Olkuszu. 

    II.3.2.5. Dostosowanie ciągów pieszych dla 
osób niepełnosprawnych. 

Wykonano zaniżenie 
krawężników przy przystanku na 
przebudowywanej drodze 
gminnej K120095 (obwodnica), w 
obszarze ulic Zwycięstwa, Wojska 
Polskiego wykonano zaniżone 
krawężniki oraz zabudowano 
kostki naprowadzające w 
nawierzchni chodników 

    II.3.2.6. Budowa ścieżek rowerowych. Wybudowano wydzieloną ścieżkę 
rowerową wzdłuż obwodnicy 

    II.3.2.7. Poprawa oznakowania poziomego i 
pionowego dróg. 

Bieżąca konserwacja 
oznakowania poziomego i 
pionowego. 

    II.3.2.8. Budowa i modernizacja oświetlenia 
dróg, w tym w szczególności przejść 
dla pieszych.  

Zamontowano aktywne 
oświetlenie w ciągu 
przebudowywanej obwodnicy, 
otrzymano dofinansowanie na 
budowę doświetlenia przejścia 
dla pieszych przy ul. Kolejowej – 
realizacja przez Zarząd Drogowy 
w Olkuszu w 2020r. 
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    II.3.2.9. Wyznaczenie przejść dla pieszych w 
obszarach o dużej intensywności ruchu 
pieszego, w tym w okolicach szkół. 

Wytyczono i oznakowano 
znakami pionowymi i poziomymi 
przejścia dla pieszych w ciągu 
przebudowanej obwodnicy. 
Starostwo Powiatowe w Olkuszu 
przywróciło przejście dla pieszych 
w rejonie Szkole Podstawowej nr 
2 na ul. Sławkowskiej. 

    II.3.2.10. Budowa systemów sygnalizacji 
świetlnej i dźwiękowej przejść dla 
pieszych. 

W ciągu drogi gminnej K120095 
(obwodnicy) zabudowano 
sygnalizację świetlną wraz z 
oznakowaniem pionowym przy 
przejściu dla pieszych 

    II.3.2.11. Oddzielenie ciągów komunikacji 
pieszej od ciągów przeznaczonych dla 
ruchu pojazdów w miejscach dużej 
intensywności ruchu pieszego.  

Budowa chodników przy ulicach 
Wygiełza, Wiśniowej, Górniczej, 
Hutniczej i Sławkowskiej. 

 Cel strategiczny II.4. Podniesienie jakości przestrzeni i 
obiektów wspólnych.  

 

  Cel 
operacyjny 

II.4.1. Tworzenie i modernizacja założeń 
parkowych i miejsc zielonych. 

 

   Zadanie II.4.1.1. Opracowanie planu zagospodarowania 
terenów zielonych. 

W ramach opracowanych 
koncepcji zagospodarowania 
terenów zieleni wykonano przy 
współfinansowaniu ze środków 
POIŚ przebudowę parku przy ul. 
Parkowej, terenu pomiędzy ul. 
Szkolną i Kolejową, oraz 
zagospodarowanie terenu przy ul. 
Kolejowej za dawną szkołą 
zawodową 

    II.4.1.2. Tworzenie zielonych ciągów 
komunikacyjnych.  

W ramach realizacji projektu 
„Przebudowa terenów zieleni 
miejskiej w Bukownie” 
współfinansowanego  ze środków 
POIŚ wykonano oczyszczanie i 
plantowanie oraz poprawę 
nawierzchni ciągów pieszych na 
terenie zielonym pomiędzy ul. 
Szkolną i Kolejową 

    II.4.1.3. Budowa parków osiedlowych wraz z 
infrastrukturą rekreacyjną. 

Zakończono modernizację parku 
przy ul. Parkowej w Bukownie, 
realizacja projektu rozwoju 
terenów zieleni miejskiej w 
Bukowie, w ramach którego 
przebudowana została zieleń 
parkowa wraz z elementami 
małej architektury. 
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  Cel 
operacyjny 

II.4.2. Podniesienie jakości ciągów pieszych.  

   Zadanie II.4.2.1. Poprawa stanu chodników. Przebudowa chodników na ul. 
Niepodległości i ul. Słowackiego. 

    II.4.2.2. Budowa zielonych ekranów 
oddzielających ciągi drogowe od 
terenów zamieszkania. 

Realizowane w miarę potrzeb. 

    II.4.2.3. Modernizacja oświetlenia drogowego. Wymiana słupów energetycznych 
przez Tauron Dystrybucja przy 
ulicach Zielona, Wodąca, Puza, 
Nowa. 

    II.4.2.4. Budowa i remont wiat przystanków 
autobusowych. 

Zamontowano wiaty 
przystankowe przy Obwodnicy i 
ul. 1 Maja. Dokonano bieżącej 
konserwacji wiat w miarę 
potrzeb. 

  Cel 
operacyjny 

II.4.3. Podniesienie jakości infrastruktury 
spacerowej. 

 

   Zadanie II.4.3.1. Budowa promenady spacerowej.  Odstąpiono od realizacji zadania 
ze względu na brak zgody 
właściciela terenu – Lasy 
Państwowe 

Obszar rozwojowy  III. GOSPODARKA Sposób realizacji poszczególnych 
zadań 

 Cel strategiczny III.1. Wzmocnienie potencjału 
gospodarczego GMINY BUKOWNO i 
stworzenie nowych miejsc pracy. 

 

  Cel 
operacyjny 

III.1.1. Wzmacnianie marki gospodarczej 
GMINY BUKOWNO i jej promocja 
gospodarcza. 

 

   Zadanie III.1.1.1. Budowa, samodzielnie lub we współ-
pracy z innymi samorządami systemu 
promocji gospodarczej terenu. 

Oferta inwestycyjna miasta 
znajduje się w ofercie PAIH oraz 
KPT. Gmina uczestniczy w 
prowadzonym przez KPT Forum  
Obsługi Inwestora. 

    III.1.1.2. Opracowanie metodologii oraz 
przygotowanie materiałów 
promocyjnych, ich dystrybucja  
i prezentacja w ramach 
zorganizowanej kampanii promocji 
oferty gospodarczej GMINY. 

Zadanie realizowane na bieżąco 
(we współpracy z PAIH (Polska 
Agencja Inwestycji i Handlu)) 
zgodnie z potrzebami 
inwestorów. 

    III.1.1.3. Przygotowanie oferty inwestycyjnej 
dostosowanej do indywidualnych 
potrzeb potencjalnych inwestorów. 

Zadanie realizowane na bieżąco 
(we współpracy z PAIH (Polska 
Agencja Inwestycji i Handlu)) 
zgodnie z potrzebami 
inwestorów. 

    III.1.1.4. Rozwijanie nowych form współpracy 
pomiędzy samorządem gminy a 
sektorem biznesu. 

Gmina przystąpiła do projektu 
partnerskiego, pn.„Promocja 
gospodarcza przedsiębiorstw z 
Małopolski funkcjonujących w 
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obszarze czystej energii na 
rynkach zagranicznych”, którego 
liderem jest Stowarzyszenie 
Zielony Pierścień Tarnowa. Celem 
projektu jest kompleksowa 
promocja małopolskich 
przedsiębiorstw na rynkach 
zagranicznych, w tym 
poszukiwanie inwestorów na 
rynkach międzynarodowych przez 
stworzenie platformy 
promocyjnej oraz wizyty studyjne 

  Cel 
operacyjny 

III.1.2. Rozbudowa infrastruktury dla rozwoju 
przedsiębiorczości i usług. 

 

   Zadanie III.1.2.1. Rozbudowa istniejącej Strefy 
Aktywności Gospodarczej i włączenie 
do niej nowych terenów. 

Objęcie wszystkich terenów 
inwestycyjnych Gminy procedurą 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

    III.1.2.2. Rozszerzenie, poprzez zmiany 
planistyczne, organizacyjne i 
infrastrukturalne, obszarów 
dopuszczających zabudowę 
przemysłową i usługową.  

Wprowadzono odpowiednie 
zapisy w SUiKZP, analogiczne 
zmiany uwzględniono w 
procedowanym projekcie MPZP 

    III.1.2.3. Poprawa jakości układów drogowych 
do lokalnych obszarów aktywności 
gospodarczej. 

Uwzględniono w dokumentach 
planistycznych koncepcję 
połączenia DK94 z A4. 
Prowadzono rozmowy z 
Powiatem Olkuskim, Gminą 
Bolesław i ZGH „Bolesław” w 
sprawie alternatywnego 
połączenia ul. Puza z ul. Kolejową. 

    III.1.2.4 

 

 

III.1.2.5 

Wyposażenie lokalnych obszarów 
aktywności gospodarczej w 
infrastrukturę kanalizacyjną i 
wodociągową. 

Wzrost nakładów na modernizację 
infrastruktury miejskiej 
wykorzystywanej do prowadzenia 
działalności gospodarczej przez 
prywatne podmioty (m.in. remonty 
lokali, modernizacja targowiska). 

Zakończono realizację 
współfinansowanego ze środków 
PROW projektu w zakresie 
przebudowy targowiska 
miejskiego. Utworzono nowe 
zadaszone miejsca do handlu oraz 
udostępniono 13 lokali w 2 
pawilonach 

 Cel strategiczny III.2. Budowa przemysłów czasu wolnego i 
lokalnej oferty turystycznej. 

 

  Cel 
operacyjny 

III.2.1. Przystosowanie terenu dla rozwoju 
infrastruktury turystycznej. 

 

    III.2.1.1. Przeprowadzenie zmian 
planistycznych, uwzględniających 
zapotrzebowanie na publiczną i 
prywatną infrastrukturę tworzącą 
lokalny produkt turystyczny. 

Zadanie zrealizowane poprzez 
zmianę rysunku i tekstu planu 
miejscowego (procedura zmiany 
planu w toku). 

    III.2.1.2. Budowa infrastruktury drogowej oraz 
sieciowej niezbędnej dla rozwoju 

Opracowano wielowariantową 
koncepcję połączenia DK94 z A4; 
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produktu turystycznego.  uwzględniającą dojazd do SAG 
w Bukownie, rozpoczęto prace 
projektowe dotyczące 
bezkolizyjnego połączenia ulic 
Kolejowej i 1 Maja, zlecono 
projekt budowy ulicy Olkuskiej.  

  Cel 
operacyjny 

III.2.2. Budowa infrastruktury dla rozwoju 
turystyki weekendowej i pobytowej. 

 

   Zadanie III.2.2.1. Budowa publicznej infrastruktury, 
służącej rozwojowi turystyki. 

W sąsiedztwie DT Tramp 
wybudowano tężnię solankową z 
drewna sosnowego. 

    III.2.2.2. Aranżacja przestrzeni MIASTA dla 
wzmocnienia funkcji turystycznej 
obszaru. 

Wykonano uzupełnienie 
oznakowania do miejsc 
atrakcyjnych turystycznie, 
przyrodniczo i kulturowo 
cennych, wykonywana jest 
konserwacja istniejącego 
oznakowania przy współpracy z 
Lasami Państwowymi i PTTK 

    III.2.2.3. Rozbudowa kompleksu MOSiR i 
włączenie go do funkcjonalnego 
obszaru turystycznego.  

W trakcie realizacji jest projekt na 
modernizację infrastruktury 
rekreacyjno-ruchowej MOSiR. 
Zakończono przebudowę 
budynku hali sportowej, 
rozpoczęto prace nad adaptacją 
piwnic na centrum aktywności 
ruchowej i odnowy biologicznej. 
Zakończenie realizacji projektu 
przewidziano na III kw. 2020r. Po 
zakończeniu realizacji produkty 
projektu zostaną włączone do 
obsługi ruchu turystycznego. 

    III.2.2.4. Budowa miejsc rekreacji narciarskiej i 
rowerowej, w tym: tras biegowych i 
tras rowerowych. 

Przesunięto realizację na kolejne 
lata z uwagi na konieczność 
przygotowania dokumentacji w 
tym zakresie. 

    III.2.2.5. Poprawa stanu technicznego 
istniejących szlaków turystycznych. 

Realizowane przez MOSiR we 
współpracy z Lasami 
Państwowymi, PTTK 

    III.2.2.6. Tworzenie nowych szlaków dla potrzeb 
turystyki pieszej, rowerowej i 
przyrodniczo-edukacyjnej. 

W przygotowaniu. 

    III.2.2.7. Zagospodarowanie cieków wodnych 
pod organizację rekreacji wodnej. 

Realizowane przez MOSiR 
Bukowno. 

    III.2.2.8. Rozwój turystyki ekologicznej z 
wykorzystaniem posiadanych dóbr 
naturalnych i przyrodniczych. 

Przygotowanie w oparciu o Punkt 
Informacji Turystycznej oferty 
turystycznej, wykorzystującej 
funkcjonowanie na terenie 
Bukowna Kopalni Wiedzy o Cynku 
i Sali Regionalnej MOK. 
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    III.2.2.9. Tworzenie kulturowych i historycznych 
produktów turystycznych wraz z 
budową otoczenia infrastrukturalnego. 

Sala Regionalna MOK oraz 
Kopalnia Wiedzy o Cynku są 
wykorzystywane przez Punkt 
Informacji Turystycznej do 
tworzenia oferty turystycznej, 
opierającej się na lokalnych 
zasobach kulturowych i 
historycznych 

    III.2.2.10. Budowa pól namiotowych i 
campingów. 

Odstąpiono od realizacji zadania 

    III.2.2.11. Budowa i modernizacja infrastruktury 
kulturalnej włączonej w ofertę 
turystyczną. 

Zakończono realizację projektu  
przebudowy i modernizacji 
przystanków na trasie przebiegu 
szlaków turystycznych w ramach 
środków PROW, w tym 
amfiteatru wraz z zapleczem oraz 
altany na terenie MOSiR. 

    III.2.2.12. Wsparcie rozwoju prywatnej bazy 
noclegowej, w tym budowanie struktur 
i tworzenie spójnej oferty turystycznej 
przez podmioty świadczące usługi 
turystyczne. 

Realizacja w miarę potrzeb. 

  Cel 
operacyjny 

III.2.3. Budowa infrastruktury dla rozwoju 
turystyki biznesowej. 

 

   Zadanie III.2.3.1. Budowa kompleksu konferencyjnego 
wraz częścią hotelową. 

Przygotowano dokumentację 
koncepcyjną dalszej rozbudowy 
DT Tramp – zadanie odłożone do 
realizacji na lata kolejne 

  Cel 
operacyjny 

III.2.4. Budowa infrastruktury dla rozwoju 
turystyki sportowej. 

 

   Zadanie III.2.4.1. Stworzenie oferty dla klubów i 
związków sportowych oraz 
opracowanie i wdrożenie projektu 
budowy centrum sportu 
młodzieżowego w oparciu o zasoby 
kadrowe i infrastrukturę MOSiR.  

Przygotowano atrakcyjną ofertę 
w tym zakresie w oparciu o 
sukcesywnie modernizowaną 
bazę obiektów MOSiR. 

    III.2.4.2. Przystosowanie infrastrukturalne 
kompleksu MOSiR do absorpcji 
turystyki sportowej. 

W trakcie realizacji jest projekt na 
modernizację infrastruktury 
rekreacyjno-ruchowej MOSiR. 
Zakończono przebudowę 
budynku hali sportowej, 
rozpoczęto prace nad adaptacją 
piwnic na centrum aktywności 
ruchowej i odnowy biologicznej. 
Zakończenie realizacji projektu 
przewidziano na III kw. 2020r. Po 
zakończeniu realizacji produkty 
projektu zostaną włączone do 
obsługi ruchu turystycznego. 
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  Cel 
operacyjny 

III.2.5. Budowa infrastruktury dla rozwoju 
obszarów rekreacji pobytowej. 

 

   Zadanie III.2.5.1. Tworzenie terenów zabudowy 
rekreacyjnej poprzez zmiany 
planistyczne oraz infrastrukturalne. 

Wprowadzono odpowiednie 
zapisy w SUiKZP, analogiczne 
zmiany uwzględniono w 
procedowanym projekcie MPZP 

    III.2.5.2. Realizacja infrastruktury wspólnej i 
publicznej oraz marketing miejsc 
rekreacyjnych. 

Realizacja prowadzona wspólnie 
ze stowarzyszeniem Lokalna 
Grupa Działania „Nad Białą 
Przemszą” oraz Związkiem Gmin 
Jurajskich 

  Cel 
operacyjny 

III.2.6. Promocja turystyczna GMINY 
BUKOWNO. 

 

   Zadanie III.2.6.1. Budowa, samodzielnie lub we 
współpracy  
z innymi samorządami systemu 
promocji turystycznej terenu. 

W ramach MSIT utworzono przy 
Domu Turysty TRAMP Punkt 
Informacji Turystycznej 

    III.2.6.2. Przygotowanie cyklicznych wydarzeń 
eventowych o charakterze 
promocyjnym. 

Zorganizowano obchody Dni 
Bukowna, Rodzinny Rajd 
Rowerowy, Sejmik Poetycki „Pod 
Diablą Górą”, plener malarski „U 
stóp Diablej Góry” oraz VIII runda 
SJCAM Super Rally 

    III.2.6.3. Opracowanie metodologii oraz 
przygotowanie materiałów 
promocyjnych, ich dystrybucja  
i prezentacja w ramach 
zorganizowanej kampanii promocyjnej. 

Promocja realizowana była w 
mediach społecznościowych oraz 
za pośrednictwem prasy lokalnej 

    III.2.6.4. Stworzenie i rozpowszechnienie 
kalendarza imprez cyklicznych. 

Coroczne opracowanie przez 
MOK oraz udział w opracowaniu 
kalendarza imprez we współpracy 
ze Związkiem Gmin Jurajskich 

    III.2.6.5. Promocja lokalnych produktów. Promocja produktów „Smaki 
Bukowna” 

    III.2.6.6. Organizacja punktów informacyjnych 
(tablice informacyjne), punkty 
informacji turystycznej. 

W ramach MSIT utworzono przy 
Domu Turysty TRAMP Punkt 
Informacji Turystycznej 
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Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016 – 2023. 

Dokument stanowi kompleksową strategię niwelowania deficytów społecznych, a także deficytów 
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w obszarze 
rewitalizacji gminy Bukowno. Opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie 
z 9 października 2015 roku o rewitalizacji oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014 - 2020, przyjętymi w lipcu 2015 roku przez Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju.  

W ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowane są następujące działania: 

1. Adaptacja budynku po byłej szkole "na Skałce" do nowych funkcji społecznych - 
realizator Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu - projekt jest 
w trakcie realizacji przez podmiot zewnętrzny wskazany w GPR; projekt realizowany 
z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez 
Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser”, 

2. Modernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Bukowno – realizator 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Buczyna” – zadanie realizowane jest przez poszczególne 
wspólnoty mieszkańców w zależności od możliwości finansowych; w trakcie realizacji jest 
inwestycja Wspólnoty Zwycięstwa 7, a zakończona została modernizacja budynku 
Wspólnoty Zwycięstwa 3. 

3. Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-ruchowej MOSiR oraz dostosowanie jej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów – realizator Gmina Bukowno – projekt jest 
w trakcie realizacji;  zakończono przebudowę budynku Hali Sportowej, rozpoczęto prace 
przy przebudowie i wyposażeniu centrum aktywności ruchowej i odnowy biologicznej 
w przyziemiu budynku. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w III kw. 2020 r.  

4. Rozwój infrastruktury kultury w mieście Bukowno – realizator Gmina Bukowno – 
w zakresie modernizacji filii MOK i MBP w Podlesiu; projekt jest w trakcie realizacji – 
zakończono część budowlaną, zagospodarowanie terenu wokół filii w postaci wiaty oraz 
elementów siłowni plenerowej; w zakresie filii MOK i MBP w Borze Biskupim wniosek 
znajduje się na liście rezerwowej i oczekuje na dofinansowanie. 

5. Budowa parkowej strefy izolacyjnej obszarów mieszkaniowych w Bukownie – realizator 
Gmina Bukowno - projekt zakończono. Osiągnięto zakładane wskaźniki projektu, tj. 
wskaźnik produktu „Liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są projekty 
dotyczące zieleni miejskiej” – 1, wskaźnik rezultatu bezpośredniego „łączna powierzchnia 
terenów zieleni objętych projektami/pracami w ramach projektów” – 5,26ha. 

6. Przebudowa i modernizacja zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków 
wielorodzinnych w Bukownie - realizator Gmina Bukowno – zadanie w trakcie realizacji; 
zakończono realizację części budowlanej, podpisano umowę z wyłonionym 
w postępowaniu przetargowym wykonawcą usługi nasadzeń oraz wykonania trawników 
na obszarze rewitalizacji. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest w II kw. 
2020 r.  

7. Rozwój gminnego zasobu mieszkaniowego przez adaptację części budynku byłej szkoły 
w Borze Biskupim - realizator Gmina Bukowno – wykonano koncepcję przebudowy części 
budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, realizację w zakresie wykonania projektu 
przebudowy przewidziano na 2020 r.  

8. Aktywizacja osób bezrobotnych – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bukownie – projekt realizowany jest w ramach działań własnych za pośrednictwem 
kontraktów socjalnych, wsparcie systemowe według diagnozy indywidualnej udzielane 
jest przez PUP Olkusz, Gmina przystąpiła w charakterze Beneficjenta do projektu 
realizowanego przez Fundację HUMANEO z Nowego Sącza, w ramach którego zostanie 
opracowana strategia zarzadzania wiekiem z uwzględnieniem kontekstu społecznego 
w mieście Bukowno. 
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Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne:  

Realizacja projektów współfinansowanych w ramach poddziałania 4.4.2 i 4.4.3 RPO 
w zakresie wymiany kotłów węglowych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na 
kotły 5. klasy lub kotły zasilane paliwami ekologicznymi: gazem lub biomasą – w trakcie 
realizacji projektów partnerskich. 

1. Projekt partnerski pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne 
kotły zasilane gazem i biomasą w gminie Bukowno” - zakres inwestycji na terenie 
Bukowna: 

 wymiana nieekologicznych źródeł ciepła opalanych węglem na kotły zasilane 
gazem lub biomasą - w 80 budynkach, 

 modernizacja instalacji c.o. według zaleceń audytu energetycznego wykonanego 
dla każdego z budynków indywidualnie – w 80 budynkach. 

Wartość całkowita projektu 2.542.743,57 zł, wartość dofinansowania 2.504.645,86 zł, 
w tym dla Gminy Bukowno 1.102.577,10 zł, Termin realizacji XII 2020r. 

Do 31 grudnia 2019r. wypłacono dofinansowanie 32 mieszkańcom w wysokości 
380.384,01 zł, na 2020r. przewidziano środki dla 9 mieszkańców w wysokości 
115.119,00 zł. W 2019r. ankiety do wymiany źródeł ciepła złożyło 35 mieszkańców, 
3 osoby zrezygnowały z udziału w projekcie przed przystąpieniem do wykonania 
audytu energetycznego. 

2. Projekt partnerski pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne 
kotły zasilane paliwem stałym w gminie Bukowno” - zakres inwestycji na terenie 
Bukowna: 

 wymiana nieekologicznych źródeł ciepła opalanych węglem na kotły zasilane 
paliwem stałym spełniające normy V klasy oraz ekoprojektu - w 100 budynkach, 

 modernizacja instalacji c.o. według zaleceń audytu energetycznego wykonanego 
dla każdego z budynków indywidualnie – w 100 budynkach. 

Wartość całkowita projektu 2.375.617,64 zł, wartość dofinansowania 2.339.984,00 zł, 
w tym dla Gminy Bukowno 774.666,62 zł, Termin realizacji XII 2020r.  

Do 31 grudnia 2019r. wypłacono dofinansowanie 4 mieszkańcom na kwotę 29.240,65 
zł, 11 mieszkańców złożyło dokumenty do rozliczenia dofinansowania i wypłata 
nastąpi w 2020 r. ze środków zaliczki. Na 2020r. przewidziano dofinansowanie dla 44 
osób na kwotę 369 600,00zł.  

 

Zasady oceny aktualności i stopnia realizacji GPR określone są w art. 22 Ustawy z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji. Do wskazanych przez Ustawę obowiązków Burmistrza Miasta należy 
dokonywanie oceny stopnia realizacji GPR przynajmniej raz na 3 lata. 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Na terenie Gminy Bukowno obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego uchwalone Uchwałą Nr XXXIII/215/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 
września 2016 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Bukowno.  

W 2019 roku zakończyła się procedura zmiany Studium zainicjowana Uchwałą Nr XLIX/339/2017 
Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno.  

Przyjęcie przez Radę Miejską w Bukownie Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno pozwala na dokonanie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego korekty planowanego przebiegu rurociągu paliwowego Boronów-
Trzebinia oraz zmiany przebiegu i klasy dodatkowych połączeń drogowych. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

Na terenie całej Gminy Bukowno obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
uchwalony Uchwałą Nr XLV/258/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 marca 2005 r. (Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego nr 260 poz. 1830) oraz Uchwałami: 

 Nr XVI/92/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. nr 3 poz. 14),  

 Nr LXIII/338/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. nr 340 poz. 2363), 

 Nr XXVI/165/2012 z dnia 23 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 5371) 

wprowadzającymi zmiany do planu. 

W 2019 roku kontynuowano procedurę uchwalania Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Bukowno zapoczątkowaną podjęciem Uchwały Nr XIX/133/2015 Rady 
Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno. 

Burmistrz Miasta Bukowno wystąpił z następującymi wnioskami o wyrażenie zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne: 

1) wniosek z dn. 02.01.2019 r. do Marszałka Województwa Małopolskiego dot. 4,4431 ha 
gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa, 

2) wniosek z dn. 05.02.2019 r. do Ministra Środowiska dot. 298,2409 ha gruntów leśnych 
stanowiących własność Skarbu Państwa, 

3) wniosek z dn. 10.04.2019 r. do Ministra Środowiska dot. 44,9854 ha gruntów leśnych 
stanowiących własność Skarbu Państwa, 

4) wniosek z dn. 08.05.2019 r. do Marszałka Województwa Małopolskiego dot. 49,9113 ha 
gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa, 

5) wniosek z dn. 22.07.2019 r. do Ministra Środowiska dot. 7,7473 ha gruntów leśnych 
stanowiących własność Skarbu Państwa, 

6) wniosek z dn. 01.08.2019 r. do Ministra Środowiska dot. 69,4505 ha gruntów leśnych 
stanowiących własność Skarbu Państwa. 

Do końca 2019 r. rozpoznany został jeden z ww. wniosków, tj. wniosek dot. 4,4431 ha gruntów 
leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa (Decyzja RO-V.7151.2.2.2019 z dn. 21.02.2019 r.), 
a także wniosek o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia 81,8706 ha gruntów leśnych 
niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne skierowany do Marszałka 
Województwa Małopolskiego w dn. 12.07.2018 r. (Decyzja RO-V.7151.2.38.2018 z dn. 18.01.2019 r. 
zmieniona Decyzją RO-V.7151.2.11.2019 z dn. 25.04.2019 r.).  

Pozostałe wnioski nie zostały jeszcze rozpoznane. 
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Program Ochrony Środowiska. 

Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele 
i kierunki polityki ekologicznej jednostki samorządu terytorialnego i określającym wynikające z niej 
działania. Przedstawia on aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań 
zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór 
decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. 

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bukowno na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” 
przyjęty został uchwałą Nr LXV/434/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 września 2018 r. jako 
punkt odniesienia dla programu przyjęto aktualny stan środowiska oraz stan infrastruktury ochrony 
środowiska na dzień 31.12.2016 r. 

Zakres czasowy został podzielony na okres operacyjny (lata 2017-2020), zdefiniowany poprzez cele 
krótkoterminowe oraz okres perspektywiczny (do roku 2024), który został określony jako jeden cel 
długoterminowy dla każdego z obszarów inwestycji. 

Wskazano w nim na problemy środowiskowe w podziale na najważniejsze obszary interwencji: 
ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie 
wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami 
i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. 

W obowiązującym Programie Ochrony Środowiska założono, że system monitoringu powinien 
zawierać niżej wymienione działania, które pozwolą na bieżące monitorowanie jego realizacji: 

1. systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 
poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny 
stanowiący podstawę do analiz i ocen, 

2. uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał 
będzie służył przygotowaniu Raportów, 

3. przygotowanie Raportów z realizacji zadań ujętych w Programie, 
4. analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie stopnia 

wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności, 
5. analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na 

modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów 
wsparcia, 

6. przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących. 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2017-2018 w wersji podstawowej 
(sporządzony przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie) został 
przyjęty na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2019 roku. 

W grudniu 2019 r. firma ALBEKO z siedzibą w Opolu sporządziła pełny Raport z wykonania Programu 
Ochrony Środowiska za lata 2017-2018 i zaprezentowała na posiedzeniu Komisji ds. Ochrony 
Środowiska Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 20 lutego 2020 r. Raport został przyjęty na sesji Rady 
Miejskiej dnia 25 lutego 2020 r. 

Umowa na wykonanie przedmiotowego Raportu za 2019 r. została aneksowana do 15 lipca 2020 roku 
z uwagi na epidemię COVID-19, a co za tym idzie brak jest obecnie możliwości pozyskania 
niezbędnych danych do przeprowadzenia analiz na potrzeby niniejszego dokumentu. 

Po opracowaniu Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2017-2019 zostanie on 

niezwłocznie przedstawiony Radzie Miejskiej w Bukownie. 
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W odniesieniu do poszczególnych obszarów interwencji środowiska stwierdzono: 

Powietrze atmosferyczne. 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Bukowno są: 

1. źródła komunalno-bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory 
z zakładów użyteczności publicznej; mają one znaczący wpływ na lokalny stan 
zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji, emitują najczęściej 
zanieczyszczenia pyłowe i gazowe; 

2. źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni 
przemysłowych, emisja zakładów przemysłowych związana jest z obecnością zakładów, 
należących do branży wydobywczej, wytwórczej i chemicznej; 

3. źródła transportowe (liniowe) – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, 
tworząc niską emisję; główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek 
węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki; 

4. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu; 
5. zanieczyszczenia napływające spoza terenu gminy, zgodnie z dominującym kierunkiem 

wiatru. 

W przedmiotowym Programie przewidziano szereg zadań, które szczegółowo opisano w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bukowno - Uchwała nr XVI/102/2015 Rady Miasta Bukowno 
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bukowno 
z późniejszymi zmianami. Ostatnia aktualizacja została sporządzona w 2018 r. i uchwalona przez Radę 
Miejską w Bukownie uchwałą nr V/37/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XVI/102/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.09.2015 r. w sprawie przyjęcia Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bukowno współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, zgodnie z umową 
o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00332/13-00. 

Obecnie największym zagrożeniem w całej Polsce jest zanieczyszczenie powietrza powodujące 
zjawisko tzw. smogu. Dlatego też istotne znaczenie ma realizacja Uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa). 

Najważniejszymi założeniami uchwały antysmogowej dla Małopolski jest ograniczenie powstawania 
nowych źródeł niskiej emisji i wprowadzenie zakazu instalowania „kopciuchów”, czyli kotłów, które 
nie spełniają norm emisji zanieczyszczeń. 

Uchwała antysmogowa dla Małopolski: 

1. Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń. 
2. Wyznacza okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno. 
3. Wprowadza wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować odpady 

węglowe i mokre drewno. 
4. Wprowadza obowiązek doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję. 
5. Narzuca obowiązek kontroli przestrzegania wprowadzanych ograniczeń. 

Wartości emisji z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie Gminy Bukowno w 2018 roku 
podawane przez GUS wyniosły (GUS rozpoczął podawanie danych na poziomie gminy począwszy od 
2018 roku, za 2017 rok dane nie są dostępne): 

 zanieczyszczenia pyłowe: 25 Mg, 

 zanieczyszczenia gazowe: 189 161 Mg. 
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Monitoring. 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska (RWMŚ) w Krakowie na terenie Gminy Bukowno nie 
prowadzi bezpośrednio monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Natomiast na terenie Bukowna 
działają sensory pomiaru jakości powietrza zainstalowane przez firmę AIRLY. Sensory zainstalowano 
w 11 lokalizacjach: 

 Bukowno, ul. Sławkowska – dwa sensory 

 Bukowno, ul. Wodąca, 

 Bukowno, ul. 1 Maja, 

 Bukowno, ul. Górnicza, 

 Bukowno, ul. Kolejowa, 

 Bukowno, ul. Pocztowa, 

 Bukowno, ul. Leśna, 

 Bukowno, ul. Sosnowa, 

 Bukowno, ul. Wiejska, 

 Bukowno, ul. Olkuska. 

System pobiera, przetwarza, analizuje i wizualizuje dane. Dane są dostępne na stronie internetowej 
AIRLY jak również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie. Na stronie prezentowane 
są dane historyczne, przewidywane wskaźniki zanieczyszczenia oraz aktualny stan powietrza. 

Jakość powietrza atmosferycznego. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, do 30 kwietnia każdego roku, RWMŚ dokonuje oceny 
poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref. Zaliczenie 
strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się 
z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, 
gdy nie są dotrzymane dopuszczalne poziomy) lub utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte 
standardy). 

Oceny i obserwacji zmian dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ww. ustawy 
stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy 
celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 r., poz. 1031) oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
2019. poz. 1396 ze zm.). 

Ocenę za 2019 rok wykonano zgodnie z podziałem kraju, w którym strefę stanowią: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

 miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (miasto Tarnów), 

 pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej 
niż  100 tysięcy oraz aglomeracji (strefa małopolska). 

Klasyfikacji stref za rok 2019 wykonano w następujących klasach: 

 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane 
prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

 klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu 
PM2,5); 

 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz 
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dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony 
powietrza; 

 klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

 klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć do 
osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020. 

Na terenie Gminy Bukowno Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie nie prowadzi 
bezpośredniego monitoringu jakości powietrza. 

Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2019. 

Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

SO2 NO2 C6H6 CO O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM 2,5 SO2 NOx O3 

A A A A A1 C A A A A C C2 A A C1 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim, raport wojewódzki za rok 2019, GIOŚ, 
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie 

1)
 dla ozonu -  poziom celu długoterminowego, strefa uzyskała klasę D2 

2)
 dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny II faza, strefa uzyskała klasę C1 

 

Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie małopolskim, raport wojewódzki za 
2019 rok” obszar Gminy Bukowno w ramach „strefy małopolskiej” został zakwalifikowany: 

 wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, As, 
Cd, Ni, O3(1), do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, 
B(a)P, PM2,5, 

 wg kryterium ochrony roślin do klasy A pod względem poziomu SO2, NOx, do klasy C, ze 
względu na poziom O3. 

Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony 
Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) dla stref, dla 
których poziom substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny marszałek województwa ma 
obowiązek przygotować projekt programu ochrony powietrza. 

Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego, 
którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia poziomu 
w/w substancji do poziomu dopuszczalnego. 

Głównym celem opracowania naprawczego programu ochrony powietrza jest wskazanie niezbędnych 
działań w zakresie gospodarczym i urbanistycznym w strefie tak, aby możliwa była poprawa jakości 
powietrza oraz jakości życia mieszkańców. Podstawowym narzędziem polityki przestrzennej miast i 
gmin są plany zagospodarowania przestrzennego, które jako prawo miejscowe muszą być 
przestrzegane przez wszystkich użytkowników danego obszaru. Wszystkie działania, które 
bezpośrednio lub pośrednio mogą przyczynić się do poprawy sytuacji aerosanitarnej w gminach 
powinny być ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego. 

Obszary przekroczeń poszczególnych substancji na terenie całego województwa małopolskiego 
zostały określone na podstawie wyników modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
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w atmosferze w połączeniu z analizą przekroczeń zarejestrowanych w poszczególnych stacjach 
pomiarowych. 

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w okresie 
zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, w okresie letnim przygotowanie 
c.w.u., wypalanie pozostałości roślinności (np. trawy, liści), emisja komunikacyjna, emisja wtórna 
zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk oraz niekorzystne 
warunki meteorologiczne, występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych 
lokalnie zanieczyszczeń. 

 

Klimat akustyczny. 

Źródłem hałasu przemysłowego na terenie Bukowna jest działalność produkcyjna. 

Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od parku 
maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów 
technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Pewną uciążliwość 
powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy o charakterze 
mieszkalnym. 

Pomiary hałasu wykonywane są na obszarze województwa małopolskiego przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie z przyjętym 
planem kontroli zakładów. 

Klimat akustyczny na terenie Gminy Bukowno kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny 
drogowy i kolejowy. Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

 natężenie ruchu komunikacyjnego, 

 udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 

 prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 

 typ i stan techniczny pojazdów, 

 nachylenie drogi, 

 stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

 przebudowy i modernizacji nawierzchni dróg, 

 przestrzegania zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania 
w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu, 

 ustalania i egzekwowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez właściwe 
organy i inspekcje ochrony środowiska. 

Ze względu na reorganizacje kolejnictwa liczba pociągów jest ograniczana z roku na rok, z tego też 
powodu oddziaływanie hałasu pochodzącego z transportu kolejowego również ulega sukcesywnemu 
zmniejszeniu. Obecnie trwają remonty sieci kolejowych, lokalnie hałas może przyjmować 
podwyższone wartości. 

Staraniem Marszałka województwa małopolskiego opracowany został „Program ochrony środowiska 
przed hałasem dla województwa małopolskiego” (POŚPH). 

W ww. Programie nie zostały uwzględnione odcinki dróg i linii kolejowej przebiegającej przez 
Bukowno. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie w ostatnich latach nie 
przeprowadzał pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy Bukowno. 

Obecnie brak jest danych w tym zakresie za 2019 rok.  
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Pola elektromagnetyczne. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach monitoringu PEM w 2016 r. 
wyznaczył jeden punkt pomiarowo – kontrolny na terenie Gminy Bukowno. W wyniku 
przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, iż w badanym punkcie pomiarowym nie wystąpiły 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego, wyniki kształtowały się znacznie 
poniżej dopuszczalnej normy PEM - 7 V/m. Wynik pomiaru wyniósł: 0,61 V/m. W chwili obecnej nie 
posiadamy danych dotyczących prowadzonych pomiarów pola elektromagnetycznego w  2019 roku. 

Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

 prowadzenia kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie przestrzegania 
obowiązujących pomiarów prawem dotyczącym ochrony środowiska, 

 wnikliwego prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych 
przedsięwzięć, 

 wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie 
z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. 

 

Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa. 

Wody powierzchniowe. Najważniejszymi ciekami wodnymi na terenie Bukowna są: 

 rzeka Biała Przemsza, 

 rzeka Sztoła, 

 potok Warwas, 

 Kanał Główny. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadzał badania jakości wód 
powierzchniowych na obszarze dwóch Jednolitych Części Wód (JCW) obejmujących teren Gminy 
Bukowno. Dla JCW stwierdzono następujący stan/potencjał ekologiczny: 

 Sztolnia – zły, 

 Baba – umiarkowany. 

W obu JCW określono stan ogólny wód jako zły. 

Wody podziemne. 

Wody podziemne na terenie Bukowna występują w czterech poziomach wodonośnych: 
czwartorzędowym, triasowym, permskim oraz karbońskim. 

W obrębie czwartorzędowego piętra wodonośnego wyróżniono Główny Zbiornik Wód Podziemnych 
nr 453 (GZWP) Bór Biskupi, natomiast w obrębie triasowego piętra wodonośnego występuje zbiornik 
GZWP nr 454 Olkusz – Zawiercie. 

Nowy podział obszaru Polski na 176 części JCWPd wskazuje, że na terenie Gminy Bukowno znajduje 
się: JCWPd PLGW2000130. 

W 2016 roku WIOŚ w ramach monitoringu diagnostycznego prowadził monitoring jakości wód 
podziemnych na terenie Gminy Bukowno. Badania były prowadzone w dwóch punktach 
pomiarowych, w ramach JCWPd nr 130, gdzie określono: 

 Bukowno (st. wiercona, lasy) – wody I klasy jakości, 

 Bukowno (st. wiercona, zabudowa miejska luźna) – wody I klasy jakości (wskaźniki w II klasie 
jakości: temperatura). 

Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 
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 realizacji przedsięwzięć związanych z rozbudową i modernizacją istniejącej sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta, 

 wspierania działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku 
zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego a w szczególności 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Ocenę jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Bukowna przeprowadza Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie. Do chwili sporządzania niniejszego dokumentu dane za 
2019 rok nie zostały opublikowane przez WIOŚ w Krakowie. 

Gospodarka wodno – ściekowa. 

Za obsługę systemu wodno-ściekowego na terenie Bukowna odpowiada Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.  

Przez teren gminy Bukowno biegnie sieć wodociągowa o długości ok. 46,4 km, co zapewnia 99,9% 
mieszkańcom dostęp do sieci wodociągowej. Sieć doprowadza wodę do ok. 2.250 mieszkań 
i budynków zbiorowego zamieszkania. 

Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie aglomeracji Bukowno-Bolesław wynosi 47,2 km, w 
tym na terenie Bukowna 39,9 km.  

W roku 2019 do sieci kanalizacji sanitarnej podłączyło się 20 budynków mieszkalnych. Na koniec 2019 
roku dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej miało ok. 83% mieszkańców. 

Zasoby geologiczne. 

Obszar Gminy Bukowno nie znajduje się w zasięgu zjawisk o charakterze geologicznym 
i geomorfologicznym, rzeźba terenu nie stwarza warunków do spontanicznych ruchów masowych 
gruntu (na terenie Gminy nie zarejestrowano osuwisk i terenów zagrożonych osuwiskami). Celem 
głównym w zakresie obszaru Zasoby geologiczne jest ochrona zasobów kopalin i rekultywacja 
terenów poeksploatacyjnych. 

Rekultywacja gruntów (według danych Starostwa Powiatowego w Olkuszu – Sprawozdanie RRW-11) 

Rok 

Grunty wymagające rekultywacji i zagospodarowania 
[ha] Grunty zrekultywowane na 

cele leśne w ciągu roku 
Ogółem W tym tereny zdewastowane 

2017 18,16 18,16 1,87 

2018 16,29 16,29 9,84 

2019 6,45 6,45 6,45 

 

 

Gleby. 

Gleby na terenie Miasta Bukowno podlegają głównie oddziaływaniom antropogenicznym oraz 
emitowanym różnego rodzaju zanieczyszczeniom. 

Teren Bukowna nie należy do obszarów rolniczych, ze względu na słabą jakość gleb i niskie klasy 
bonitacyjne gruntów ornych, a także zanieczyszczenie metalami ciężkimi. 

W granicach obszaru miasta nieznacznie dominują gleby V klasy bonitacyjnej (RV, PsV, ŁV), które 
stanowią ok. 34 % powierzchni ogólnej użytków rolnych. Gleby najwyższych klas bonitacyjnych (I-III) 
na obszarze miasta Bukowna nie występują. Najlepsze gleby w Bukownie (RIVa) występują jedynie 
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w północnych i południowych częściach miasta. Gleby klasy RIVa stanowią zaledwie ok. 9 % 
powierzchni ogólnej użytków rolnych. 

Struktura gospodarstw rolnych wskazuje na ich duże rozdrobnienie, na terenie Bukowna występuje 
tylko 6 gospodarstw o powierzchni ponad 5 ha.  

Dominującym typem gleb rolnych na terenie miasta Bukowna są gleby bielicowe i pseudobielicowe, 
zajmują one ok. 11 % powierzchni gminy. Występują również gleby: brunatne właściwe, rędziny 
brunatne, murszowo mineralne i murszowate - torfy niskie (zajmują one od 5 - 1,2 % powierzchni 
miasta) oraz gleby murszowo mineralne, torfowe i murszowo torfowe - torfy niskie, rędziny 
o niewykształconym profilu, brunatne deluwialne, czarne ziemie zdegradowane i gleby szare, 
brunatne wyługowane i brunatne kwaśne. Gleby pochodzenia organicznego zajmują w sumie ok. 1,5 
% powierzchni miasta. 

Na terenie Bukowna przewagę stanowi kompleks przydatności rolniczej gleb: żytni słaby. Kompleks 
żytni dobry występuje na niewielkich powierzchniach w zasadzie tylko w rejonie Starego Bukowna 
i Wodącej. 

Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

 nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji 
chemicznych, np. ropopochodnych, 

 zasolenie, 

 nadmierną alkalizację, 

 zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 

 skażenie radioaktywne. 

Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi występują również wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których 
przemieszczają się największe ilości pojazdów. 

Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje 
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one 
w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. 

Teren Bukowna charakteryzuje się wysoką zawartością metali ciężkich w glebach. 

Największe zanieczyszczenie gleb badania wykazały w rejonach najintensywniejszej działalności 
przemysłowej. Najbardziej skażone gleby w rejonie Bukowna powinny być wyłączone z produkcji 
rolnej. Źródłem degradacji gleb jest działalność górniczo-hutnicza ZGH „Bolesław". Oddziaływanie 
ZGH „Bolesław" na gleby sprowadza się do trzech zasadniczych typów przekształceń, a mianowicie: 
przekształceń geomechanicznych, hydrologicznych i chemicznych. 

Ogólna powierzchnia gleb objętych przekształceniami geomechanicznymi związanymi 
z oddziaływaniem ZGH „Bolesław" wynosi około 300 ha. 

Przekształcenia hydrologiczne polegają na zmianach ilości wody w profilu glebowym. 

Najpoważniejszym zagrożeniem dla gleb w granicach terenu górniczego jest degradacja chemiczna. 
Opadające na powierzchnię gleb pyły, a szczególnie pyły zawierające duże ilości metali ciężkich 
powodują zmiany składu chemicznego gleb. Na podstawie prowadzonych badań stwierdzono, że 
gleby w rejonie olkuskim, szczególnie położone w pobliżu ZGH „Bolesław" zawierają wyraźnie 
podwyższone zawartości metali w profilach glebowych co koreluje również z występowaniem 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

 przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód 
powierzchniowych, 

 prowadzenia monitoringu jakości gleby i ziemi, 
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 racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych 
i leśnych oraz stosowanie technik naturalnych (fito i agromelioracyjnych) w celu zwiększenia 
udziału materii organicznej w glebie. 

 

Gospodarka odpadami. 

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty 
użyteczności publicznej.  

Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych, odebranych/zebranych z terenu Gminy 
Bukowno w latach 2017-2019. 

Rok 

Masa odebranych/ 
zebranych odpadów 

komunalnych * 

(ogółem) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych odebranych/ 

zebranych selektywnie [Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych odebranych/ 

zebranych selektywnie 
w ogólnej masie zebranych 

odpadów [%] 

2017 3 073,04 333,36 31,4 

2018 2 977,82 352,36 32,4 

2019 b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Opracowane na podstawie danych GUS 

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Ilość i rodzaj wybranych odpadów komunalnych zebranych selektywnie w Mg z terenu Gminy 
Bukowno w latach: 2017-2019. 

Rodzaj odpadów zebranych 
selektywnie 

2017 2018 2019 

Papier i tektura 130,72 157,70 b.d. 

Szkło 141,54 137,20 b.d. 

Tworzywa sztuczne 188,10 57,46 b.d. 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne  

259,83 198,54 b.d. 

Wielkogabaryty 196,07 258,96 b.d. 

Biodegradowalne  482,18 437,62 b.d. 

Zmieszane odpady opakowaniowe 0 181,42 b.d. 

Źródło: Opracowane na podstawie danych GUS 

Brak jest danych dotyczących odebranych odpadów komunalnych w 2019 r. Pochodzą one bowiem 
z rocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
i prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów - od 2020 r. sprawozdania przekazywane są 
burmistrzowi za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (BDO). Aktualnie dane te powinny być przekazane do 30 czerwca 2020 r.. 
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Mieszkańcy uiszczali Gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast Gmina 
gospodaruje środkami z pobieranych od mieszkańców opłat za odpady, egzekwując jednocześnie od 
wybranej w drodze przetargu firmy odpowiednią jakość usług. 

Gminę Bukowno obowiązuje przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do instalacji 
mających status Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), 
funkcjonujących w ramach Małopolskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK), 
zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 
(PGOWM 2016-2022). 

Przewidziane w Programie zadania zmierzają do osiągnięcia celu, jakim jest zbudowanie systemu 
zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie 
powstawaniu odpadów oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury do selektywnego zbierania 
odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny recykling. 

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Bukowna zorganizowana jest w oparciu o podział na 
następujące frakcje odpadów: 

 papier, 

 szkło, 

 metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

 odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone), 

 pozostałe niesegregowane (zmieszane) zmieszane odpady komunalne. 

W formie osobnych akcji zbierane są: 

 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - 
zbiórka na zasadzie tzw. „wystawki”, w podanych do publicznej wiadomości terminach, 

 przeterminowane leki - zbiórka do specjalnych pojemników ustawionych w 3 aptekach na 
terenie miasta oraz w budynku NZOZ przy ul. Zwycięstwa 9, 

 zepsute termometry rtęciowe - zbiórka do specjalnego pojemnika ustawionego w budynku 
NZOZ przy ul. Zwycięstwa 9, 

 zużyte baterie - zbiórka do specjalnych pojemników ustawionych w placówkach oświatowych 
na terenie miasta. 

Ponadto selektywną zbiórkę na terenie miasta wspiera Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), znajdujący się w Ujkowie Starym przy składowisku odpadów, gdzie 
przyjmowane są od mieszkańców Bukowna następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

 przeterminowane leki i chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 zużyte opony, 

 odpady zielone, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania (papier, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady podlegające biodegradacji). 

Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy 

odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 

Na gminy nałożono obowiązek składania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi - marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska. 
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Sprawozdania te zawierają m.in. informacje o osiągniętych przez Gminę w danym roku 
sprawozdawczym następujących poziomach: 

 poziom redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, 

 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Wskaźnik 

Osiągnięty  
poziom [%] 

Dopuszczalny/ 
wymagany poziom [%] 

2018 2019 2018 2019 2020 

poziom redukcji masy odpadów ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania 

5 b.d. 40 40 35 
do 16 lipca 2020 

poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła 

42 b.d. 30 40 50 

poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

100 b.d. 50 60 70 

 

Zasoby przyrodnicze. 

Na terenie Bukowna zasoby przyrody ożywionej stanowią wszystkie obszary porośnięte roślinnością 
o charakterze naturalnym, półnaturalnym oraz antropogenicznym (w tym zieleń miejska). 

Na terenie Bukowna ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

 Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie 

 użytek ekologiczny Dolina rzeki Sztoły 

 trzy pomniki przyrody (w tym lipa rosnąca przy kapliczce na Tłukience została ustanowiona 
uchwałą nr LXVI/443/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2018 r.). 

 

Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

W Polsce przygotowano „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) z myślą o zapewnieniu warunków 
stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, ale 
również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć nie 
tylko na stan polskiego środowiska, ale również wzrost gospodarczy. 

Na ogólną liczbę 15 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii (stan na 
31.01.2016 r. wg WIOŚ) wyróżniono 9 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (ZDR) i 6 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (na terenie miasta występują dwa zakłady ZDR). 
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W tabelach poniżej przedstawiono liczbę miejscowych zagrożeń zanotowanych na terenie Gminy 
Bukowno w latach 2017-2019, w odniesieniu do wielkości i rodzaju zagrożeń: 

Liczba miejscowych zagrożeń w podziale na wielkość zagrożenia w latach 2017-2019. 

Wielkość zagrożenia 2017 2018 2019 

małe 7 5 7 

lokalne 55 54 55 

średnie 2 1 4 

duże 0 0 0 

  Źródło: Dane statystyczne KG PSP (www.kgsp.gov.pl) 

Liczba miejscowych zagrożeń w podziale na rodzaj miejscowego zagrożenia w latach 2017-2019. 

Rodzaj miejscowego zagrożenia 2017 2018 2019 

silne wiatry 17 6 12 

przybory wód 0 0 0 

opady śniegu 0 0 0 

opady deszczu 2 1 0 

chemiczne 3 0 2 

ekologiczne 0 0 1 

budowlane 0 0 1 

infrastruktury komunalnej 2 0 1 

w transporcie drogowym 9 12 10 

w transporcie kolejowym 1 0 1 

na obszarach wodnych 1 0 1 

  Źródło: Dane statystyczne KG PSP (www.kgsp.gov.pl) 

 

Działania edukacyjne. 

Edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych działań na rzecz ochrony środowiska. W Bukownie 
prowadzone są ustawiczne działania zmierzające do aktywnego włączenia coraz szerszych kręgów 
społeczności Gminy oraz podejmowane inicjatywy lokalne przez placówki oświatowe i organizacje 
mające w swoich programach działalność ekologiczną. Działania edukacyjne są działaniami 
długoterminowymi, nieraz kosztownymi, lecz mogą liczyć na wsparcie finansowe z funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 

 

Monitoring środowiska. 

Program ochrony środowiska ujmuje zjawiska wpływające zarówno na zdrowie fizyczne jak i na 
komfort psychiczny człowieka. Do największych problemów mających wpływ na stan zdrowia ludzi 
należą jakość wody przeznaczonej do spożycia, zanieczyszczenie wód gruntowych, zanieczyszczenie 
powietrza atmosferycznego oraz emisja hałasu. 

W Programie ochrony środowiska określono również zasady monitorowania wykonania Programu 
i prowadzonej polityki ochrony środowiska, co oznacza, że realizacja Programu będzie podlegała 
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ocenie w zakresie stopnia wykonania przyjętych zadań, stopnia realizacji założonych celów oraz 
analizy przyczyn powstałych rozbieżności. 

 

Podsumowanie i wnioski. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bukowno stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia 
polityki ekologicznej w mieście w latach 2017-2019. Podstawowym założeniem w tworzeniu 
programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach - od krajowego do gminnego - jest, aby ich 
realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania 
środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także 
stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując 
realizację programu na poziomie gminnym należy pamiętać, że praktycznie zadania o charakterze 
wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną przed 
szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd gminy oraz podmioty gospodarcze. Charakter 
zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd wpływa na możliwości 
bezpośredniej i pośredniej ochrony środowiska na terenie gminy. 

W Raporcie z wykonania Programu Ochrony Środowiska przedstawiane są zadania z zakresu: 

• ochrony powietrza: 

 remonty i przebudowy dróg,  

 budowy odcinków chodników, utwardzania poboczy, 

 działań termomodernizacyjnych obiektów edukacyjno-administracyjnych,  

 realizacji działań termomodernizacyjnych przez mieszkańców, 

 montażu sieci czujników jakości powietrza na terenie miasta, 

 dotacji celowych dla mieszkańców na wymianę przestarzałych kotłów węglowych 

• klimatu akustycznego: 

 dotacji celowej na opracowanie studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla 
połączenia drogowego A4 do DK94, 

 dofinansowania dokumentacji projektowej utworzenia pętli rowerowych oraz 
infrastruktury turystycznej, 

• ochrony wód: 

 oczyszczania rowów odwadniających, 

 porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

• zasobów geologicznych i gleb: 

 sporządzenia dokumentacji geologicznej do złoża piasków podsadzkowych, 

• gospodarki odpadami: 

 gospodarowania odpadami komunalnymi (gminy), 

 pomocy finansowej w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest, 

• zasobów przyrodniczych: 

 przebudowy i modernizacji zieleni, 

 bieżącego utrzymania terenów zieleni (koszenie, wycinka drzew, nasadzenia), 

 projektu zagospodarowania przestrzeni parku im. J. Słowackiego, 

 rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej miasta w oparciu o lokalne zasoby 
przyrodnicze 

• nadzwyczajnych zagrożeń środowiska: 
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 dofinansowania dla Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu, 

 dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego, 

• edukacji ekologicznej: 

 zakupu worków i rękawic na akcje „Sprzątanie Świata”, 

 zakupu nagród w konkursach ekologicznych, 

 organizacji przedsięwzięć ekologicznych w placówkach oświatowych. 

Podsumowując należy zauważyć, iż większość zadań została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji 
(zadania ciągłe). 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bukowno. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bukowno (PGN) opracowany został i przyjęty Uchwałą Nr 
XVI/102/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bukowno. Dokument ten był wielokrotnie zmieniany. Ostatnia 
zmiana/aktualizacja miała miejsce w 2019 r.. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest to dokument o charakterze strategicznym, który wyznacza cele 
i kierunki działań dla gminy. Został on opracowany, aby przyczynić się do osiągnięcia celów 
określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia 
energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także 
poprawę jakości powietrza. 

Dzięki badaniu ankietowemu przeprowadzonemu na terenie gminy w 2015 roku, jak również dzięki 
korespondencji z gestorami mediów, możliwe było określenie poziomu emisji gazów cieplarnianych 
do atmosfery, jak również planów mieszkańców odnośnie modernizacji infrastruktury energetycznej. 
Zgodnie z obliczeniami, w 2014 roku emisja CO2 na terenie Bukowna wynosiła 49673,07 Mg CO2, co 
stanowi ok. 4,79 Mg CO2 w przeliczeniu na jedną osobę. 

Po rozpoznaniu realnych możliwości, powstał katalog konkretnych działań organizacyjnych 
i inwestycyjnych, który zawiera m.in.: 

 wymianę nieefektywnych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych, 

 rozwój ciepłownictwa, wykorzystującego gaz ziemny jako źródła energetycznego 
w jednorodzinnych i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, 

 rozwój prosumenckiej energetyki fotowoltaicznej w budynkach jednorodzinnych, 

 głęboką termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym ich docieplenie 
i wymianę okien oraz możliwość montażu ogrzewania i zasilania hybrydowego, 

 zmianę organizacji ruchu, w tym wyprowadzenie ruchu tranzytowego i ciężkiego poza strefy 
zamieszkania oraz zwiększenie płynności ruchu pojazdów, 

 modernizację oświetlenia ulicznego, 

 działania edukacyjne, mające zwiększyć świadomość ekologiczną na terenie gminy. 



 
 

 
 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ZMNIEJSZENIA EMISJI CO2 PRZEWIDZIANE DLA GMINY BUKOWNO W LATACH 2015 – 2020, REALIZACJA W 2019 R. 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZADANIE 
REDUKCJA EMISJI 
CO2 W ROKU 2020 

TERMIN 
REALIZACJI* 

OPIS 
PONIESIONE 

KOSZTY 

Właściciele i administratorzy 
budynków mieszkalnych 

Wzrost liczby budynków 
mieszkalnych objętych 
termoizolacją 

182,52 Mg CO2/rok 2015 - 2020 - - 

Właściciele i administratorzy 
budynków mieszkalnych/ 
mieszkań 

Wzrost liczby jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych/ mieszkań 
w budynkach wielorodzinnych 
wyposażonych w efektywne i 
nowoczesne instalacje grzewcze – 
piece węglowe 4 i 5 Klasy 
(spełniające wymagania 
ekoprojektu). 

425,04 Mg CO2/rok 2015 - 2020 W 2019 r. 14 osób skorzystało z 
dofinansowania do wymiany źródeł 
ciepła na nowoczesne kotły opalane 
paliwem stałym klasy 5 z normą eco-
design 

111 178,50 zł 
(dotacja zewnętrzna 

+ wkład Gminy) 

Właściciele i administratorzy 
budynków mieszkalnych w 
porozumieniu z właścicielem 
infrastruktury ciepła 
sieciowego 

Wzrost liczby budynków 
mieszkalnych wyposażonych w 
efektywne i nowoczesne instalacje 
grzewcze – podłączenie do sieci 
ciepłowniczej 

13,62 Mg CO2/rok 2015 - 2020 - - 

Właściciele i administratorzy 
budynków mieszkalnych/ 
mieszkań w porozumieniu z 
właścicielem infrastruktury 
gazu sieciowego 

Wzrost liczby budynków 
mieszkalnych/ mieszkań w 
budynkach wielorodzinnych 
wyposażonych w efektywne i 
nowoczesne instalacje grzewcze – 
gaz ziemny. 

765 Mg CO2/rok 2015 - 2020 Obecna długość sieci gazowej na 
obszarze gminy – 86,75 km. Przyrost 
długości sieci gazowej w roku 
sprawozdawczym – 0,19 km. Liczba 
budynków podłączonych do sieci w 
roku sprawozdawczym – 21 budynków. 
Całkowity koszt realizacji działania w 
roku 2019 pochodzi ze środków 
własnych Polskiej Spółki Gazownictwa. 
PSG nie udzieliła informacji o koszcie 
realizacji działania (pkt 4.4. 
sprawozdania). 
W 2019 r. 32 osoby skorzystały z 
dofinansowania do wymiany źródeł 
ciepła na ogrzewanie gazowe 

380 384,01 zł 
(dotacja 

zewnętrzna) 
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PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZADANIE 
REDUKCJA EMISJI 
CO2 W ROKU 2020 

TERMIN 
REALIZACJI* 

OPIS 
PONIESIONE 

KOSZTY 

Właściciele i administratorzy 
budynków mieszkalnych 

Wzrost liczby budynków 
mieszkalnych wyposażonych w 
efektywne i nowoczesne instalacje 
grzewcze - ogrzewanie elektryczne 
oraz OZE ( w tym kotły na biomasę 
spełniające wymagania 
ekoprojektu) 

145,74 Mg CO2/rok 2015 - 2020 W 2019 r. z dofinansowania do 
wymiany źródeł ciepła na biomasę 
skorzystała 1 osoba 

5 400,00 zł 
(dotacja 

zewnętrzna) 

Właściciele i administratorzy 
budynków mieszkalnych 

Wzrost liczby budynków objętych 
systemem energii prosumenckiej 

12,18 Mg CO2/rok 2015 - 2020 - - 

Gmina Bukowno - Urząd 
Miejski 

Wzrost liczby obiektów 
użyteczności publicznej objętych 
głęboką termomodernizacją, z 
wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii 

89,2 Mg CO2/rok 2015 - 2020 Targowisko – pawilon 1 
Targowisko – pawilon 2 
Hala MOSiR – 2019 
Targowisko – pasaż 
Targowisko - fotowoltaika 

292.740,00 
236.160,00 

4.263.686,27 
307.500,00 
221.400,00 

Gmina Bukowno - Urząd 
Miejski 

Zmniejszenie średniorocznej liczby 
pojazdów w centrum miasta w 
wyniku realizacji ścieżek 
rowerowych 

563,1 Mg CO2/rok 2018-2020 W 2019 r. powstała ścieżka rowerowa 
wzdłuż modernizowanej obwodnicy o 
długości 1273 m. 

334.500,00 
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PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZADANIE 
REDUKCJA EMISJI 
CO2 W ROKU 2020 

TERMIN 
REALIZACJI* 

OPIS 
PONIESIONE 

KOSZTY 

Związek Komunalny Gmin 
"Komunikacja 
Międzygminna" w Olkuszu, 
Gmina Bukowno - Urząd 
Miejski 

Zmniejszenie średniorocznej liczby 
pojazdów w centrum miasta w 
wyniku rozszerzenia oferty 
komunikacji zbiorowej po przez 
realizację projektu pn. „OBNIŻENIE 
EMISYJNOŚCI GMIN OLKUSZ, 
BOLESŁAW, BUKOWNO, KLUCZE 
POPRZEZ WYKORZYSTANIE 
NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU 
MIEJSKIEGO I ORGANIZACJĘ 
ZBIOROWEGO TRANSPORTU 
PUBLICZNEGO” oraz analogicznych/ 
podobnych projektów 

17,48 Mg CO2/rok 2018 - 2020 ZKG”KM” w Olkuszu w ramach 
realizacji projektu pn. „Obniżenie 
emisyjności transportu miejskiego 
Gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, 
Klucze poprzez wykorzystanie 
niskoemisyjnego transportu miejskiego 
i organizację zbiorowego transportu 
publicznego” z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 
zakupił w 2019r. dwadzieścia trzy 
nowoczesne autobusy niskoemisyjne z 
normą emisji spalin EURO 6. Ponadto 
operator, który świadczy usługi 
świadczenie usług w komunikacji 
miejskiej w ramach publicznego 
transportu zbiorowego na liniach 
ZKG”KM” w Olkuszu zakupił z własnych 
środków 4 autobusy marki Isuzu z 
normą jakości spalin EURO 6. Nowy 
ekologiczny tabor autobusowy 
obsługuje linie ZKG”KM” od 1 lipca 
2019 r. 

25.839.840,00- 

Gmina Bukowno - Urząd 
Miejski 

Wzrost liczby lamp wyposażonych 
w energooszczędne źródła światła 
oraz inteligentny system 
zarządzania oświetleniem 

31,6 Mg CO2/rok 2015-2020 W ramach przebudowy obwodnicy 
wykonano oświetlenie przejścia dla 
pieszych – 1 szt. lampa solarna z 
wiatrakiem 

7.300,00 

Gmina Bukowno - Urząd 
Miejski, jednostki 
organizacyjne, organizacje 
pozarządowe 

Zmniejszenie zużycia energii w 
wyniku zwiększenia świadomości 
ekologicznej społeczności lokalnej 

667 Mg CO2/rok 2015 – 2020  - 



 
 

 
 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 
Bukowno. 

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. Włókna 
respirabilne azbestu są wystarczająco drobne, by przeniknąć głęboko do płuc, gdzie stanowią ryzyko 
poważnych chorób układu oddechowego. Włókna te powstają na skutek działania mechanicznego 
(np. gdy płyty azbestowe są łamane lub poddane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej lub ścieraniu). 

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, w którym jako główny cel 
wskazano konieczność usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu kraju do 2032 r. 

Począwszy od 2005 r. do dziś Gmina Bukowno umożliwia swoim mieszkańcom nieodpłatne usuwanie 
i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków związanych z mieszkalnictwem. 

W 2017 r. Gmina Bukowno przeprowadziła inwentaryzację wyrobów azbestowych występujących na 
terenie miasta w formie tzw. „spisu z natury” oraz sporządziła nowy „Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Bukowno”. 

Dokument ten został uchwalony przez Radę Miejską w Bukownie w dniu 27 marca 2018 r.  - Uchwała 
Nr LVI/392/2018 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Bukowno wraz ze szczegółową inwentaryzacją”. 

Na podstawie inwentaryzacji oszacowano, że na obszarze Bukowna występuje ok. 71 320 m2, tj. ok. 
784,520 Mg wyrobów azbestowych (stan na październik 2017 roku). 

Mieszkańcy Bukowna mają możliwość otrzymania dofinansowania do transportu i unieszkodliwienia 
wyrobów azbestowych z budżetu miasta - na warunkach określonych w Uchwale nr XXXIX/277/2017 
Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozdziału 
środków z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie koszów transportu i unieszkodliwiania 
odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bukowno. 

W 2019 r. za podstawie umowy z ZGK „Bolesław” Gmina usunęła 37,5 Mg odpadów azbestowych 
pochodzących z 30 nieruchomości.  
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Bukowno realizowana jest corocznie na podstawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno. W 2019 roku realizowana była 
na podstawie Uchwały nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2019, ze zmianą w rozdz.3 par. 4 ust. 2 Programu 
(Uchwała nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2019 r.). 

Działania gminy w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami realizowane 
w oparciu o ww. Program polegały m. in. na: 

1) zapewnieniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Bukowno i zapobieganie 
bezdomności psów i kotów,  

2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt w Mieście Bukowno,  
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w Mieście Bukowno,  
4) edukacja mieszkańców Miasta Bukowno w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt 

oraz obowiązków wobec zwierząt domowych. 

Działania te realizowane są przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Bukownie we współpracy z:  

 Firmą PLAMA Jan Michalski prowadzącym Schronisko dla bezdomnych zwierząt „PSIE POLE” 
w Racławicach, gdzie odwożone były zwierzęta odłowione z terenu Miasta Bukowno  

 Komisariatem Policji w Bukownie, który realizuje interwencje dot. wałęsających się 
bezdomnych psach (po godzinach pracy Urzędu), 

 Gabinetem Weterynaryjny NOWA w Bukownie, ul. Urzędowa 30, z którym tutejszy Urząd 
współpracuje w zakresie czipowania psów, sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz usypiania 
ślepych miotów 

 Dzierżawcami obwodów łowieckich na terenie Miasta Bukowno, w przypadku bezpańskich 
psów przebywających na terenach obwodów łowieckich, 

 Organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się statutowo ochroną zwierząt (we współpracy 
z Miastem Bukowno). 

W ramach obowiązującego w 2019 roku Programu Miasto Bukowno dofinansowało mieszkańcom 
Miasta Bukowno: 

 właścicielom psów do usługi elektronicznego znakowania (czipowania) psów w wysokości 
20 zł za 1 sztukę, w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie na osobę – właściciela zwierząt, 

 właścicielom psów i kotów do sterylizacji lub kastracji psów i kotów w wysokości 100 zł za 
jednego psa i 40 zł za jednego kota oraz 125 zł za jedną sukę i 80 zł za jedną kotkę jak również 
do usypiania ślepych miotów (finansowane w całości), 

 usypianie ślepych miotów. 

Prowadzone były również działania, we współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wolno 
żyjących, w zakresie ograniczania ich rozrodczości tj. usypiania ślepych miotów i sterylizacji, jak 
również organizowanie, również we współpracy ze społecznymi opiekunami ich dokarmiania.  
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Zaopatrzenie Gminy Bukowno w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe. 

Gmina Bukowno posiada Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla gminy Bukowno na lata 2016-2030, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/225/2016 
z dnia 25 października 2016 r. 

Zaopatrzenie w ciepło. 

W Bukownie istnieje sieć ciepłownicza, której operatorem jest Tauron Ciepło S.A. Spółka odpowiada 
za eksploatację sieci oraz sprzedaż energii cieplnej Odbiorcom. Odbiorcami ciepła są mieszkańcy 
domów wielorodzinnych w rejonie ul. Szkolnej, Niepodległości, Zwycięstwa, Wyzwolenia, Nowa oraz 
Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole Miejskie, budynek Centrum Kultury, MOPS, mieszkania socjalne 
pryz ulicy Wojska Polskiego 3. Sieć cieplna wysokich parametrów jest w dobrym stanie technicznym. 
Ze względu na zły stan instalacji zewnętrznych sieci c.o. z Grupowej Stacji Wymienników przy ul. 
Wyzwolenia Tauron Ciepło planuje ich przebudowę. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną. 

Dystrybutorem sieci elektroenergetycznej na terenie Bukowna jest TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 
w Będzinie. Stan techniczny sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia jest dobry. 
Zapotrzebowanie na energię elektryczna jest w pełni pokrywane przez obecny system energetyczny. 
Sukcesywnie jest modernizowana sieć dystrybucyjna zaopatrująca mieszkańców w energię 
elektryczną poprzez wymianę słupów i sieci napowietrznych. Wymianę taką wykonano na ul. 
Sławkowskiej, Wodąca, 1 Maja. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wynosi ok. 
8.500 MWh/rok. 

Na terenie Bukowna jest 953 lamp oświetlenia ulicznego, w większości są to lampy sodowe. 
W rejonie dworca kolejowego zainstalowano 6 lamp ulicznych typu LED. Nowe oświetlenia parkowe 
są wykonywane z zastosowaniem lamp w technologii LED, np. przy ul. Parkowej 12 szt., Wojska 
Polskiego 5 szt. 

Zaopatrzenie w gaz. 

Przez teren gminy Bukowno przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 6,3 MPA o długości ok 12 
745 m. Ponadto jest zlokalizowana sieć średniego i niskiego ciśnienia z przyłączami o długości 86,75 
km. 

Dystrybutorem sieci gazowej na terenie gminy jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział 
w Zabrzu. Sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym i może być źródłem gazu dla potencjalnych 
odbiorców znajdujących się na terenie miasta. Dostęp do sieci gazowej ma 98,8% mieszkańców 

Prognozuje się stałe zwiększanie zużycia gazu odbiorców indywidualnych co jest między innymi 
wynikiem polityki mającej na celu likwidacje ogrzewania węglowego. 

W roku 2019 została przebudowana sieć gazowa przy blokach na ul. Zwycięstwa i Wojska Polskiego. 
Ponadto wykonano 21 szt. nowych przyłączy gazowych do budynków indywidualnych. 
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Infrastruktura transportowa. 

Na terenie gminy Bukowno jest 69,7 km dróg w tym 24,4 km dróg powiatowych i 45,3 km dróg 
gminnych. Znaczna część dróg gminnych i powiatowych służy potrzebom lokalnego przemysłu 
ciężkiego, co skutkuje nadmiarem samochodów ciężarowych w mieście. 

Na sieć kolejową w Bukownie składa się: 

 Linia 62 (Tunel- Sosnowiec Główny) z postojami na stacjach Bukowno i Bukowno Przymiarki, 

 Linia kolejowa 156 (Bukowno – Jaworzno Szczakowa), 

 Linia Hutniczo-Siarkowa szerokotorowa. 

W roku 2019 wykonano oczekiwaną przez mieszkańców przebudowę obwodnicy, na którą uzyskano 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Poprawiono również nawierzchnie na ul. Skwer, 
przebudowano chodniki na ul. Słowackiego, Hutniczej, Górniczej, Niepodległości oraz zakończono 
budowę chodnika na ul. Wygiełza i rozpoczęto budowę chodnika na ul. Wiśniowej. 

 

Gospodarka lokalowa. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Bukowno. 

Zgodnie z ustawowym wymogiem Rada Miejska w Bukownie Uchwałą Nr XLIV/290/2017 z dnia 30 
maja 2017 roku przyjęła Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Bukowno na lata 2017 – 2021, który obejmuje zagadnienia określone w art. 21 ust. 2 ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Bukowno na dzień 31.12.2019 r. obejmował 71 lokali mieszkalnych 
znajdujących się w 25 budynkach wspólnot mieszkaniowych, 28 lokali socjalnych w 2 budynkach 
stanowiących własność Gminy oraz 3 pomieszczenia tymczasowe.  

Powyższa ilość lokali mieszkalnych (oprócz socjalnych) wynika ze sprzedaży lokali dotychczasowym 
najemcom, która jednocześnie stworzyła strukturę własności, z udziałem Gminy Bukowno w 25 
wspólnotach mieszkaniowych.  
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Głównym zadaniem Gminy w zakresie lokali mieszkalnych jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości:  

1) Lokali socjalnych z przeznaczeniem dla osób, którym przysługuje prawo do takiego lokalu na 
podstawie: 

1. prawomocnego wyroku sądowego,  
2. prawa miejscowego,  

2) Pomieszczeń tymczasowych w aspekcie wykonywania przez Komornika obowiązku 
opróżnienia lokalu na podstawie wyroków sądowych o eksmisję. 

W związku z tym, wieloletni program dopuszcza możliwość wyodrębnienia z istniejącego 
mieszkaniowego zasobu Gminy lokali socjalnych w przypadkach: 

1. wolnych lokali z odzysku o obniżonym standardzie (bez centralnie dostarczanego ciepła 
i centralnie dostarczanej ciepłej wody). 

2. lokali z dotychczasowymi najemcami lub osobami nieposiadającymi tytułu prawnego do 
lokalu, gdy orzeczono eksmisję z zajmowanego lokalu prawomocnym wyrokiem sądu, 
z prawem do lokalu socjalnego. 

Ustalenia programu dopuszczają również możliwość wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu Gminy 
mieszkań chronionych na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1506, z późn. zm.).  

W 2019 r. mieszkaniowym zasobem Gminy znajdującym się w nieruchomościach wspólnot 
mieszkaniowych zarządzała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Buczyna” w Bukownie, natomiast lokalami 
socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi znajdującymi się w budynkach stanowiących własność 
Gminy przy ul. Wojska Polskiego 3 i przy ul Wiejskiej 9 administruje Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Bukownie. 

 

Zawieranie umów na najem lokali mieszkalnych. 

Zawierania umów na najem lokali mieszkalnych (docelowych na czas nieokreślony i lokali socjalnych) 
następuje zgodnie z przepisami Uchwały Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 
maja 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu miasta Bukowno i jej 
nowelizacji z dnia 30 lipca 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/76/2019, według której Burmistrz 
może zawrzeć umowę o odpłatne używanie lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta na czas 
nieoznaczony lub w ramach najmu socjalnego poza wykazem i zasadami określonymi w niniejszej 
uchwale w przypadku: 

1. osób, które utraciły lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny wskutek klęki żywiołowej, 
katastrofy budowlanej, pożaru lub są uprawnione do lokalu zamiennego na podstawie 
przepisów ustawy,  

2. osób, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Miejskiej. 

W 2019 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła 5 wniosków, z czego dwa zakwalifikowała do 
zawarcia umowy na lokal socjalny, a trzy do zawarcia umowy na czas nieokreślony. 

Jedną umowę na najem lokalu socjalnego zawarto na podstawie nowelizacji uchwały, poza wykazem 
i zasadami określonymi w uchwale ze względu na szczególnie trudną sytuację zdrowotną. 

 

Restrukturyzacja zadłużenia. 

W 2018 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LXIV/430/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie 
programu restrukturyzacji zadłużenia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 
Bukowno.  
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Na podstawie powyższej Uchwały i złożonych wniosków o restrukturyzację w 2019 roku zawarto 2 
porozumienia. 

 

Wynajem lokali użytkowych. 

Wynajem lokali użytkowych odbywa się zgodnie z Uchwałą nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej 
w Bukownie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych nie 
stanowiących przedmiotu odrębnej własności z późn. zm.  

W 2019 roku przeprowadzono trzy postępowania w zakresie wyboru najemców lokali użytkowych, 
położonych w budynkach przy ul. Wyzwolenia 5/D (przetarg), Zwycięstwa- pasaż (przetarg), Nowa 
1/E (przetarg). 

 

Publiczny transport zbiorowy. 

Gmina Bukowno wraz z trzema Gminami Olkusz, Bolesław i Klucze realizuje publiczny transport 
zbiorowy poprzez utworzony w 1998 r. Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” 
w Olkuszu. 

W 2019r. nastąpiła całkowita zmiana taboru autobusowego oraz operatora, który świadczy usługi na 
liniach związkowych. Od 1 lipca 2019 r. wszystkie 26 linii jest obsługiwane przez Konsorcjum 
Autobusowe Transgór – PKS Południe – LZ Lazar z liderem Transgór S.A. 

W ramach projektu „Obniżenie emisyjności Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze poprzez 
wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego i organizację zbiorowego transportu 
publicznego” podpisano umowy na dostawę taboru autobusowego. W lipcu 2019 roku Związek 
przekazał operatorowi do bezpłatnego użytkowania 23 fabrycznie nowe pojazdy. Są to autobusy 
marki Solaris - 17 sztuk i autobusy marki Autosan - 6 sztuk. Pozostałe 11 autobusów marki MAZ i 
Isuzu zakupił sam operator. 

Mając na uwadze kwestie ekologii nowe autobusy są w pełni niskoemisyjne i spełniają europejskie 
standardy emisji spalin- EURO 6.  
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Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 roku. 

Rada Miejska w Bukownie uchwałą LXVII/449/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku przyjęła Program 
Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok. 

Program jest jednym z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania 
Gminy Bukowno z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program 
określa cele i obszary współpracy, wyznacza zadania priorytetowe, a także formy i tryb ich realizacji. 
Współpraca Gminy Bukowno z organizacjami pozarządowymi opierała się na zasadach 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa i uczciwiej konkurencji. Na realizację Programu 
w 2019 roku Rada Miejska w Bukownie przeznaczyła środki w wysokości 310.000 zł.  

 

Na podstawie uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22.02.2011r. w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Mieście Bukowno na 
realizację zadań z zakresu sportu, Zarządzeniem Nr 100/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku Burmistrz 
Miasta Bukowno przyznał dotacje na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na 
łączną kwotę 290.000 zł. Wsparcie finansowe na tej podstawie otrzymało 9 organizacji 
pozarządowych (klubów sportowych). 

Dotację otrzymały następujące podmioty: 

1) Klub Kyokushin Karate – dotacja w wysokości 13.780,00 zł z przeznaczeniem na realizację 
przedsięwzięcia pn. ”Promowanie dyscypliny sportowej karate kyokushin oraz karate 
olimpijskiego WKF przez szkolenie zawodników, udział w zawodach i organizację imprez 
sportowych”, 

2) Klub Rekreacyjno – Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „GWAREK” – 
dotacja w wysokości 32.440,00 zł z przeznaczeniem na promowanie dyscyplin sportowych 
kulturystyka i fitness, aerobik, taniec, karate kyokushin oraz karate olimpijskiego WKF przez 
prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych, szkolenie zawodników oraz organizację imprez 
sportowych”, 
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3) Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” – dotacja w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na 
organizację XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego, 

4) Tenisowe Towarzystwo Sympatyków „Prince’a” – dotacja w wysokości 18.500,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Prowadzenie działalności 
sportowej w zakresie tenisa ziemnego i koszykówki poprzez szkolenie, organizowanie 
turniejów i prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców Bukowna”, 

5) Stowarzyszenie „Orbita” – dotacja w wysokości - 37.520 zł z przeznaczeniem na prowadzenie 
Akademii Piłkarskiej dla dzieci w Bukownie, 

6) Miejski Górniczo – Hutniczy Klub Sportowy „Bolesław” – dotacja w wysokości 123.510 zł 
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ”W Bukownie gramy FAIR PLAY”, 

7) Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” – dotacja w wysokości 16.592,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację przedsięwzięcia pn. ”Promowanie dyscypliny sportowej lekkiej atletyki poprzez 
szkolenie zawodników, udział w zawodach sportowych i organizację imprez sportowych”, 

8) Ludowy Zespół Sportowy „Stare Bukowno” – dotacja w wysokości 12.650 zł 
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. ”Promocja sportowego trybu życia wśród 
mieszkańców Miasta Bukowno poprzez organizację zawodów piłki nożnej”, 

9) Uczniowski Klub Sportowy „Samuraj Bukowno” – dotacja w wysokości 18.000 zł 
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. ”Upowszechnianie JU JITSU i JUDO w 
formie sportowej i rekreacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”, 

10) UKS „Alfa” Bukowno – dotacja w wysokości 13.500 zł z przeznaczeniem na realizację 
przedsięwzięcia pn. ”Pływanie to nasza pasja”. 

 

Ponadto na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w trybie uproszczonym przyznano w 2019 roku na realizację zadań 
publicznych kwotę 20.000 zł 

Dotację otrzymały: 

1. Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser z Olkusza na realizację zadania publicznego 
pod nazwą ”Moc w pomocy – wsparcie dziecka niepełnosprawnego” i jego rodziny na kwotę 
10.000 zł.  
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2. Miejski Górniczo – Hutniczy Klub Sportowy „Bolesław” w Bukownie pn. „Moje najlepsze 
wakacje z piłką nożną” na kwotę 10.000 zł.  

Łącznie na realizację wszystkich zadań publicznych przeznaczono kwotę 309.992 zł. Cztery 
organizację dokonały zwrotu środków na kwotę 10.568,75 zł. Łącznie na realizację wszystkich zadań 
w 2019r. wydatkowano kwotę 299.423,25 zł. 

Miasto Bukowno na bieżąco współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 
Miasta tj. Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Ligą Obrony Kraju, Związkiem Strzeleckim „Strzelec”, 
Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych, Polskim Związkiem Wędkarskim, Polskim 
Związkiem Emerytów i Rencistów, Stowarzyszeniem „Optymiści” i Stowarzyszeniem „Skałka” oraz 
z klubami sportowymi. 

Działające na terenie Bukowna organizacje współorganizowały szereg imprez sportowo – 
rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych. Jak co roku w/w organizacje aktywnie uczestniczyły w lokalnych 
imprezach patriotycznych, takich jak uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Wojska Polskiego 15 
sierpnia, Święto Niepodległości 11 listopada. 
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Program Promocji Zdrowia Miasta Bukowno. 

Gmina miejska Bukowno zobowiązana jest realizować ustawowe zadania w zakresie promocji jak 
i ochrony zdrowia, które wynikają z następujących aktów prawnych: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713) art.7 ust. 1 
pkt.5 stanowiący, iż zadaniem własnym gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty z zakresu ochrony zdrowia; 

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych gdzie zgodnie z art.7.ust 1obowiązkiem gminy jest opracowywani 
i realizacja oraz oceny efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych 
potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. 

Zadania wynikające w powyższych aktów realizowane są poprzez Program Promocji Zdrowia Miasta 
Bukowno, podjęty Uchwałą Nr XLIII/240/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 maja 2009 r. 
Program w głównej mierze obejmuje promocję zdrowia, profilaktykę oraz edukację zdrowotną. 
Nadrzędnym celem programu jest ochrona zdrowia mieszkańców Miasta Bukowno, w tym poprawa 
stanu zdrowia, jakości życia oraz kształtowanie świadomości prozdrowotnej.  

Program Promocji Zdrowia Miasta Bukowno w 2019 roku zrealizowano w zakresie: 

1. Profilaktyki chorób układu krążenia: 

 Zajęcia w ramach godzin wychowawczych dotyczące szkodliwości używania 
substancji psychoaktywnych i asertywnym odmawianiem, 

 Ogólnopolski Program Edukacyjny WOŚP „Ratujmy i Uczymy Ratować”, 

 Zajęcia w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca pod patronatem 
fundacji WOŚP „Ratujemy i uczymy się ratować”, 

 Szkolny Dzień Zdrowia, 

 Pogadanki i prelekcje dotyczące dbania o odpowiednią postawę ciała, prawidłowych 
nawyków zdrowotnych, 

 Badania przesiewowe poziomu cukru podczas VIII Symbolicznego Biegu Ulicznego” 
Policz się z cukrzycą” w ramach Finału WOŚP,  

 Badania dzieci na oznaczenie poziomu ołowiu we krwi w ramach programu 
profilaktyki zdrowotnej „Ołów i dziecko” przy współpracy Fundacji Miasteczko 
Śląskie, 

 Program profilaktyki chorób układu krążenia polegający na wykonaniu badań 
poziomu cholesterolu oraz badań profilaktycznych w tym Doppler. 

2. Profilaktyki chorób nowotworowych kobiet: 

 Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”, 

 Program Zdrowotny Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) 
w Małopolsce. Szczepieniami objęto 12 dziewcząt w wieku 13 lat, które otrzymały II 
dawkę szczepionki p/HPV Gardasil. 

 Program Profilaktyki Raka Piersi realizowany przez Gminę Bukowno wraz z firmami 
medycznymi. Populacja Kobiet objętych programem wiek 50-69. Bezpłatne badanie 
mammograficzne w mobilnej pracowni mammograficznej odbyło się 24 czerwca 2019 
r. na placu przy Urzędzie Miejskim. 

 Edukacja prozdrowotna kobiet oraz badania profilaktyczne 
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3. Profilaktyki chorób słuchu i wzroku:  

 Spotkanie zespołu nauczycieli z surdopedagogiem, 

 Badania przesiewowe: wzroku, słuchu, 

 Badania profilaktyczne. 

4.  Zapobiegania niepełnosprawności: 

 Pogadanki na temat bezpieczeństwa, propagowanie zdrowego stylu życia, 

 Spotkania uczniów z przedstawicielami pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, 
policji, 

 Zajęcia w ramach Klubu Małych Odkrywców( Pismo punktowe Braille’a, zabawa 
z dźwiękiem, dotykiem i ciszą). które poprowadziła Anna Gałecka (Prezes Polskiego 
Związku Niewidomych), 

 Edukacja prozdrowotna. Kierowanie na zabiegi rehabilitacyjne. 

5. Poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych: 

 Prowadzenie zajęć indywidualnych dla uczniów z niepełnosprawnościami 
dostosowanych do ich potrzeb psychofizycznych, 

 Akcja „Świąteczne kartki dobroczynne”, 

 Organizacja Regionalnego Konkursu Plastycznego "Anioł na...", 

 Lekcje wychowawcze, pogadanki na temat niepełnosprawności, barier na jakie 
napotykają osoby niepełnosprawne,  

 Działania szkolnego Klubu Wolontariusza, Szkolnej Rady Uczniowskiej – udział 
uczniów w akcjach charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych np. udział 
w akcji fundacji „Pomóż i Ty”, pomoc podopiecznym Fundacji Sursum Corda, 

 Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: podjazdy, winda, przystosowany gabinet 
oraz toaleta w przychodni mające ułatwić dostęp do świadczeń zdrowotnych osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów. 

6. Zwiększenia aktywności fizycznej wśród mieszkańców gmin: 

 XI Parafiada Regionalna, która jest częścią ogólnopolskiego projektu „Ruch Rzeźbi 
Umysł, Serce i Ciało” koordynowanego przez Stowarzyszenie Parafiada z Warszawy, 

 Mikołajkowy Turniej Pływacki, 

 Turniej siatkówki o Puchar Dyrektora Szkoły, 

 Program „Trzymaj formę”, 

 Propagowanie aktywnego wypoczynku na wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, 
rajdach pieszych, 

 Kształtowanie zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju na zajęciach 
przedmiotowych, godzinach wychowawczych, wychowania do życia w rodzinie oraz 
zajęciach o charakterze ogólnorozwojowym, 

 Zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży w ramach 
dofinansowanego projektu „Szkolny Klub Sportowy”-2019. W związku z zawartym 
porozumieniem w 2019 roku w programie udział wzięły: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 
grupy, Szkoła Podstawowa nr 2 – 1 grupa, 
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 Międzyszkolne zawody sportowe (piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, 

 XIII Międzywojewódzka Olimpiada Sportowa „Od Przedszkolaka do Olimpijczyka” 

 Zajęcia rekreacyjno-wypoczynkowe w ramach godzin pozalekcyjnych oraz w okresie 
wakacyjnym i ferii zimowych organizowane przez Świetlicę Środowiskową: wycieczka 
do świata trampolin” Flyparku” w Jaworznie, wycieczka do Parku Wodnego 
w Tarnowskich Górach, wycieczka do kompleksu rekreacyjnego „Świętokrzyska 
Polana” w Chrustach, 

 Zajęcia zabawowo – rekreacyjne, ogólnorozwojowe i integracyjne na świeżym 
powietrzu i w siedzibie Świetlicy Środowiskowej z wykorzystaniem pomocy 
dydaktycznych, sportowych, 

 XVII Rodzinny Rajd rowerowy, 

 Turniej rodzinny dla mieszkańców Bukowna „Mamo Tato baw się z nami” 

 Marsze Nordic Walking „ Moda na zdrowie”- pod patronatem Burmistrza Miasta 
Bukowno i wydawnictwa „Mody na zdrowie”, 

 Zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych, 

 Zajęcia w ramach Wakacji i ferii w MOK. 

7. Edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży: 

 Symboliczny Bieg Uliczny” w ramach WOŚP, 

 Zajęcia w ramach akcji „Mleko z klasą” oraz „Owoce w szkole” 

 Spotkanie uczennic klas VI –VII w ramach Programu „Między nami kobietkami”, 

 Zajęcia w ramach programu „Akademia dojrzewania Laktacyd”, 

 Spotkania z lekarzem pediatrą oraz pielęgniarką w ramach zajęć edukacyjnych, 

 Udział uczniów SP nr 2 w powiatowym konkursie krasomówczym ekoteatr, 

 Innowacje pedagogiczne” Wiemy, co jemy bo zdrowi być chcemy”, 

 Zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania 
uzależnieniu i inicjacji alkoholowej wśród młodzieży- dyskusja, forma zabawowo – 
warsztatowa w oparciu o autorski program, 

 Zajęcia edukacyjne promujące zdrowie „Dzień Dentysty - zdrowy śmiech” – 
pogadanka na temat konieczności mycia zębów i kontroli u dentysty, 

 Edukacja prozdrowotna w miejscu nauczania i wychowania prowadzona przez 
pielęgniarkę szkolną, 

 Edukację zdrowotna podczas wykonywania bilansu zdrowia w przychodni. 

8. Edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa: 

 Program „Ratujemy i Uczymy Ratować”, 

 Udział uczniów w Powiatowym konkursie Pierwszej Pomocy, 

 Systematyczne powtarzanie, demonstrowanie i objaśnianie na lekcjach wf, edukacji 
dla bezpieczeństwa, godzinach wychowawczych, lekcjach przedmiotowych w jaki 
sposób zachować się w sytuacji zagrożenia życia, 



 Raport o stanie Gminy Bukowno za 2019 rok 
 

91 
 

 Pokazy, prelekcje przedstawiane przez przedstawicieli pogotowia ratunkowego 
i straży pożarnej nt. pierwszej pomocy, 

 Działalność Szkolnego Koła PCK, 

 Zajęcia w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca pod patronatem 
fundacji WOŚP w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować”. 

 Wykład strażaka- Przemysława Bratkowskiego pt.” Bezpieczeństwo Twoje i Twoich 
bliskich” w ramach Uniwersytetu Otwartego.  

9. Radzenia sobie uczniów / wychowanków ze stresem: 

 Szkolny Programu Profilaktyki obejmujący system przeciwdziałania agresji w szkole, 
działania wychowawcze i terapeutyczne, 

 Działalność Koła Pedagoga, 

 Zajęcia warsztatowe i pogadanki w ramach spotkań z pedagogiem i psychologiem 
dotyczące sposobów uczenia się, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwłaszcza 
stresujących i wymagających postaw asertywnych, 

 Zajęcia profilaktyczno-edukacyjnych sprzyjających niwelowaniu sytuacji 
stresogennych w tym: zajęcia relaksacyjne na materacach z wykorzystaniem 
projektora, biblioterapii i muzyki relaksacyjnej, zabawy ogólnorozwojowe na 
materacach z wykorzystaniem kształtek rehabilitacyjnych i muzyki, zajęcia 
socjoterapeutyczne w kręgu- gry i zabawy wzmacniające grupę, relacje, pozytywne 
emocje. 

10. Pozytywnych kontaktów interpersonalnych: 

 Udział w Ogólnopolskim Projekcie Fundacji B0 WARTO „(...) każdy powinien zobaczyć 
dobroć w twojej twarzy, w oczach i w uśmiechu” – w myśl Matki Teresy z Kalkuty 
oraz projekcie „ Lepszy Świat przez wolontariat”, 

 Obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień, 

 Zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Mediatora, 

 Zajęcia warsztatowe – integracja klas poprzez gry i zabawy oraz pogadanki, dyskusje, 
a także w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie i lekcji wychowawczych, 
uczenie pozytywnych postaw wobec osób dorosłych, przypominanie o zwrotach 
grzecznościowych, 

 Imprezy okolicznościowe m.in.: rodzinne Halloween, spotkanie andrzejkowe, 
„Rodzinny pociąg po Europie”, 

 Nawiązywanie pozytywnych kontaktów interpersonalnych z innymi instytucjami: 
udział w Wigilii dla mieszkańców Bukowna, warsztaty wielkanocne, zajęcia 
integracyjne przedszkolaków z wychowankami Świetlicy Środowiskowej, 

 Pierwsza Bukowieńska Senioriada „Pod parasolem” . 

11.  Kontroli i rehabilitacja wad postawy: 

 Przeprowadzenie badań przesiewowych: rozwoju fizycznego, bocznego skrzywienia 
kręgosłupa, nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń kończyn dolnych, 

 Obowiązkowe lekcje pływania dla uczniów szkoły, 

 Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy, wyjazdy dzieci 
na basen, 
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 Badania przesiewowe i bilans zdrowia - badania lekarskie w przychodni oraz szkole 
wyłaniające uczniów z wadami postawy i kierowanie ich do lekarza specjalisty. 

12. Profilaktyki próchnicy zębów: 

 Systematyczną kontrolę uzębienia dzieci i młodzieży, 

 Program nadzorowanej fluoryzacji zębów, systematyczna kontrola uzębienia dzieci i 
młodzieży w szkołach podstawowych. 

13. Wyjazdów profilaktycznych dzieci na „Zielone Szkoły”: 

 Wyjazd uczniów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 na „Zieloną Szkołę” do Pogorzelicy. 

14. Innych działań: 

 Coroczny program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku 
Życia. Zaszczepiono 135 seniorów. 

 Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dla dzieci 
zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego . Bezpłatnymi szczepieniami objęto 18 
dzieci z rocznika 2017. 

 W ramach Uniwersytetu Otwartego odbyły się wykłady: trenera motywacyjnego 
Przemysława Podgórskiego pt. „Psychologia stresu” , podkom. Katarzyny Matras pt. 
„Bezpieczny senior”, lek. med. Lidii Gądek pt. „Cukrzyca słodki wróg”, lek. Anny 
Księskiej pt. „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie”, 

 Gmina Bukowno we wrześniu 2019 r. przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu 
profilaktyki czerniaka, opracowanego przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma 
działające przy centrum Onkologii- Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Warszawie. 

 W zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych nakłada na gminę Bukowno zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej dotyczące wydawania decyzji w sprawach 
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzając ich prawo do korzystania 
ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 W 2019 r. Burmistrz Miasta Bukowno wydał 3 decyzje potwierdzające prawo do 
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Program Promocji Zdrowia Miasta Bukowno realizowany jest przez: Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę 
Podstawową nr 2, Miejskie Przedszkole, Świetlicę Środowiskową MOPS, Miejski Ośrodek Kultury, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski 
w Bukownie.  

Ponadto, program rokrocznie jest realizowany przez MEDBUK Sp. z o.o., który również prowadzi na 
terenie gminy działalność w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przedmiotem 
kontraktu jest organizowanie oraz udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 
wczesne wykrywanie, leczenie chorób oraz zapobieganie i ograniczanie niepełnosprawności 
w zakresie: 

 świadczeń lekarza POZ, lekarza rodzinnego 

 świadczeń pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej 

 świadczeń położnej rodzinnej 

 świadczeń pielęgniarki szkolonej w miejscu nauczania i wychowania. 
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W ramach opieki profilaktycznej i promocji zdrowia Przychodnia MEDBUK organizuje i bierze udział 
w akcjach mających na celu wczesne wykrywanie chorób. W ramach kontraktu z NFZ realizowany jest 
program chorób układu krążenia, w którym mogą brać udział osoby w wieku 35, 45, 55 oraz 65 roku 
życia. Czynione są także starania, aby jak największa liczba osób mogła wziąć udział w programie. 
W ramach profilaktyki w 2019 roku, podobnie jak w ubiegłym roku przeprowadzone zostały badania: 
osteoporozy, usg tarczycy, usg piersi, echo serca. W ramach programu akredytacji w POZ realizuje 
dodatkowe programy promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki pierwotnej. Najczęściej 
programy te dotyczą: nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, otyłości, wady podstaw u dzieci oraz chorób 
tarczycy.  

Na terenie gminy działają również: 

 Filia Miejsko-Gminnego Centrum Stomatologii Olkusz Sp. z o.o., które uzyskało kontrakt 
stomatologiczny w ramach NFZ na okres od 01.07.2018 r. - 30.06.2023 r., w skład której 
wchodzą dwie Poradnie Stomatologiczne: Poradnia Stomatologiczna nr 1 przy ulicy 
Zwycięstwa 9, Poradnia Stomatologiczna Szkolna przy ulicy Szkolna 8. W związku z wejściem 
w życie w dniu 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej 
nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078), która nałożyła obowiązek objęcia opieką 
stomatologiczną uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowno, 
zawarte zostało porozumienie na postawie art. 12 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy 
dotyczące realizacji bezpłatnej opieki stomatologicznej nad uczniami Szkoły Podstawowej 
nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Opieka stomatologiczna odbywa się w w/w gabinetach. 
Świadczenia dotyczące opieki stomatologicznej nad uczniami są finansowane ze środków 
ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 Filia Miejsko-Gminnego Centrum Medycznego WOLMED w ramach którego funkcjonuje 
poradnia medycyny pracy oraz cztery poradnie specjalistyczne: 

o otolaryngologiczna, 

o okulistyczna, 

o neurologiczna, 

o ginekologiczno-położnicza. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok został przyjęty 
Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 r. Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii uchwalony został Uchwałą V/27/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku. 

Środki na realizację obu Programów, które są zadaniem własnym gminy, pochodzą z opłat za wydane 
zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Dochody gminy z tych opłat, nie mogą 
być przeznaczone na inny cel. 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu. 

Praca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

MKRPA w 2019 roku prowadziła wobec 34 osób (w tym 8 kobiet) procedurę dotyczącą nadużywania 
alkoholu obejmującą: wezwania na posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, przeprowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia, udzielanie informacji 
o możliwościach leczenia (w tym kierowanie na terapię indywidualną i grupową do Punktu 
Terapeutycznego w MOK), kierowanie do Punktu Psychologicznego dla Osób Uzależnionych 
i Członków Ich Rodzin w Bukownie, przeprowadzenie rozmów z osobami bliskimi osób uzależnionych 
w celu wyjaśnienia spraw rodzinnych związanych z nadużywaniem alkoholu oraz określenia 
ewentualnej przyczyny nałogu, skierowania na badanie w kierunku uzależnienia od alkoholu 
i wskazania zakładu odwykowego, koordynację terminów leczenia w zakładach lecznictwa 
odwykowego – w przypadku dobrowolnego podjęcia leczenia, występowanie z wnioskiem do Sądu 
Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie wobec zgłoszonych osób obowiązku 
leczenia odwykowego, zgodnie z opiniami biegłych psychologa i psychiatry. 

W 2019 roku wpłynęło 24 nowych wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe mieszkańców 
Bukowna (w tym 7 dotyczących kobiet). 

Wobec części osób procedura została zakończona złożeniem wniosku do Sądu Rejonowego, wobec 
części jeszcze trwa, część podań o leczenie została wycofana lub zawieszona.  

Ponadto Komisja współpracowała z 9 osobami – członkami rodzin zainteresowanymi prowadzoną 
procedurą. 

Informacja o złożonych wnioskach do Sądu Rejonowego w Olkuszu: 

Wnioski do Sądu Rejonowego w Olkuszu  
Wydział III Rodzinny i Nieletnich  

o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego. 

 

Liczba wniosków 

 
Wnioski złożone w 2019 r. z tego: 

 
22 

 zakończone postanowieniem Sądu o nałożeniu obowiązku 
leczenia odwykowego w zakładzie typu stacjonarnego z 
nadzorem kuratora, 

11 

 zakończone postanowieniem Sądu o nałożeniu obowiązku 
leczenia odwykowego w trybie niestacjonarnym pod 
nadzorem kuratora, 

3 

 wnioski oddalone. 
 

4 
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Zapewnienie pomocy psychologicznej w Punkcie Psychologicznym dla Osób Uzależnionych 
i Członków Ich Rodzin: 

Informacja o pracy psychologa (w środy 16.00 – 18.00 w przychodni zdrowia) w 2019 r.: 

Liczba udzielonych porad 122 

Liczba osób:  

 z uzależnieniem od alkoholu 11 

 członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym 21 

 ofiary przemocy w rodzinie 12 

 osoby z innymi problemami 25 

 

Punkt Terapeutyczny - prowadzenie indywidualnych i grupowych programów psychoterapii 
uzależnień i współuzależnień: 

Informacja o pracy terapeuty (w poniedziałki 14.00 – 18.00 w MOK) w 2019 r.: 

W punkcie terapeutycznym odnotowano 505 wizyt na zajęciach terapeutycznych. 

Terapia indywidualna – 147 wizyt. 

Terapia grupowa – 358 wizyt. 

 

Dofinansowanie całodobowych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób nietrzeźwych z terenu Gminy 
Bukowno: 

Dotacja celowa - 5.400,00 zł (2.400,00 zł za 2018 r. i 3.000,00 zł za 2019 r.) z przeznaczeniem na 
zapewnienie całodobowego świadczenia zdrowotnego na rzecz osób nietrzeźwych z terenu Gminy 
Bukowno, które zakłócają porządek publiczny, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu 
lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób przez specjalistyczny Zakład Usług 
Medycznych MEDICS z siedzibą w Sosnowcu. 

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

1. Zadanie realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny oraz Punkt Informacji, Wsparcia 
i Pomocy dla osób Dotkniętych Przemocą w MOPS (sprawozdania z działalności w 2019 roku 
zawarte w sprawozdaniu MOPS z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Bukowno na lata 2017 – 2024”). 

2. W siedzibie Miejskiego Przedszkola funkcjonuje Świetlica Środowiskowa (w strukturze 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Finansowanie Świetlicy ze środków Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmuje: 

a. utrzymanie bieżące pomieszczeń, 

b. zakup sprzętu do prowadzenia działalności, 

c. finansowanie bieżących kosztów działalności Świetlicy związanych z organizowaniem 
zajęć, posiłków i wypoczynku dla dzieci, 

d. finansowanie wynagrodzeń pracowników. 



Raport o stanie Gminy Bukowno za 2019 rok 

96 
 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu uzależnieniom, w tym 
narkotykom, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Profilaktyczne przedstawienia, warsztaty, imprezy, konkursy i spektakle teatralne obejmujące 
profilaktykę uzależnień. 

1) Spektakl profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie 
promujący zdrowy i bezpieczny styl życia bez alkoholu narkotyków i innych używek. 

2) Warsztaty profilaktyczne „Codzienność i wirtualna rzeczywistość. Relacje bez hejtu i mowy 
nienawiści zorganizowane dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie. 

3) Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z trenerem personalnym dot. zdrowych i bezpiecznych 
form spędzania wolnego ze wskazaniem na szkodliwość spożywania alkoholu, narkotyków 
i innych używek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Bukownie. 

4) Plener artystyczny „U stóp Diablej Góry” wraz z organizacją konkursów plastycznych. 

5) Przedstawienie teatralno-muzyczne zawierające treści profilaktyczne z zakresu zdrowia wraz 
z konkursem profilaktycznym dla dzieci w Miejskim Przedszkolu. 

6) Udział w konkursie i gali finałowej pokonkursowej projektu „Każdy powinien zobaczyć dobroć 
w twojej twarzy, oczach i uśmiechu” – konkurs artystyczny oraz akcje pomocowe / 
charytatywne (wolontariat). 

7) Spotkanie autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bukownie z elementami profilaktyki, 
ukazujące młodym ludziom alternatywne formy spędzania wolnego czasu. 

8) „Reaguj na przemoc” - kampania wśród dzieci i młodzieży (plakaty i ulotki). 

9) Seminarium z zakresu profilaktyki alkoholowej. 

10) Koncert artystyczno-muzyczny z okazji Dnia Strażaka zawierający treści profilaktyczne. 

11) Zakup nagród i pucharów dla zwycięzców konkursów organizowanych na Turnieju Wiedzy 
o bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. 

12) Impreza profilaktyczno-edukacyjna „My dzieci z Dworca ZOO” skierowana do dzieci 
i młodzieży promująca życie bez używek. 

13) Kampania „Dopalacze – powiedz STOP” - kampania wśród dzieci i młodzieży (plakaty i ulotki). 

14) Zakup słodyczy i materiałów w związku z organizacją imprez profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży. 

 

Budowa i modernizacja obiektów małej architektury, boisk sportowych, placów zabaw 
i terenów rekreacyjnych oraz organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 
i dofinansowanie działań związanych z turystyką i sportem jako alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu i zapobiegających powstawaniu patologii. 

1) Zajęcia rekreacyjne i rekreacyjno – sportowe dla uczniów. 

2) Zakup odzieży sportowej w związku z organizacją Rodzinnego Turnieju „Mamo, tato baw się 
z nami” oraz innych profilaktycznych zajęć sportowych promujących aktywny i zdrowy styl 
spędzania wolnego czasu. 

3) Organizacja turniejów sportowych na Orliku. 

4) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz usługi gastronomiczne dla uczestników zajęć 
sportowo-rekreacyjnych podczas Europejskiego Tygodnia Sportu. 
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5) Parafiada Regionalna - zakup pucharów dla zwycięzców konkurencji sportowych. 

6) Rodzinny Rajd Rowerowy o puchar Burmistrza Miasta – zakup nagrody. 

7) Impreza sportowo-rekreacyjna o charakterze profilaktycznym mająca na celu promocję 
zdrowego i aktywnego stylu życia i spędzania wolnego czasu. 

8) Udział dzieci z terenu Bukowna (wyjazd na mecz) w Mistrzostwach Świata do lat 20 w Piłce 
Nożnej jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu. 

9) Zakup, transport i montaż gablot ogłoszeniowych w Strefie Aktywnego Wypoczynku przy 
Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie. 

 

Ograniczenie dostępności do alkoholu. 

1) Przestrzeganie zasad określonych uchwałami Rady Miejskiej dot. wydawania zezwoleń na 
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – opiniowanie przez Miejską Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wniosków na sprzedaż i podawania napojów 
alkoholowych.  

 

Dochody Gminy z opłat za korzystanie z zezwoleń  
 na sprzedaż napojów alkoholowych 

191 888,84 zł  

Łączny limit punktów  
 sprzedaży napojów alkoholowych 

130 

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  
 do spożycia poza miejscem sprzedaży – (sklepy) 

95 

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  
 do spożycia w miejscu sprzedaży – (lokale gastronomiczne) 

35 

Stan na 31.12.2019 r. 

 sklepy, 

 lokale 

 

21 

5 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Bukowno. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Bukowno na lata 2018-2024 została 
podjęta Uchwałą NR LIII/365/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 r. Wskazuje 
ona na istotne kwestie społeczne, z jakimi zmagają się mieszkańcy, a także wytycza: cele strategiczne 
projektowanych zmian, kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych oraz 
zajmuje się tworzeniem mechanizmów wzmacniających efektywność dokonywanych zmian. 
Wskazuje również na sposób realizacji podejmowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach 
strategii, określa ramy finansowe oraz wskaźniki realizacji działań. Strategia jest dokumentem 
stworzonym na okres sześcioletni i dlatego prowadzony jest coroczny stały monitoring i ewaluacja 
realizowanych zadań, który w formie corocznego sprawozdania przedstawiany jest Radzie Miasta. 

W strategii wytyczono 5 głównych celów strategicznych realizowanych przez jednostki organizacyjne 
i instytucje w gminie: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie, 

 Szkołę Podstawową nr 1 w Bukownie, 

 Szkołę Podstawowa nr 2 w Bukownie, 

 Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie, 

 Miejską Bibliotekę Publiczną w Bukownie, 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, 

 Miejskie Przedszkole w Bukownie, 

 Przedszkole Publiczne Sióstr Prezentek w Bukownie, 

 Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bukownie, 

 Referat Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Bukownie, 

 Referat Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego Urzędu Miejskiego 
w Bukownie, 

 Świetlicę Środowiskową w Bukownie, 

 Zespół Interdyscyplinarny w Bukownie. 

 

CEL I : Zintegrowany system pomocy społecznej. 

W ramach tego celu działania skoncentrowane są na: 

 monitorowanie i diagnozowanie problemów społecznych, 

 wzmacnianiu systemu wsparcia na rzecz osób bezrobotnych poprzez: pracę socjalną 
z bezrobotnymi podopiecznymi MOPS, współpracę z instytucjami i/lub podmiotami 
działającymi w obszarze integracji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych. W ramach 
pracy socjalnej na rzecz osób pozostających bez pracy pracownicy socjalni prowadzili 
działania edukacyjne, wspierające i motywujące skoncentrowane na dążeniu do zmiany 
postaw klientów wobec własnego bezrobocia. W 2019 roku z osobami bezrobotnymi 
zawierano kontrakty socjalne, których celem było podjęcie i utrzymanie pracy, podjęcie prac 
społecznie użytecznych, oraz motywowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. 
W 2019 roku zawarto 63 kontrakty socjalne, w tym 42 kontrakty z osobami bezrobotnymi. 

 tworzeniu systemu wsparcia na rzecz osób ubogich i podlegających wykluczeniu 
społecznemu poprzez: zmniejszenie skutków ubóstwa przez udzielanie potrzebującym 
pomocy rzeczowej i finansowej przez MOPS (świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki 
rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Dobry Start”, 
świadczenia z pomocy społecznej), wprowadzenie lokalnej Karty Dużej Rodziny dającej 
możliwości uzyskania bonifikaty przy korzystaniu z różnych usług, a także realizację pracy 
socjalnej przez pracowników MOPS na rzecz osób wykluczonych społecznie. Szczegółowe 
sprawozdanie z realizowanych form pomocy na rzecz mieszkańców gminy obejmuje 
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sprawozdanie z działalności MOPS w Bukownie za 2019r. przedstawione Radzie Miejskiej 
w m-cu III 2020r. 

 utrzymaniu systemu wsparcia dla osób uzależnionych i doznających przemocy poprzez: 
realizację gminnego programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, działań profilaktycznych wśród dorosłych, 
dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień od alkoholu oraz środków psychoaktywnych, realizację 
specjalistycznego poradnictwa osobom z problemem uzależnień, współpracę z Ośrodkami 
Lecznictwa Odwykowego, realizację zadań określonych Gminnym Programem 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2024. 

 rozwijaniu form wsparcia i pomocy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych poprzez: 
monitoring sytuacji demograficznej miasta, zapewnienie aktywnego udziału osób starszych 
w życiu kulturalno-społecznym miasta poprzez dostępne oferty kulturalne, edukacyjne 
i sportowe realizowane w MOK, Miejskiej Bibliotece Publicznej, MOSiR, wsparcie materialne 
dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach systemu pomocy społecznej, tworzenie 
warunków dla funkcjonowania nieformalnych grup samopomocowych, rozwój wolontariatu 
wśród seniorów, zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej w ramach współpracy 
z gminami i powiatem, zapewnienie dostępności do usług opiekuńczych, zdrowotnych, 
diagnostycznych i rehabilitacji dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

 tworzeniu systemu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej poprzez: realizację zadań w ramach 
3-letniego gminnego programu wspierania rodziny, monitoringu sytuacji dziecka i rodziny, 
zapewnienie wsparcia asystenta rodziny i wsparcia materialnego dla rodzin przejawiających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zapewnienie dostępności 
specjalistów z zakresu pracy z rodziną niewydolną wychowawczo takich jak: psycholog, 
pedagog, mediator, prawnik; 

 

CEL II: Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny. 

W ramach tego celu umacniano istniejące formy oparcia i pomocy rodzinom poprzez: 

 zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury oraz szkołami, organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie 
oferty zajęć sportowych, kulturalnych itp. promowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży 
idei wolontariatu. 

 umacnianie systemu edukacji i wspierania rodziny poprzez zapewnienie wsparcia 
psychologicznego dla rodzin. 

 tworzenie warunków do organizowania aktywnego wypoczynku dla dzieci poprzez 
organizację imprez integracyjnych dla całych rodzin oraz rodzinnych zawodów sportowych 
z wykorzystaniem bazy rekreacyjnej i sportowej. 

 budowanie systemu wsparcia materialnego dla rodzin poprzez realizację systemu 
stypendialnego dla dzieci i młodzieży oraz programów wsparcia materialnego rodzin np. 
Karta Dużej Rodziny, Rodzina 500+. 

 

CEL III: Tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. 

Podejmowano działania polegające na: 

 zapewnieniu dostępu do stacjonarnej opieki zdrowotnej, 

 promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki zdrowia poprzez współpracę 
placówek oświatowych, władz samorządowych, organizacji, instytucji i społeczności lokalnej. 
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CEL IV: Tworzenie godnych warunków zamieszkania. 

 

W ramach powyższego celu zaplanowano działania mające na celu: 

 wspieranie rozwoju mieszkalnictwa i tworzenie dogodnych warunków do życia dla 
mieszkańców poprzez wzrost dostępności mieszkań socjalnych, chronionych i komunalnych, 
promowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 

 

CEL V: Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału kulturowego oraz edukacyjnego. 

Podejmowano działania mające na celu: 

 zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do oferty kulturalnej oraz edukacyjnej, 
kontynuację działań Uniwersytetu Otwartego i Klubu Seniora, zapewnienie dostępu do 
świetlic szkolnych oraz placówek wsparcia dziennego. 

 

Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.  
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 –2020 został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta 
Nr LIV/368/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 stycznia 2018 r. Działania Programu 
adresowane były w szczególności do rodzin wychowujących dzieci, przeżywających trudności 
w realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, dotkniętych przemocą, problemem uzależnień, 
ubóstwem. Program Wspierania Rodziny w Gminie Bukowno zakłada tworzenie warunków 
sprzyjających poprawie życia rodzin i dzieci. Szczegółowe Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych 
w programie zawarto w Sprawozdaniu złożonym Radzie Miejskiej w Bukownie w m-cu marcu br. 

W ramach Programu zaplanowano działania w następujących obszarach: 

1. Przeciwdziałanie marginalizacji i społecznej degradacji rodziny, w tym zaspokojenie 
podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez:  
zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego poprzez udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej 
rodzinom, diagnozowanie i monitorowanie warunków życia i potrzeb rodzin o niskim statusie 
materialnym i wymiana informacji w tym zakresie, realizowanie programów profilaktycznych 
i edukacyjnych z zakresu uzależnień, przemocy, dysfunkcji rodziny oraz propagujących 
zdrowy styl życia, prowadzenie aktywizacji zawodowej przy współpracy z PUP w Olkuszu 
i aktywizacji społecznej, rodzin dotkniętych długotrwałym bezrobociem poprzez szeroko 
rozumianą pracę socjalną, zawieranie kontraktów socjalnych, funkcjonowanie placówki 
wsparcia dziennego na terenie gminy i zapewnienie w niej miejsc dla dzieci, zapewnienie 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poprzez organizację kolonii, wycieczek lub wsparcie 
finansowe rodzin ubogich z przeznaczeniem na udział dzieci w zorganizowanych formach 
wypoczynku. 

2. Wspieranie rodziny w funkcji opiekuńczo - wychowawczej, w tym wzmocnienie 
i podnoszenie umiejętności rodzicielskich, które było realizowane poprzez:  
rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców poprzez organizowanie: 
warsztatów, konsultacji i poradnictwa specjalistycznego: socjalnego, psychologicznego, 
prawnego i pedagogicznego jako forma działań profilaktycznych, psychoedukacyjnych 
skierowanych do rodziców z dziećmi, pomoc rodzinie w opiece i wychowywaniu dziecka, 
organizowanie zajęć pozaszkolnych i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Bukowno 
w formie zajęć sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych, współfinansowanie pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej, monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami oraz 
motywowanie osób uzależnionych do podjęcia specjalistycznego leczenia bądź terapii ze 
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szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi, promowanie i rozwój wolontariatu na rzecz 
dzieci i młodzieży. 

3. Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 
dziecka i rodziny. 
W ramach tego celu podejmuje się współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
jako jednostką realizującą zadania z zakresu pieczy zastępczej na rzecz powrotu dzieci do 
rodzin biologicznych, z pedagogami, nauczycielami, kuratorami oraz przedstawicielami 
innych zawodów działających na rzecz dziecka i rodziny w celu poprawy funkcjonowania, 
poprzez doskonalenie kwalifikacji i umiejętności osób zaangażowanych na rzecz pomocy 
dziecku i rodzinie (szkolenia dla pracowników socjalnych, asystenta rodziny, wychowawców, 
pedagogów i psychologów szkolnych). 

4. Promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodziny ze społecznością 
lokalną. 
Powyższy cel szczegółowy ukierunkowany był na podejmowanie działań mających na celu: 
promowanie wartości rodziny i integracji międzypokoleniowej poprzez organizowanie, 
imprez, spotkań, warsztatów, festynów, zamieszczane artykuły w prasie lokalnej, 
informowanie, aktywowanie, motywowanie rodzin do udziału w wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych, koncertach, wystawach poprzez promowanie imprez rodzinnych na rzecz 
wzmacniania wartości rodziny. 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Mieście Bukowno na lata 2017-2024. 
Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bukowno na 
lata 2017-2024 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 nr 
XXXVI/245/2016 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr LXV/436/2018 z dnia 31 września 2018r. 
w sprawie wprowadzenia zmian do w/w Programu. Program skierowany jest do mieszkańców 
Bukowna, w tym do: 

1) osób zagrożonych przemocą w rodzinie, 
2) osób doświadczających przemocy w rodzinie, 
3) świadków przemocy w rodzinie, 
4) podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, których obszarem 

działania jest miasto Bukowno. 

Szczegółowe sprawozdanie z działań zawartych w programie przedstawiono w Sprawozdaniu 
złożonym Radzie Miejskiej w Bukownie w m-cu marcu br. Celem głównym Programu jest zwiększenie 
skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ograniczenia skali zjawiska 
w Gminie Bukowno. Z celu głównego wynikają cele szczegółowe oraz wyznaczone cztery 
priorytetowe obszary w ramach których, podejmowano działania w zakresie: 

1. Profilaktyki i edukacji społecznej.  
W ramach tego obszaru podejmowano działania w zakresie edukacji i informacji kierowanej 
do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych: na temat zjawiska przemocy domowej, instytucji 
udzielających wsparcia osobom dotkniętym przemocą. Działania obejmują również realizację 
programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i przedszkolach mające przeciwdziałać 
agresji, przemocy i uzależnień, uwrażliwiających dzieci i młodzież na problem przemocy, 
uzależnień oraz sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją, organizowanie alternatywnych 
(aktywnych) form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży sprzyjających pozytywnym 
postawom w rodzinie i wzmacnianiu więzi rodzinnych, realizację działań edukacyjnych 
i profilaktycznych mających na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod 



Raport o stanie Gminy Bukowno za 2019 rok 

102 
 

wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży zwłaszcza w rodzinach zagrożonych 
przemocą w rodzinie. 

2. Diagnozowania i monitorowania skali przemocy w środowisku lokalnym.  
W ramach tego kierunku prowadzi się cykliczny monitoring zjawiska przemocy w środowisku 
lokalnym poprzez analizę danych zastanych wynikających ze sporządzanych sprawozdań, 
raportów, liczby zakładanych niebieskich kart, liczby osób objętych pomocą w związku 
z przemocą w rodzinie. 

3. Zapewnienia kompleksowego systemu pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych lub 
zagrożonych przemocą.  
W tym obszarze zapewniono dostęp do specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, 
pedagogicznego, rodzinnego, socjalnego, prawnego itp.)i mediacji, a w razie konieczności 
opuszczenia miejsca zamieszkania przez osobę doznającą przemocy zakontraktowano 
w drodze porozumienia miejsce w schronisku dla osób bezdomnych. Ponadto działania 
ukierunkowane były na zwiększenie skuteczności działań wobec sprawców przemocy poprzez 
motywowanie ich do skorzystania z działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców 
przemocy. 

4. Podniesienia poziomu wiedzy osób zajmujących się zawodowo lub społecznie 
problematyką przemocy realizowany poprzez udział osób zaangażowanych zawodowo lub 
społecznie w pomoc osobom doznającym przemocy w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania 
przemocy, a także zabezpieczenia przed skutkami wypalenia zawodowego- poprzez dostęp 
do superwizji. W ramach tego obszaru zapewniono kontynuację działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego celem podejmowania skutecznych działań w zakresie zaprzestania 
przemocy w rodzinie w gminie Bukowno. 
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Realizacja podjętych w 2019 roku uchwał Rady Miejskiej. 
Stosownie do art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz 
Miasta jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie uchwał Rady 
Miejskiej. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz Miasta przy pomocy 
Urzędu Miejskiego realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2019 roku w sposób określony 
treścią tych uchwał. 

W 2019 roku Rada Miejska w Bukownie obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie 
z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. Wypełniając 
dyspozycję zawartą w planie pracy w 2019r. Rada Miejska obradowała na 14 sesjach zwyczajnych, 5 
sesjach nadzwyczajnych i podjęła łącznie 94 uchwał, w tym 86 uchwał, których realizację powierzono 
Burmistrzowi Miasta. 

Podjęte przez Radę Miejską uchwały Burmistrz Miasta zgodnie z art. 90 ust.1 i 2 ustawy 
o samorządzie gminnym przekazywał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, 
jakimi są w zakresie zgodności z prawem Wojewoda Małopolski, a w zakresie spraw finansowych – 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. 

Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 
miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur 
i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. 

Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

  



 
 

 
 

  

Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 
Ogłoszona 
w Dz. Urz. 

Sposób realizacji 

1 29.01.2019 V/29/2019 

Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 
stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w 
Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

TAK 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

2 29.01.2019 V/30/2019 

Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 
stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/16/2018 Rady 
Miejskiej w Bukownie z dnia 28.12.2018 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 
2019-2023. 

NIE 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019-2023 
zgodnie z podjętą uchwałą – zwiększono limit 
wydatków w roku 2019 na zadaniu „Przebudowa 
targowiska Miejskiego w Bukownie”. 

3 29.01.2019 V/31/2019 
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 
stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych 
dla Policji. 

NIE 
Zrealizowana. Przekazano środki finansowe dla 
Policji. 

4 29.01.2019 V/32/2019 
 Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 
stycznia 2019 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

TAK 
Stawki przyjęte niniejszą uchwałą obowiązywały od 
1 marca 2019 do końca 2019 r. 

5 29.01.2019 V/33/2019 
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 
stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnych standardów 
urbanistycznych dla Miasta Bukowno. 

TAK W trakcie realizacji 

6 29.01.2019 V/34/2019 

Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 
stycznia 2019 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości 
gruntowych stanowiących części działek: nr 550/20, nr 
277/269 oraz nr 904/15, obręb ewidencyjny Starczynów. 

NIE 
Zrealizowana. Umowa najmu GB.6845.4.2019 
zawarta w dn. 29.03.2019  r. 

7 29.01.2019 V/35/2019 

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 
stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty 
jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w 
prawo własności tego gruntu. 

TAK W trakcie realizacji 

8 29.01.2019 V/36/2019 

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 
stycznia 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bukowno 
udziału wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości 
stanowiącej działkę nr 1590/4, obręb ewidencyjny Stare 
Bukowno. 

NIE 
Zrealizowana 
Akt notarialny Rep. A numer 2391/2019 z dn. 
15.11.2019 r. 

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552652,uchwala-nr-v292019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552652,uchwala-nr-v292019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552652,uchwala-nr-v292019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552652,uchwala-nr-v292019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552693,uchwala-nr-v302019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1620.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552693,uchwala-nr-v302019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1620.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552693,uchwala-nr-v302019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1620.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552693,uchwala-nr-v302019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1620.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552693,uchwala-nr-v302019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1620.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552700,uchwala-nr-v312019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-przekazania-srodkow.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552700,uchwala-nr-v312019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-przekazania-srodkow.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552700,uchwala-nr-v312019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-przekazania-srodkow.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552705,uchwala-nr-v322019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-stawek-oplat-za-gos.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552705,uchwala-nr-v322019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-stawek-oplat-za-gos.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552705,uchwala-nr-v322019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-stawek-oplat-za-gos.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552733,uchwala-nr-v332019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-lokalnych.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552733,uchwala-nr-v332019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-lokalnych.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552733,uchwala-nr-v332019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-lokalnych.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552756,uchwala-nr-v352019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-udzielenia-bonifika.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552756,uchwala-nr-v352019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-udzielenia-bonifika.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552756,uchwala-nr-v352019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-udzielenia-bonifika.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552756,uchwala-nr-v352019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-udzielenia-bonifika.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552756,uchwala-nr-v352019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-udzielenia-bonifika.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552763,uchwala-nr-v362019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-nabycia-na-rzecz-gm.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552763,uchwala-nr-v362019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-nabycia-na-rzecz-gm.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552763,uchwala-nr-v362019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-nabycia-na-rzecz-gm.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552763,uchwala-nr-v362019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-nabycia-na-rzecz-gm.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552763,uchwala-nr-v362019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-nabycia-na-rzecz-gm.html
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Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 
Ogłoszona 
w Dz. Urz. 

Sposób realizacji 

9 29.01.2019 V/37/2019 

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 
stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/2015 
Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
29.09.2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy Bukowno współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, zgodnie z 
umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00332/13-00. 

NIE Plan w trakcie realizacji. 

10 29.01.2019. V/40/2019 

Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 
stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2018 
Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. 

TAK 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

11 6.02.2019 VI/41/2019 

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 6 
lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w 
Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

TAK 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

12 6.02.2019 VI/42/2019 

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 6 
lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/16/2018 Rady 
Miejskiej w Bukownie z dnia 28.12.2018 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 
2019-2023. 

NIE 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019-2023 
zgodnie z podjętą uchwałą – zwiększono łączne 
nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz 
zwiększono limit wydatków w roku 2019 na zadaniu 
„Modernizacja infrastruktury rekreacyjno – 
ruchowej MOSiR oraz dostosowanie jej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i seniorów”. 

13 26.02.2019 VII/43/2019 

Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu 
państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie zadania 
pn.: "Przebudowa targowiska miejskiego w Bukownie” 
realizowanego z udziałem środków z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

NIE 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552775,uchwala-nr-v372019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552775,uchwala-nr-v372019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552775,uchwala-nr-v372019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552775,uchwala-nr-v372019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552775,uchwala-nr-v372019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552775,uchwala-nr-v372019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552775,uchwala-nr-v372019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552775,uchwala-nr-v372019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552817,uchwala-nr-v402019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-i.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552817,uchwala-nr-v402019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-i.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552817,uchwala-nr-v402019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-i.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552817,uchwala-nr-v402019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-i.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552817,uchwala-nr-v402019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-i.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1552817,uchwala-nr-v402019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-i.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1560049,uchwala-nr-vi412019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-6-lutego-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzet.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1560049,uchwala-nr-vi412019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-6-lutego-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzet.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1560049,uchwala-nr-vi412019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-6-lutego-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzet.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1560049,uchwala-nr-vi412019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-6-lutego-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzet.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1560054,uchwala-nr-vi422019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-6-lutego-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii162018.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1560054,uchwala-nr-vi422019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-6-lutego-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii162018.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1560054,uchwala-nr-vi422019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-6-lutego-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii162018.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1560054,uchwala-nr-vi422019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-6-lutego-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii162018.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1560054,uchwala-nr-vi422019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-6-lutego-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii162018.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1569592,uchwala-nr-vii432019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-lutego-2019-r-w-sprawie-zaciagniecia-pozycz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1569592,uchwala-nr-vii432019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-lutego-2019-r-w-sprawie-zaciagniecia-pozycz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1569592,uchwala-nr-vii432019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-lutego-2019-r-w-sprawie-zaciagniecia-pozycz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1569592,uchwala-nr-vii432019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-lutego-2019-r-w-sprawie-zaciagniecia-pozycz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1569592,uchwala-nr-vii432019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-lutego-2019-r-w-sprawie-zaciagniecia-pozycz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1569592,uchwala-nr-vii432019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-lutego-2019-r-w-sprawie-zaciagniecia-pozycz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1569592,uchwala-nr-vii432019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-lutego-2019-r-w-sprawie-zaciagniecia-pozycz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1569592,uchwala-nr-vii432019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-lutego-2019-r-w-sprawie-zaciagniecia-pozycz.html
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Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 
Ogłoszona 
w Dz. Urz. 

Sposób realizacji 

14 26.03.2019 VIII/44/2019 

Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w 
Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

TAK 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

15 26.03.2019 VIII/45/2019 

Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę 
nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28.12.2018 
r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Bukowno na lata 2019-2023. 

NIE 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019-2023 
zgodnie z podjętą uchwałą – zwiększono  limit 
wydatków w roku 2019 na zadaniu „Modernizacja 
Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” oraz 
wprowadzone zostały łączne nakłady finansowe 
oraz limit zobowiązań i limit wydatków na nowe 
zadanie  pn. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w 
Gminie Bukowno” w latach 2019 – 2020. 

16 26.03.2019 VIII/46/2019 
Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi 
Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

NIE 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

17 26.03.2019 VIII/47/2019 

Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLVI/305/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 stycznia 
2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne 
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania. 

TAK 
Uchwała przekazana do realizacji Kierownikowi 
MOPS w związku ze zmianą wysokości ceny za 1 
godzinę usługi opiekuńczej. 

18 26.03.2019 VIII/48/2019 

Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 
2019. 

TAK Program zrealizowany w 2019 r. 

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582323,uchwala-nr-viii442019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582323,uchwala-nr-viii442019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582323,uchwala-nr-viii442019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582323,uchwala-nr-viii442019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582328,uchwala-nr-viii452019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1620.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582328,uchwala-nr-viii452019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1620.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582328,uchwala-nr-viii452019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1620.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582328,uchwala-nr-viii452019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1620.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582328,uchwala-nr-viii452019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1620.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582340,uchwala-nr-viii462019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-udzielenia-powiatow.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582340,uchwala-nr-viii462019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-udzielenia-powiatow.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582340,uchwala-nr-viii462019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-udzielenia-powiatow.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582356,uchwala-nr-viii472019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582356,uchwala-nr-viii472019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582356,uchwala-nr-viii472019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582356,uchwala-nr-viii472019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582356,uchwala-nr-viii472019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582356,uchwala-nr-viii472019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582356,uchwala-nr-viii472019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582356,uchwala-nr-viii472019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582356,uchwala-nr-viii472019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582356,uchwala-nr-viii472019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582366,uchwala-nr-viii482019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-wprowadzenia-progra.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582366,uchwala-nr-viii482019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-wprowadzenia-progra.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582366,uchwala-nr-viii482019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-wprowadzenia-progra.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582366,uchwala-nr-viii482019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-wprowadzenia-progra.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582366,uchwala-nr-viii482019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-wprowadzenia-progra.html
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Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 
Ogłoszona 
w Dz. Urz. 

Sposób realizacji 

19 26.03.2019 VIII/49/2019 

Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Bukowno. 

NIE Zrealizowana 

20 24.04.2019 IX/50/2019 

Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 
kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej 
w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

TAK 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

21 24.04.2019 IX/51/2019 

Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
24 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr II/16/2018 Rady 
Miejskiej w Bukownie z dnia 28.12.2018 r. w sprawie: 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 
2019-2023. 

NIE 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019-2023 
zgodnie z podjętą uchwałą – zwiększono  łączne 
nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit 
wydatków w roku 2019 na nowe zadanie  pn. 
„Połączenie bezkolizyjne ul. Kolejowej z ul. 1 Maja 
(wykonanie projektu budowlanego). 

22 24.04.2019  IX/52/2019  

Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 
kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. 

TAK 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

23 24.04.2019 IX/53/2019 

Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 
kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/410/2018 Rady 
Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 
ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-
rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno. 

TAK 

Uchwała przekazana do realizacji Dyrektorowi 
MOSiR w związku ze zmianą wysokości opłat za 
korzystanie ze stadionu sportowego, basenu 
kąpielowego oraz kortów tenisowych 

24 24.04.2019 IX/54/2019 

Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 
kwietnia 2019 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości 
gruntowej stanowiącej część działki nr 867/38, obręb 
ewidencyjny Stare Bukowno. 

NIE 
Zrealizowana. Umowa najmu GB.6845.1.2019 
zawarta w dn. 10.07.2019 r. 

25 24.04.2019 IX/55/2019 

Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 
kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę NR VIII/48/2019 Rady 
Miejskiej w Bukownie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Bukowno w roku 2019. 

TAK 

Wprowadzono zmianę w rozdz. 3 § 4 ust. 2 dot. 
Firmy PLAMA Jan Michalski prowadzący Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt pod nazwą PSIE POLE, 32-
222 Racławice 91. 

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582368,uchwala-nr-viii492019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-s.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582368,uchwala-nr-viii492019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-s.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582368,uchwala-nr-viii492019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-s.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1582368,uchwala-nr-viii492019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-s.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592605,uchwala-nr-ix502019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-bud.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592605,uchwala-nr-ix502019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-bud.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592605,uchwala-nr-ix502019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-bud.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592605,uchwala-nr-ix502019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-bud.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592622,uchwala-nr-ix512019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii162.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592622,uchwala-nr-ix512019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii162.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592622,uchwala-nr-ix512019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii162.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592622,uchwala-nr-ix512019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii162.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592622,uchwala-nr-ix512019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii162.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592660,uchwala-nr-ix522019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-doplaty-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592660,uchwala-nr-ix522019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-doplaty-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592660,uchwala-nr-ix522019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-doplaty-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592660,uchwala-nr-ix522019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-doplaty-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592660,uchwala-nr-ix522019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-doplaty-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592687,uchwala-nr-ix532019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-lx410.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592687,uchwala-nr-ix532019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-lx410.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592687,uchwala-nr-ix532019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-lx410.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592687,uchwala-nr-ix532019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-lx410.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592687,uchwala-nr-ix532019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-lx410.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592691,uchwala-nr-ix542019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-oddania-w-najem-ni.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592691,uchwala-nr-ix542019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-oddania-w-najem-ni.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592691,uchwala-nr-ix542019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-oddania-w-najem-ni.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592691,uchwala-nr-ix542019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-w-sprawie-oddania-w-najem-ni.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592694,uchwala-nr-ix552019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-viii4.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592694,uchwala-nr-ix552019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-viii4.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592694,uchwala-nr-ix552019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-viii4.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592694,uchwala-nr-ix552019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-viii4.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592694,uchwala-nr-ix552019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-viii4.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1592694,uchwala-nr-ix552019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-kwietnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-viii4.html
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Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 
Ogłoszona 
w Dz. Urz. 

Sposób realizacji 

26 4.06.2019 XI/56/2019 

Uchwała Nr XI/56/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 
czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej 
w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

TAK 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

27 4.06.2019 XI/57/2019 

Uchwała Nr XI/57/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 
czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr II/16/2018 Rady 
Miejskiej w Bukownie z dnia 28.12.2018 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 
2019-2023. 

NIE 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019-2023 
zgodnie z podjętą uchwałą – zwiększono  łączne 
nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit 
wydatków w roku 2019 na zadaniach: 
„Przystąpienie Gminy Bukowno do Stowarzyszenia 
Zielony Pierścień Tarnowa” oraz „Ekopartnerzy na 
rzecz słonecznej energii Małopolski” a także 
zwiększony został limit wydatków na zadaniu 
„Rozwój kompetencji cyfrowych wśród 
mieszkańców Gminy Bukowno”. 

28 4.06.2019 XI/58/2019  

Uchwała Nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 
czerwca 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych 
na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Olkuszu. 

NIE 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

29 4.06.2019 XI/59/2019 
Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 
czerwca 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku 
o wypłatę dodatku energetycznego. 

TAK 

Na podstawie zmiany ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r.- Prawo energetyczne, rada gminy została 
zobowiązana do określenia w drodze uchwały 
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
Wykonano 

30 4.06.2019 XI/60/2019 

Uchwała Nr XI/60/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 
czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzania prac przy 
drzewie pomnikowym - jesionie wyniosłym rosnącym na 
terenie Miasta Bukowno. 

NIE 
Odstąpiono od wykonania prac przy drzewie. 
Nastąpiła zmiana przebiegu linii napowietrznej. 

31 4.06.2019 XI/61/2019 
Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 
czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie. 

TAK 
Zmiana dot. Popularyzacji walorów rekreacji 
ruchowej, aktywnego wypoczynku i turystyki, w tym 
prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej. 

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618491,uchwala-nr-xi562019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budze.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618491,uchwala-nr-xi562019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budze.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618491,uchwala-nr-xi562019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budze.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618491,uchwala-nr-xi562019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budze.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618502,uchwala-nr-xi572019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii16201.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618502,uchwala-nr-xi572019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii16201.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618502,uchwala-nr-xi572019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii16201.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618502,uchwala-nr-xi572019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii16201.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618502,uchwala-nr-xi572019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii16201.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618515,uchwala-nr-xi582019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-przekazania-srodkow-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618515,uchwala-nr-xi582019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-przekazania-srodkow-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618515,uchwala-nr-xi582019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-przekazania-srodkow-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618515,uchwala-nr-xi582019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-przekazania-srodkow-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618515,uchwala-nr-xi582019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-przekazania-srodkow-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618515,uchwala-nr-xi582019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-przekazania-srodkow-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618524,uchwala-nr-xi592019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618524,uchwala-nr-xi592019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618524,uchwala-nr-xi592019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-wni.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618526,uchwala-nr-xi602019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-przeprowadzania-prac.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618526,uchwala-nr-xi602019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-przeprowadzania-prac.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618526,uchwala-nr-xi602019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-przeprowadzania-prac.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618526,uchwala-nr-xi602019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-przeprowadzania-prac.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618533,uchwala-nr-xi612019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-zmiany-statutu-miejs.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618533,uchwala-nr-xi612019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-zmiany-statutu-miejs.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1618533,uchwala-nr-xi612019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-4-czerwca-2019-r-w-sprawie-zmiany-statutu-miejs.html
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Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 
Ogłoszona 
w Dz. Urz. 

Sposób realizacji 

32 13.06.2019 XII/63/2019 
Uchwała Nr XII/63/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
13 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do 
Zarządu Osiedla Wodąca. 

NIE 
Wybory do Zarządu Osiedla Wodąca odbyły się 
w dniu 04.09.2019 r. 

33 13.06.2019 XII/64/2019 
Uchwała Nr XII/64/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
13 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do 
Zarządu Osiedla Podlesie. 

NIE 
Wybory do Zarządu Osiedla Podlesie odbyły się 
w dniu 01.07.2019 r. 

34 13.06.2019 XII/66/2019 

Uchwała Nr XII/66/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci 
i określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowno, od 
dnia 1 września 2019 roku 

TAK 

Uchwała zrealizowana w zakresie ustalenia sieci 
szkół podstawowych i ustalenia obwodów tych szkół 
od 1 września 2019 r. na skutek wygaśnięcia 
poprzedniej uchwały. 

35 13.06.2019 XII/67/2019 

Uchwała Nr XII/67/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
13 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
międzygminnego porozumienia dotyczącego zapewnienia 
miejsca w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy 
Bukowno przez Gminę Klucze. 

NIE 

Uchwała niezrealizowana w związku z brakiem 
porozumienia w zakresie udostępnienia miejsca 
w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez 
gminę Klucze. Od m-ca grudnia 2019r. gmina nie 
prowadzi samodzielnie mieszkania chronionego. 

36 13.06.2019 XII/68/2019 

Uchwała Nr XII/68/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
13 czerwca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. 

TAK 
Uchwała pozostaje w  realizacji przez Burmistrza 
Miasta Bukowno. 

37 13.06.2019 XIII/69/2019 
Uchwała Nr XIII/69/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta Bukowno wotum zaufania. 

NIE 
Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Miasta wotum 
zaufania. 

38 13.06.2019 XIII/70/2019 

Uchwała Nr XIII/70/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 
2018 r. 

NIE Sprawozdania zostały zatwierdzone. 

39 13.06.2019 XIII/71/2019 
Uchwała Nr XIII/71/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 

NIE 
Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi 
Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626321,uchwala-nr-xii632019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyboro.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626321,uchwala-nr-xii632019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyboro.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626321,uchwala-nr-xii632019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyboro.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626323,uchwala-nr-xii642019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyboro.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626323,uchwala-nr-xii642019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyboro.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626323,uchwala-nr-xii642019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-zarzadzenia-wyboro.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626438,uchwala-nr-xii662019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-ustalenia-planu-si.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626438,uchwala-nr-xii662019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-ustalenia-planu-si.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626438,uchwala-nr-xii662019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-ustalenia-planu-si.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626438,uchwala-nr-xii662019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-ustalenia-planu-si.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626438,uchwala-nr-xii662019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-ustalenia-planu-si.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626446,uchwala-nr-xii672019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626446,uchwala-nr-xii672019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626446,uchwala-nr-xii672019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626446,uchwala-nr-xii672019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626446,uchwala-nr-xii672019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626448,uchwala-nr-xii682019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-trybu-i-sposobu-po.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626448,uchwala-nr-xii682019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-trybu-i-sposobu-po.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626448,uchwala-nr-xii682019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-trybu-i-sposobu-po.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626448,uchwala-nr-xii682019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-trybu-i-sposobu-po.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626448,uchwala-nr-xii682019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-trybu-i-sposobu-po.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626471,uchwala-nr-xiii692019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-udzielenia-burmis.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626471,uchwala-nr-xiii692019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-udzielenia-burmis.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626471,uchwala-nr-xiii692019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-udzielenia-burmis.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626478,uchwala-nr-xiii702019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-zatwierdzenia-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626478,uchwala-nr-xiii702019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-zatwierdzenia-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626478,uchwala-nr-xiii702019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-zatwierdzenia-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626478,uchwala-nr-xiii702019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-zatwierdzenia-spr.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626484,uchwala-nr-xiii712019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-udzielenia-absolu.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626484,uchwala-nr-xiii712019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-udzielenia-absolu.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1626484,uchwala-nr-xiii712019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-13-czerwca-2019-r-w-sprawie-udzielenia-absolu.html
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Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 
Ogłoszona 
w Dz. Urz. 

Sposób realizacji 

40 30.07.2019 XIV/72/2019 

Uchwała Nr XIV/72/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej 
w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

TAK 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

41 30.07.2019 XIV/73/2019 

Uchwała Nr XIV/73/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
30 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr II/16/2018 Rady 
Miejskiej w Bukownie z dnia 28.12.2018 r. w sprawie: 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno 
na lata 2019-2023 

NIE 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019-2023 
zgodnie z podjętą uchwałą – zwiększono  łączne 
nakłady finansowe i limit wydatków na zadaniach: 
„Przebudowa i modernizacja zieleni i infrastruktury 
rekreacyjnej w otoczeniu budynków 
wielorodzinnych w Bukownie” oraz „Połączenie 
bezkolizyjne ul. Kolejowej z ul. 1-go Maja 
(wykonanie projektu budowlanego). 

42 30.07.2019 XIV/74/2019 
Uchwała Nr XIV/74/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
30 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dla Województwa 
Małopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

NIE 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

43 30.07.2019 XIV/75/2019 

Uchwała Nr XIV/75/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
30 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Bukowno 

TAK 
Rada Miejska opracowała zasady przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2020 r. 

44 30.07.2019 XIV/76/2019 

Uchwała Nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 
2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali 
z mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno. 

TAK 

Zmiana uchwały dot. zawierania umów najmu na 
lokale socjalne poza wykazem z osobami 
znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji 
rodzinnej lub zdrowotnej , po uzyskaniu pozytywnej 
opinii właściwej komisji Rady Miejskiej. Na 
podstawie w/w uchwały zawarto 1umowę najmu. 

45 30.07.2019 XIV/77/2019 

Uchwała Nr XIV/77/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
30 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza 
Miasta Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości 
stanowiącej działkę nr 1047/12, obręb ewidencyjny 
Starczynów. 

NIE 
Zrealizowana. Zarządzenie nr 284/2019 Burmistrza 
Miasta Bukowno z dnia 31 lipca 2019 r. 

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644769,uchwala-nr-xiv722019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budze.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644769,uchwala-nr-xiv722019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budze.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644769,uchwala-nr-xiv722019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budze.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644769,uchwala-nr-xiv722019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budze.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644774,uchwala-nr-xiv732019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii16201.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644774,uchwala-nr-xiv732019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii16201.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644774,uchwala-nr-xiv732019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii16201.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644774,uchwala-nr-xiv732019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii16201.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644774,uchwala-nr-xiv732019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii16201.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644782,uchwala-nr-xiv742019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-udzielenia-dla-wojew.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644782,uchwala-nr-xiv742019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-udzielenia-dla-wojew.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644782,uchwala-nr-xiv742019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-udzielenia-dla-wojew.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644784,uchwala-nr-xiv752019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-przeprowadzenia-kons.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644784,uchwala-nr-xiv752019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-przeprowadzenia-kons.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644784,uchwala-nr-xiv752019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-przeprowadzenia-kons.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644784,uchwala-nr-xiv752019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-przeprowadzenia-kons.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644810,uchwala-nr-xiv762019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644810,uchwala-nr-xiv762019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644810,uchwala-nr-xiv762019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644810,uchwala-nr-xiv762019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644810,uchwala-nr-xiv762019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644815,uchwala-nr-xiv772019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-niewykonania-przez-b.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644815,uchwala-nr-xiv772019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-niewykonania-przez-b.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644815,uchwala-nr-xiv772019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-niewykonania-przez-b.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644815,uchwala-nr-xiv772019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-niewykonania-przez-b.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644815,uchwala-nr-xiv772019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-niewykonania-przez-b.html
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Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 
Ogłoszona 
w Dz. Urz. 

Sposób realizacji 

46 30.07.2019 XIV/78/2019 

Uchwała Nr XIV/78/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
30 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej działkę nr 588/1, obręb 
ewidencyjny Starczynów. 

NIE W trakcie realizacji 

47 27.08.2019 XV/79/2019 

Uchwała Nr XV/79/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej 
w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

TAK 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

48 27.08.2019 XV/80/2019 

 Uchwała Nr XV/80/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
27 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr II/16/2018 Rady 
Miejskiej w Bukownie z dnia 28.12.2018 r. w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno 
na lata 2019-2023. 

NIE 
Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019-2023 
zgodnie z podjętą uchwałą . 

49 27.08.2019 XV/81/2019 

Uchwała Nr XV/81/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
27 sierpnia 2019 r. w sprawie umorzenia należności Gminy 
Bukowno - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Bukownie. 

NIE 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

50 27.08.2019 XV/82/2019 

Uchwała Nr XV/82/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
27 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza 
Miasta Bukowno prawa pierwokupu prawa użytkowania 
wieczystego niezabudowanych nieruchomości stanowiących 
działki o numerach: 4129/4, 4131/4, 4138 i 4135, obręb 
ewidencyjny Bór Biskupi. 

NIE 
Zrealizowana. Zarządzenie nr 323/2019 Burmistrza 
Miasta Bukowno z dn. 30.08.2019  r. 

51 27.08.2019 XV/83/2019 

Uchwała Nr XV/83/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 sierpnia 
2017 r. w sprawie ustanowienia indywidualnej nagrody 
Burmistrza Miasta Bukowno dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Miasta Bukowno oraz określenia warunków i trybu 
jej przyznawania. 

TAK 

Uchwała zrealizowana w zakresie  modyfikacji 
wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta 
Bukowno poprzez dodanie do niego klauzuli 
informacyjnej o ochronie danych osobowych. 

52 27.08.2019 XV/84/2019 
Uchwała Nr XV/84/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
targowiska stałego „Mój Rynek” w Bukownie. 

TAK 

Podjęcie uchwały było związane z przyznaniem 
dofinansowania ze środków UE w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 
Wykonano 

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644818,uchwala-nr-xiv782019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-s.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644818,uchwala-nr-xiv782019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-s.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644818,uchwala-nr-xiv782019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-s.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1644818,uchwala-nr-xiv782019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-lipca-2019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-s.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653023,uchwala-nr-xv792019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-bud.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653023,uchwala-nr-xv792019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-bud.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653023,uchwala-nr-xv792019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-bud.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653023,uchwala-nr-xv792019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-bud.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653053,uchwala-nr-xv802019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii162.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653053,uchwala-nr-xv802019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii162.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653053,uchwala-nr-xv802019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii162.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653053,uchwala-nr-xv802019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii162.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653053,uchwala-nr-xv802019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii162.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653029,uchwala-nr-xv812019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-umorzenia-naleznos.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653029,uchwala-nr-xv812019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-umorzenia-naleznos.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653029,uchwala-nr-xv812019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-umorzenia-naleznos.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653029,uchwala-nr-xv812019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-umorzenia-naleznos.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653038,uchwala-nr-xv822019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-niewykonania-przez.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653038,uchwala-nr-xv822019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-niewykonania-przez.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653038,uchwala-nr-xv822019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-niewykonania-przez.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653038,uchwala-nr-xv822019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-niewykonania-przez.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653038,uchwala-nr-xv822019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-niewykonania-przez.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653038,uchwala-nr-xv822019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-niewykonania-przez.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653041,uchwala-nr-xv832019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653041,uchwala-nr-xv832019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653041,uchwala-nr-xv832019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653041,uchwala-nr-xv832019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653041,uchwala-nr-xv832019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653041,uchwala-nr-xv832019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653041,uchwala-nr-xv832019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653045,uchwala-nr-xv842019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-regulami.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653045,uchwala-nr-xv842019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-regulami.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653045,uchwala-nr-xv842019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-regulami.html
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Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 
Ogłoszona 
w Dz. Urz. 

Sposób realizacji 

53 27.08.2019 XV/86/2019 

Uchwała Nr XV/86/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XIV/74/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 lipca 2019 
r. w sprawie udzielenia dla Województwa Małopolskiego 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

NIE 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

54 11.09.2019 XVI/87/2019 

Uchwała Nr XVI/87/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
11 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach 
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Bukowno. 

TAK 

Uchwała zrealizowana poprzez uaktualnienie 
i doprecyzowanie wysokości oraz szczegółowych 
warunków przyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 
i wysługę lat oraz niektórych innych składników 
a także ich wielkości w uzależnieniu od minimalnej 
do maksymalnej, którą uzależniono od liczby dzieci 
i oddziałów w szkole i liczby kadry kierowniczej, 
pracowników pedagogicznych i administracyjno-
obsługowych. Doprecyzowano również zasady 
przyznawania dodatków za trudne i uciążliwe 
warunki pracy. 

55 11.09.2019 XVI/88/2019 

Uchwała Nr XVI/88/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
11 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Bukowno. 

TAK 

Uchwała zrealizowana poprzez  określenie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek 
przedszkolnych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

56 24.09.2019 XVII/89/2019 

Uchwała Nr XVII/89/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej 
w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

TAK 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653051,uchwala-nr-xv862019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653051,uchwala-nr-xv862019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653051,uchwala-nr-xv862019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653051,uchwala-nr-xv862019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1653051,uchwala-nr-xv862019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659417,uchwala-nr-xvi872019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regulam.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659417,uchwala-nr-xvi872019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regulam.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659417,uchwala-nr-xvi872019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regulam.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659417,uchwala-nr-xvi872019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regulam.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659417,uchwala-nr-xvi872019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regulam.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659417,uchwala-nr-xvi872019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regulam.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659417,uchwala-nr-xvi872019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regulam.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659417,uchwala-nr-xvi872019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regulam.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659417,uchwala-nr-xvi872019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regulam.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659417,uchwala-nr-xvi872019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regulam.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659420,uchwala-nr-xvi882019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-tygodn.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659420,uchwala-nr-xvi882019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-tygodn.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659420,uchwala-nr-xvi882019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-tygodn.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659420,uchwala-nr-xvi882019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-tygodn.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659420,uchwala-nr-xvi882019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-tygodn.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1659420,uchwala-nr-xvi882019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-11-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-tygodn.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665388,uchwala-nr-xvii892019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-b.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665388,uchwala-nr-xvii892019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-b.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665388,uchwala-nr-xvii892019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-b.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665388,uchwala-nr-xvii892019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-b.html
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Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 
Ogłoszona 
w Dz. Urz. 

Sposób realizacji 

57 24.09.2019 XVII/90/2019 

UCHWAŁA Nr XVII/90/2019 Rady Miejskiej w Bukownie 
z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 
II/16/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28.12.2018 r. 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Bukowno na lata 2019-2023. 

NIE 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019-2023 
zgodnie z uchwałą – zmieniono okres realizacji do 
2020 r. oraz zmniejszono limit wydatków w 2019 r. 
na zadaniu „Przebudowa i modernizacja zieleni i 
infrastruktury w otoczeniu budynków 
wielorodzinnych w Bukownie”, zmniejszono limit 
wydatków w 2019 r. oraz łączne nakłady i limit 
zobowiązań na zadaniu „Ekopartnerzy na rzecz 
słonecznej energii Małopolski”, zwiększono limit 
wydatków w 2019 r. na zadaniach „Wymiana 
przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne 
kotły zasilane gazem i biomasą w gminach 
Bukowno, Klucze i Bolesław” oraz „Wymiana 
przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne 
kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, 
Klucze i Bolesław” a także wprowadzono nowe 
zadania bieżące: „Projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Bukowno – aktualizacja oraz 
„Przystąpienie Gminy Bukowno do Stowarzyszenia 
Zielony Pierścień Tarnowa”. 

58 24.09.2019 XVII/91/2019 

Uchwała Nr XVII/91/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
24 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/410/2018 
Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 
ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-
rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno. 

TAK 

Uchwała zrealizowana  poprzez zwolnienie uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bukownie z opłat za 
korzystanie z basenu krytego w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Bukownie w ramach zorganizowanych zajęć 
pływania pod opieką nauczyciela, w wymiarze 
3 godzin tygodniowo. 

59 24.09.2019 XVII/92/2019 
Uchwała Nr XVII/92/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
24 września 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do 
Zarządu Osiedla Centrum Północ. 

NIE 
Wybory do Zarządu Osiedla Centrum Północ odbyły 
się w dn. 23.10.2019 r. 

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665401,uchwala-nr-xvii902019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665401,uchwala-nr-xvii902019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665401,uchwala-nr-xvii902019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665401,uchwala-nr-xvii902019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665401,uchwala-nr-xvii902019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665468,uchwala-nr-xvii912019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-lx4.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665468,uchwala-nr-xvii912019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-lx4.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665468,uchwala-nr-xvii912019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-lx4.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665468,uchwala-nr-xvii912019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-lx4.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665468,uchwala-nr-xvii912019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-lx4.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665474,uchwala-nr-xvii922019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-zarzadzenia-wybo.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665474,uchwala-nr-xvii922019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-zarzadzenia-wybo.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1665474,uchwala-nr-xvii922019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-24-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-zarzadzenia-wybo.html
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60 29.10.2019 XVIII/93/2019 

Uchwała Nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 
Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

TAK 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

61 20.10.2019 XVIII/94/2019 

Uchwała Nr XVIII/94/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr II/16/2018 
Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28.12.2018 r. w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno 
na lata 2019-2023. 

NIE 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019-2023 
zgodnie z podjętą uchwałą – zmieniono okres 
realizacji do 2020 r. oraz zmieniono limit wydatków 
w 2019 r. oraz 2020 r. na zadaniu „Opracowanie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Bukowno” oraz 
wprowadzono łączne nakłady finansowe i limit 
zobowiązań na nowe zadania bieżące: „Najem 
części działki nr 664/5, obr. Starczynów, 
przeznaczonej na lokalizację zjazdu linowego” oraz 
„Rozgraniczenie nieruchomości – dz. nr 135 z dz. nr 
136, obręb Wodąca”. 

62 29.10.2019 XVIII/95/2019 

Uchwała Nr XVIII/95/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
29 października 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 

TAK 
Wprowadzenie  zmian w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2020 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

63 29.10.2019 XVIII/96/2019 

Uchwała Nr XVIII/96/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian 
w Uchwale Nr LI/347/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

TAK 

Uchwała w realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bukownie a dotyczy ustalenia 
odpłatności dla osób korzystających z ośrodków 
wsparcia. 

64 29.10.2019 XVIII/97/2019 

Uchwała Nr XVIII/97/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 
XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 
2013 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka 
w Klubie Dziecięcym „Akademia Kreatywnego Malucha” 
w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie. 

TAK 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy podniesienia 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 
w celu zapewnienia dzieciom codziennego 
pełnowartościowego wyżywienia i spełnienia norm 
żywieniowych dla dziecka w wieku do lat 3. 

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680674,uchwala-nr-xviii932019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchw.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680674,uchwala-nr-xviii932019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchw.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680674,uchwala-nr-xviii932019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchw.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680674,uchwala-nr-xviii932019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchw.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1682034,uchwala-nr-xviii942019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-zmieniajaca-uchwale-n.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1682034,uchwala-nr-xviii942019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-zmieniajaca-uchwale-n.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1682034,uchwala-nr-xviii942019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-zmieniajaca-uchwale-n.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1682034,uchwala-nr-xviii942019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-zmieniajaca-uchwale-n.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1682034,uchwala-nr-xviii942019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-zmieniajaca-uchwale-n.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680685,uchwala-nr-xviii952019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-ustalenia-d.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680685,uchwala-nr-xviii952019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-ustalenia-d.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680685,uchwala-nr-xviii952019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-ustalenia-d.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680685,uchwala-nr-xviii952019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-ustalenia-d.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680714,uchwala-nr-xviii962019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wprowadzeni.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680714,uchwala-nr-xviii962019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wprowadzeni.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680714,uchwala-nr-xviii962019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wprowadzeni.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680714,uchwala-nr-xviii962019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wprowadzeni.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680714,uchwala-nr-xviii962019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wprowadzeni.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680714,uchwala-nr-xviii962019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-wprowadzeni.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680725,uchwala-nr-xviii972019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-zmieniajaca-uchwale-n.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680725,uchwala-nr-xviii972019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-zmieniajaca-uchwale-n.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680725,uchwala-nr-xviii972019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-zmieniajaca-uchwale-n.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680725,uchwala-nr-xviii972019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-zmieniajaca-uchwale-n.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680725,uchwala-nr-xviii972019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-zmieniajaca-uchwale-n.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680725,uchwala-nr-xviii972019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-zmieniajaca-uchwale-n.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680725,uchwala-nr-xviii972019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-zmieniajaca-uchwale-n.html
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65 29.10.2019 XVIII/98/2019 

Uchwała Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
29 października 2019 r. w sprawie oddania w najem 
nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 737/2, 
obręb ewidencyjny Starczynów. 

NIE 
Zrealizowana. Umowa najmu GB.6845.23.2019 
zawarta  
w dn.24.12.2019 r. 

66 26.11.2019  XIX/101/2019  

Uchwała Nr XIX/101/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej 
w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

TAK 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

67 26.11.2019 XIX/102/2019 

Uchwała Nr XIX/102/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr II/16/2018 Rady 
Miejskiej w Bukownie z dnia 28.12.2018 r. w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno 
na lata 2019-2023. 

NIE 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019-2023 
zgodnie z podjętą uchwałą –  wprowadzono łączne 
nakłady finansowe i limit zobowiązań i limity 
wydatków na nowe zadania bieżące: „Świadczenie 
usługi ochrony fizycznej mienia nieruchomości 
położonej w Wodzisławiu Śląskim”, „Zarządzanie 
lokalami Gminy Bukowno położonymi 
w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych, 
obejmującymi lokale mieszkalne i użytkowe”, 
„Dożywianie podopiecznych w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej – zapewnienie gorącego 
posiłku”, „Zapewnienie schronienia dla osób 
bezdomnych”, „Koszt zakupu energii elektrycznej – 
oświetlenie uliczne”, „Raport z wykonania 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bukowno 
za lata 2017 – 2019”, „Koszt zakupu energii 
elektrycznej – remizy OSP” oraz „Koszt zakupu gazu 
do ogrzewania remiz OSP w Bukownie” i nowe 
zadania majątkowe: „Przebudowa ul. T. Kościuszki 
(droga gminna nr K120043)” i  „Przebudowa ul. Ks. 
B. Zelka (droga gminna nr K120050). 

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680736,uchwala-nr-xviii982019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-oddania-w-n.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680736,uchwala-nr-xviii982019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-oddania-w-n.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680736,uchwala-nr-xviii982019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-oddania-w-n.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1680736,uchwala-nr-xviii982019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-29-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-oddania-w-n.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693161,uchwala-nr-xix1012019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693161,uchwala-nr-xix1012019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693161,uchwala-nr-xix1012019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693161,uchwala-nr-xix1012019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693161,uchwala-nr-xix1012019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693167,uchwala-nr-xix1022019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693167,uchwala-nr-xix1022019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693167,uchwala-nr-xix1022019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693167,uchwala-nr-xix1022019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693167,uchwala-nr-xix1022019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii.html
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Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 
Ogłoszona 
w Dz. Urz. 

Sposób realizacji 

68 26.11.2019 XIX/103/2019 

Uchwała Nr XIX/103/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian 
w Uchwale Nr LI/347/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych 

TAK 
Uchwała w realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bukownie. 

69 26.11.2019 XIX/104/2019 
Uchwała Nr XIX/104/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 listopada 2019 r. w sprawie realizacji obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej w Mieście Bukowno. 

TAK 
Rada Miejska określiła zasady realizacji 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Mieście 
Bukowno 

70 26.11.2019 XIX/105/2019 

Uchwała Nr XIX/105/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego 
Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami 
Pozarządowymi na rok 2020. 

NIE 
Rada Miejska uchwaliła program Współpracy Miasta 
Bukowno na 2020 r. Realizacja programu trwa od 
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

71 26.11.2019 XIX/106/2019 
Uchwała Nr XIX/106/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości. 

TAK Uchwała realizowana w 2020 r. 

72 26.11.2019 XIX/107/2019 
Uchwała Nr XIX/107/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych 

TAK Uchwała realizowana w 2020 r. 

73 26.11.2019 XIX/108/2019 

Uchwała Nr XIX/108/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku 
rolnego na rok 2020. 

TAK Uchwała realizowana w 2020 r. 

74 26.11.2019 XIX/109/2019 

Uchwała Nr XIX/109/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Bukowno". 

TAK 

Uchwała weszła w życie 17 grudnia 2019 r. Program 
realizowany na bieżąco. Planuje się wprowadzić 
zmiany w Regulaminie po podsumowaniu 
4 miesięcy funkcjonowania nowego sposobu 
rozliczania usług z ZGK „Bolesław”. 

75 26.11.2019 XIX/110/2019 

Uchwała Nr XIX/110/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów. 

TAK 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i 
realizowana jest na bieżąco. Planuje się wprowadzić 
zmiany w uchwale po podsumowaniu 4 miesięcy 
działania nowego sposobu rozliczania usług z ZGK 
„Bolesław”. 

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693169,uchwala-nr-xix1032019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-wprowadzenia-zm.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693169,uchwala-nr-xix1032019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-wprowadzenia-zm.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693169,uchwala-nr-xix1032019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-wprowadzenia-zm.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693169,uchwala-nr-xix1032019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-wprowadzenia-zm.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693169,uchwala-nr-xix1032019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-wprowadzenia-zm.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693169,uchwala-nr-xix1032019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-wprowadzenia-zm.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693172,uchwala-nr-xix1042019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-realizacji-obyw.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693172,uchwala-nr-xix1042019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-realizacji-obyw.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693172,uchwala-nr-xix1042019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-realizacji-obyw.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693173,uchwala-nr-xix1052019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-rocz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693173,uchwala-nr-xix1052019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-rocz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693173,uchwala-nr-xix1052019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-rocz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693173,uchwala-nr-xix1052019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-rocz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693179,uchwala-nr-xix1062019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-okreslenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693179,uchwala-nr-xix1062019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-okreslenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693179,uchwala-nr-xix1062019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-okreslenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693190,uchwala-nr-xix1072019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-okreslenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693190,uchwala-nr-xix1072019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-okreslenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693190,uchwala-nr-xix1072019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-okreslenia-wyso.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693196,uchwala-nr-xix1082019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-obnizenia-sredn.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693196,uchwala-nr-xix1082019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-obnizenia-sredn.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693196,uchwala-nr-xix1082019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-obnizenia-sredn.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693196,uchwala-nr-xix1082019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-obnizenia-sredn.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693204,uchwala-nr-xix1092019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regul.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693204,uchwala-nr-xix1092019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regul.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693204,uchwala-nr-xix1092019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regul.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693204,uchwala-nr-xix1092019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regul.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693212,uchwala-nr-xix1102019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-szczegolowego-s.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693212,uchwala-nr-xix1102019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-szczegolowego-s.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693212,uchwala-nr-xix1102019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-szczegolowego-s.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693212,uchwala-nr-xix1102019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-szczegolowego-s.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693212,uchwala-nr-xix1102019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-szczegolowego-s.html
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Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 
Ogłoszona 
w Dz. Urz. 

Sposób realizacji 

76 26.11.2019 XIX/111/2019 

Uchwała Nr XIX/111/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 listopada 2019 r. w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy. 

TAK 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
Planuje się wprowadzić zmiany w uchwale po 
podsumowaniu 4 miesięcy działania nowego 
sposobu rozliczania usług z ZGK „Bolesław”. 

77 26.11.2019 XIX/112/2019 

Uchwała Nr XIX/112/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
26 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości. 

TAK 
Uchwała dotyczy deklaracji obowiązujących od 1 
stycznia 2020 r.  – realizowana przez MZGK 
w Bukownie. 

78 18.12.2019 XX/113/2019 

Uchwała Nr XX/113/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

TAK 
Uchwała obowiązuje od stycznia 2020 r. 
Realizowana przez MZGK w Bukownie. 

79 30.12.2019 XXI/114/2019 
Uchwała Nr XXI/114/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
30 grudnia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA 
BUKOWNO NA 2020 ROK 

TAK 
Wykonanie planu dochodów i wydatków, 
przychodów i rozchodów zgodnie z podjętą uchwałą 
budżetową w 2020 roku. 

80 30.12.2019 XXI/115/2019 
Uchwała Nr XXI/115/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Bukowno na lata 2020-2025. 

NIE 
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Bukowno nastąpi zgodnie z podjętą uchwałą 
w latach 2020 – 2025. 

81 30.12.2019 XXII/116/2019 

Uchwała Nr XXII/116/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej 
w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

TAK 
Wprowadzono zmiany w Budżecie Miasta Bukowno 
na 2019 rok zgodnie z podjętą uchwałą. 

82 30.12.2019 XXII/117/2019 

Uchwała Nr XXII/117/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
30 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr II/16/2018 Rady 
Miejskiej w Bukownie z dnia 28.12.2018 r. w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno 
na lata 2019-2023 

NIE 

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019-2023 
zgodnie z podjętą uchwałą –  wprowadzono łączne 
nakłady finansowe i limit zobowiązań i limity 
wydatków na nowe zadanie bieżące: 
„Gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693214,uchwala-nr-xix1112019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-odbierania-odpa.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693214,uchwala-nr-xix1112019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-odbierania-odpa.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693214,uchwala-nr-xix1112019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-odbierania-odpa.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693214,uchwala-nr-xix1112019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-odbierania-odpa.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693223,uchwala-nr-xix1122019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-wzoru-deklaracj.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693223,uchwala-nr-xix1122019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-wzoru-deklaracj.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693223,uchwala-nr-xix1122019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-wzoru-deklaracj.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1693223,uchwala-nr-xix1122019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-26-listopada-2019-r-w-sprawie-wzoru-deklaracj.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1702706,uchwala-nr-xx1132019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-18-grudnia-2019-r-w-sprawie-wyboru-metody-usta.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1702706,uchwala-nr-xx1132019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-18-grudnia-2019-r-w-sprawie-wyboru-metody-usta.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1702706,uchwala-nr-xx1132019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-18-grudnia-2019-r-w-sprawie-wyboru-metody-usta.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1702706,uchwala-nr-xx1132019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-18-grudnia-2019-r-w-sprawie-wyboru-metody-usta.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1702706,uchwala-nr-xx1132019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-18-grudnia-2019-r-w-sprawie-wyboru-metody-usta.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1707566,uchwala-nr-xxi1142019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-uchwala-budzetowa-miasta-bu.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1707566,uchwala-nr-xxi1142019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-uchwala-budzetowa-miasta-bu.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1707566,uchwala-nr-xxi1142019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-uchwala-budzetowa-miasta-bu.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1707572,uchwala-nr-xxi1152019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-wielole.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1707572,uchwala-nr-xxi1152019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-wielole.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1707572,uchwala-nr-xxi1152019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-wielole.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706907,uchwala-nr-xxii1162019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-b.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706907,uchwala-nr-xxii1162019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-b.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706907,uchwala-nr-xxii1162019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-b.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706907,uchwala-nr-xxii1162019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-b.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1707581,uchwala-nr-xxii1172019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1707581,uchwala-nr-xxii1172019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1707581,uchwala-nr-xxii1172019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1707581,uchwala-nr-xxii1172019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1707581,uchwala-nr-xxii1172019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-zmieniajaca-uchwale-nr-ii1.html
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Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 
Ogłoszona 
w Dz. Urz. 

Sposób realizacji 

83 30.12.2019 XXII/118/2019 

Uchwała Nr XXII/118/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
30 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w najem 
nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki 
nr 277/265, obręb ewidencyjny Starczynów. 

NIE 
Zrealizowana. Umowa najmu GB.6845.29.2019 z 
dnia 09.03.2020  r. 

84 30.12.2019 XXII/119/2019 

Uchwała Nr XXII/119/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
30 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania przez Burmistrza 
Miasta Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości 
stanowiącej działkę nr 571/15, obręb ewidencyjny 
Starczynów. 

NIE 
Zrealizowana. Zarządzenie nr 556/2019 Burmistrza 
Miasta Bukowno z dnia 31 grudnia 2019 r. 

85 30.12.2019 XXII/120/2019 
Uchwała Nr XXII/120/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
30 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do 
Zarządu Osiedla Centrum Południe. 

NIE 
Wybory do Zarządu Osiedla Centrum Południe 
odbyły się w dn. 21.01.2019 r. 

86 30.12.2019 XXII/121/2019 
Uchwała Nr XXII/121/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 
30 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

NIE 

Przyjęcie programu mającego na celu promocję 
zdrowego stylu życia i zainteresowanie dzieci i 
młodzieży różnymi formami aktywności sportowej, 
rekreacyjnej, artystycznej jako alternatywnych 
wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, 
zażywania narkotyków i innych zjawisk 
patologicznych, oraz zmniejszenie rozmiarów 
aktualnie istniejących problemów wynikających 
z nadużywania alkoholu oraz zapobieganie 
powstawaniu nowych problemów i innych zjawisk 
patologicznych, a szczególnie przemocy – w trakcie 
realizacji 

https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706955,uchwala-nr-xxii1182019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-oddania-w-najem-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706955,uchwala-nr-xxii1182019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-oddania-w-najem-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706955,uchwala-nr-xxii1182019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-oddania-w-najem-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706955,uchwala-nr-xxii1182019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-oddania-w-najem-.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706962,uchwala-nr-xxii1192019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-niewykonania-prz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706962,uchwala-nr-xxii1192019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-niewykonania-prz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706962,uchwala-nr-xxii1192019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-niewykonania-prz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706962,uchwala-nr-xxii1192019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-niewykonania-prz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706962,uchwala-nr-xxii1192019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-niewykonania-prz.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706967,uchwala-nr-xxii1202019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-zarzadzenia-wybo.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706967,uchwala-nr-xxii1202019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-zarzadzenia-wybo.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706967,uchwala-nr-xxii1202019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-zarzadzenia-wybo.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706971,uchwala-nr-xxii1212019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-gminnego-program.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706971,uchwala-nr-xxii1212019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-gminnego-program.html
https://bip.malopolska.pl/umbukowno,a,1706971,uchwala-nr-xxii1212019-rady-miejskiej-w-bukownie-z-dnia-30-grudnia-2019-r-w-sprawie-gminnego-program.html


 
 

 
 

Organizacja i finansowanie systemu oświaty w Bukownie. 

W roku 2019 na terenie Bukowna funkcjonowały dwie szkoły podstawowe, Miejskie Przedszkole, 
Przedszkole Sióstr Prezentek i Przedszkole Terapeutyczne „Smykałka”. 

Organizacja sieci szkół i przedszkoli w mieście. 

Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych należało do zadań własnych 
Miasta Bukowno. Sieć szkół i przedszkoli w mieście w roku 2019 przedstawiała się następująco: 

1) Miejskie Przedszkole w Bukownie, ul. Niepodległości 11 – obszar Miasta Bukowno, 

2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie, ul. Szkolna 8 – ulice: 
1 Maja, Borowska, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Długa, Górnicza, Grabowa, Jodłowa, Kolejowa, 
Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Księdza Zelka, Leśna, Lipowa, Miarki, Mickiewicza, Młyńska, 
Mostowa, Niepodległości, Nowa, Ogrodowa, Olchowa, Olkuska, Pocztowa, Polis, Podpolis, 
Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Przeń, Reymonta, Parkowa, Sienkiewicza, Sierszecka, 
Skwer, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Starczynowska, Szkolna, Tłukienka, Topolowa, 
Urzędowa, Wiejska, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wygiełza, Wyzwolenia, Zwycięstwa. 

3) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. St. Reymonta w Bukownie, ul. Sławkowska 133 – ulice: 
Sławkowska, Wapienna, Puza, Przymiarki, Międzygórze, Zielona, Wodąca, Graniczna. 

Dane dotyczące liczebności uczniów i wychowanków. 

Stan na 30 września 2019 roku. 

Klasa Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

 Klasa Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie  Szkoła Podstawowa nr 2 w Bukownie 

I 59 3  I 14 1 

II 61 3  II 14 1 

III 72 3  III 20 1 

IV 18 1  IV 0 0 

V 98 5  V 40 2 

VI 90 4  VI 16 1 

VII 42 2  VII 18 1 

VIII 49 2  VIII 20 1 

Razem 489 23  Razem 142 8 

 

Oddział Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

 Oddział Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Miejskie Przedszkole  Przedszkole Sióstr Prezentek 

„0” 67 4  „0” 23 1 

poniżej „0” 177 11  poniżej „0” 60 3 

RAZEM 244 15  RAZEM 83 4 
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Oddział Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Przedszkole Terapeutyczne „Smykałka 

„0” 8 2 

poniżej „0” 4 3 

RAZEM 12 5 

 

Pomoc materialna dla uczniów. 

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. 

Świadczeniami o charakterze socjalnym są: 

 stypendia szkolne, 

 zasiłki szkolne. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, kryterium 
dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosiło - 528 zł. 

W roku 2019 Burmistrz Miasta wydał decyzje o przyznaniu stypendiów dla: 

 72 uczniów szkół podstawowych, 

 1 ucznia oddziału gimnazjalnego, 

 6 uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Na wypłatę stypendiów w roku 2019 zostało przeznaczone 42.170,00 zł. 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego. W roku 2019 nie zostały złożone wnioski o przyznanie 
zasiłku szkolnego. 

Zatrudnienie w szkołach i przedszkolu samorządowym. 

Nauczyciele. 

Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 2 Miejskie Przedszkole 

osoby / etaty osoby / etaty osoby / etaty 

56 / 53,56 21 / 16,74 27 / 21,04 

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych posiadają kwalifikacje wymagane do nauczania 
przedmiotów, ukończone studia wyższe, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne. Wielu 
nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej 2 przedmiotów. Wszyscy nauczyciele biorą 
udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

Wysokość środków wydatkowanych w 2019 r. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli. 

Szkoła Podstawowa nr 1 25.059,69 zł 

Szkoła Podstawowa nr 2 9.875,25 zł 

Miejskie Przedszkole 10.483,38 zł 

RAZEM: 45.418,32 zł 
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Wydatki na płace i pochodne w placówkach oświatowych w 2019 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 5.761.014,58 zł 

Szkoła Podstawowa nr 2 1.786.941,75 zł 

Miejskie Przedszkole 2.373.315,21 zł 

RAZEM: 9.921.271,54 zł 

 

Finansowanie Publicznego Przedszkola Sióstr Prezentek i Przedszkola 
Terapeutycznego „Smykałka”. 

Do zadań oświatowych Miasta Bukowno należy również finansowanie funkcjonowania Publicznego 
Przedszkola Sióstr Prezentek i Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka”, w wysokości równej 
wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka Miejskiego Przedszkola. 

W roku 2019 dotacja dla Publicznego Przedszkola Sióstr Prezentek wyniosła 917.370,40 zł, dla 
Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka” wyniosła 167.421,53 zł. 

Wyjazd dzieci klas III szkół podstawowych na „Zielone kolonie”. 

W 2019 roku w wyjeździe na „Zieloną Szkołę” do Pogorzelicy w terminie 20.05. – 03.06.2019 r. 
uczestniczyła jedna klasa III Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie.  

Całkowity koszt – 18.120,00 zł. 

W związku z tym, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie od 
2019 roku nie przewiduje dotacji na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły, Burmistrz 
Miasta zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zadania do ZGH „Bolesław” w Bukownie. Skutkiem tych 
działań było uzyskanie dofinansowania w kwocie 4530,00 zł. 

Działania podejmowane przez szkoły nakierowane na kształcenie uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

1) Diagnoza w zakresie pracy z uczniami osiągającymi słabe i wysokie wyniki w nauce: 

a) badania w poradni pedagogiczno-psychologicznej, 

b) diagnoza prowadzona w szkole, 

c) rozpoznawanie przyczyn problemów w środowisku rodzinnym, 

d) wymiana informacji. 

2) Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 

3) Organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia. 

4) Organizacja zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

5) Organizacja zajęć specjalistycznych (rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno-
kompensacyjnych, terapeutycznych). 

6) Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia: 

 rozpoznanie sił i ograniczeń uczniów poprzez analizę opinii i orzeczeń, zbieranie informacji od 
rodziców i specjalistów, analizę publikacji i udział nauczycieli w szkoleniach, 

 przygotowanie warunków zewnętrznych procesu kształcenia, 

 tworzenie prawidłowych warunków edukacyjnych (dostosowanie metod i form pracy 
z uczniem do jego możliwości, uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacja społeczną). 
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7) Działania o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym nakierowane na niwelowanie 
trudności rozwojowych i edukacyjnych. 

8) Porady i konsultacje dla uczniów i ich rodziców z nauczycielami i specjalistami w celu podjęcia 
działań wspierających uczniów. 

9) Dostosowanie warunków sprawdzianu i egzaminu dla uczniów z chorobami przewlekłymi 
(wydłużenie czasu pisania, korzystanie z zalecanego przez lekarza sprzętu medycznego i leków). 

 

W roku 2019 działalność szkół i przedszkola przebiegała zgodnie programami nauczania i zgodnie 
z zatwierdzonymi planami. 

Placówki oświatowe brały udział w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Promocji 
Zdrowia Miasta Bukowno. 

 

Ogółem wydatki w roku 2019 r. na oświatę     13.910.340,17 zł. 

 

Środki z budżetu państwa na finansowanie zadań oświatowych w 2019 r.: 

 szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego      5.092.783,00 zł, 

 przedszkole - dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego        322.690,00 zł. 
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Podsumowanie. 

Zaprezentowany w niniejszym Raporcie opis sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Bukowno 
w 2019 roku pozwala na stwierdzenie, że realizowana dynamiczna strategia inwestycyjna, rozważna 
polityka finansowa, a także wyznaczone kierunki działań prospołecznych przynoszą widoczne efekty, 
obserwowane na co dzień przez mieszkańców i osoby odwiedzające nasze miasto. 

Stale poprawia się stan infrastruktury miejskiej, a co za tym idzie również komfort życia naszych 
mieszkańców. Zmienia się przestrzeń miejska, która staje się coraz bardziej przyjazna dla osób z niej 
korzystających. Zmienia się też styl życia naszych mieszkańców i poziom ich oczekiwań. Staramy się 
więc stale poszerzać ofertę kulturalną i sportowo-rekreacyjną oferowaną przez Gminę. Wspieramy 
lokalny rozwój gospodarczy, tworząc i oferując przedsiębiorcom uzbrojone tereny inwestycyjne, ulgi 
podatkowe i przyjazny klimat do prowadzenia tu biznesu. Istotne znaczenie dla naszego środowiska 
naturalnego mają prowadzone przez Gminę działania proekologiczne i edukacyjne. Zwiększa się też 
udział mieszkańców w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących przyszłości Bukowna.  

Nie sposób nie odnieść się od obaw, jakie dla najbliższej przyszłości naszego miasta, a także sytuacji 
społeczno-gospodarczej w kraju i na świecie może mieć zapowiadane przez ekspertów spowolnienie 
gospodarcze, związane z ogólnoświatową pandemią COVID-19. Ekonomiści prognozują nadciągający 
światowy kryzys gospodarczy, który może spowodować zawirowania w polityce finansowej oraz 
inwestycyjnej firm i przedsiębiorstw, a co za tym idzie całej gospodarki narodowej. Z pewnością 
przełoży się to wtedy na kondycję finansową gospodarstw domowych, a także samorządów. Mamy 
jednak nadzieję, że te katastroficzne scenariusze nie będą miały miejsca i uda się nam kontynuować 
dotychczasową strategię inwestycyjną, bez konieczności jej radykalnego ograniczania. 

Mamy bowiem świadomość kolejnych wyzwań stojących przed naszym samorządem w następnych 
latach. Mieszkańcy z pewnością najbardziej wyczekują realizacji największej inwestycji drogowej 
ostatnich lat – bezkolizyjnego połączenia układów komunikacyjnych północnej i południowej części 
miasta. Mimo pojawiających się na horyzoncie obiektywnych ryzyk dla tego projektu, na które 
przecież nie mamy wpływu, wciąż pozostajemy optymistami i pilnie pracujemy nad jego dobrym 
przygotowaniem, a następnie nad jego dalszą realizacją. 

Stale musimy poprawiać też stan infrastruktury miejskiej, w tym również infrastruktury drogowej. 
Nadal duży nacisk będziemy kłaść na kwestie ochrony środowiska, zwalczania smogu, czy dbałości 
o jakość wód. Tworzyć będziemy nowe miejsca o funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej. Wyzwań nam z 
pewnością nie zabraknie. 

Mamy nadzieję, że zaprezentowany Raport o stanie Gminy Bukowno za 2019 rok pozwoli lepiej 
ocenić rozwój naszego miasta. Miasta, które chce być przyjaznym mieszkańcom i naszym gościom, 
docenianym na zewnątrz, stawianym za wzór w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, tworzącym 
najlepsze warunki do spędzania w Bukownie wolnego czasu.  

 

 

Mirosław Gajdziszewski  

Burmistrz Miasta Bukowno  


