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I. Wstęp 

Raport o stanie gminy to przygotowywany corocznie przez jej organ wykonawczy 

dokument, który stanowi podsumowanie działalności tego podmiotu w minionym roku. 

Zgodnie z art. 28aa ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, raport obejmuje 
podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Analiza i debata na 

temat raportu jest prowadzona podczas sesji absolutoryjnej, którą kończy głosowanie nad 
udzieleniem wotum zaufania dla organu wykonawczego. 

 

II. Demografia gminy 

1. Liczba mieszkańców Gminy Korzenna ogółem na dzień 31.12.2019 r.: 14.702 

w tym: 

- kobiet: 7.291 

- mężczyzn: 7.411 
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III. Finanse gminy  

Poniżej przedstawiono główne wskaźniki finansowe gminy za rok 2019. Szczegółowe 
informacje na temat finansów gminy znajdują się w Sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy za rok 2019. 

1. Stan finansów gminy  

1) udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 15,65 %  

2) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 16,11 % 

3) zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2019 r.: 0,00 zł. 
4) poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia: 0,00 zł. 

2. Wykonanie budżetu gminy 

1) wykonanie dochodów: 85.095.026,84 zł. tj. 96,83 %, w tym: 

a) podatek od nieruchomości: 2.831.641,44 zł 
b) podatek PIT: 6.168.346,00 zł. 

2) wykonanie wydatków: 82.413.092,75 zł. tj.  95,12 % 

3) wynik – nadwyżka budżetu: 2.681.934,09 zł. 
4) dotacje spoza budżetu gminy ( z wyłączeniem zadań zleconych) : 13.576.600,86 zł. 
5) dochody z majątku gminy: 1.005,35 zł. 

3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

- wykonane wydatki inwestycyjne: 13.273.150,75 zł. (87,94 % planu) 

4. Wieloletnia prognoza finansowa 

1) Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia 

a) pożyczka z WFOŚiGW Oddział w Krakowie 

− raty kwartalne w wysokości: 155.925,00 zł. 
− odsetki zmienne płatne kwartalnie, za rok 2019 wyniosły: 42.768,97 zł 
− wysokość pożyczki na dzień 31.12.2019: 0,00zł. 
− umorzona część pożyczki 598.382,25 zł 

2) Nadwyżka operacyjna za rok 2019  

- prognozowana: 6.267.164,30 zł. , wykonana: 8.737.989,80 zł. 
3) Limit zadłużenia w roku 2019 (art. 243) 

a) dopuszczalny wskaźnik spłaty – 11,45 % 

b) osiągnięty wskaźnik spłaty na koniec roku  - 0,76  %  

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY KORZENNA 2019 

 

Strona 6 z 45 

 

IV. Mienie komunalne  

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje w zakresie mienia komunalnego Gminy 
Korzenna. Szczegółowe informacje znajdują się w Informacji o stanie mienia 

komunalnego Gminy Korzenna za rok 2019r. 

1. Posiadane grunty  

Ogółem powierzchnia gruntów skomunalizowanych i przejętych aktami notarialnymi 
dysponowanymi na dzień 31 grudnia 2019 r.: 198,6034 ha  

w tym: 

1) grunty na terenie Gminy Grybów: 0,05 ha (lokalizacja urządzeń wodociągu 
gminnego)  

2) grunty na terenie Gminy Chełmiec: 0,1158 ha (lokalizacja urządzeń wodociągu 
gminnego) 

2. Udziały w spółkach i posiadane akcje 

1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna Sp. z o.o. 

a) ilość posiadanych udziałów: 19.821 (100%) 

b) wartość udziałów: 1.982.100,00 zł. 
2) Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. 

a) ilość posiadanych udziałów: 54.652  

b) wartość udziałów: 27.326.000,00 zł 
3) Bank Spółdzielczy w Grybowie 

a) ilość posiadanych udziałów: 11 

b) wartość udziałów: 550 zł. 
4) Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu S.A. 

a) ilość posiadanych akcji: 10  

b) wartość akcji: 10.000,00 zł. 
5) Bank Ochrony Środowiska 

a) ilość posiadanych akcji: 1.390 

b) wartość akcji: 13.900 zł. 
3. Hipoteka i inne obciążenia 

1) hipoteka kaucyjna do kwoty 558.239,68 zł ustanowiona przez Skarb Państwa – 

Agencje Mienia Wojskowego na zabudowanej nieruchomości oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako dz. ew. nr  190/2 w obrębie Miłkowa nabytej na rzecz 
Gminy Korzenna w drodze darowizny celem zabezpieczenia wierzytelności 
mogącej powstać na skutek nie wykorzystania przedmiotowej nieruchomości na 
wskazany cel w umowie darowizny., 
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2) hipoteki przymusowe w kwocie łącznej 53.553,00 zł. ustanowione przez Gminę 
Korzenna na nieruchomościach dla których wydano decyzje o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Gminnej Spółdzielni 
"SCH" w Korzennej jako zabezpieczenie wierzytelności mogącej powstać na skutek 
nie spłacenia ustalonej z tego tytułu opłaty rozłożonej na raty.  

 

V. Inwestycje 

Poniżej przedstawiono najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r. 

Szczegółowe informacje zawiera Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019. 

1. Drogi, mosty, chodniki 

1) Infrastruktura mostowa 

a) Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Słowikowa do Klimkówki koło 
Wańczyka w miejscowości Słowikowa  
− Wartość zadania: 519,22 tys. zł  
− Dofinansowanie:  365,46 tys. zł 

(MSWiA – usuwanie skutków klęsk żywiołowych) 

 

b) Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Korzenna od Świegocina przez 
Bękowiec – Mogilno Kawiory koło Pacha w miejscowości Korzenna  
− Wartość zadania: 559,58 tys. zł. 
− Dofinansowanie: 439,07 tys. zł 

(MSWiA – usuwanie skutków klęsk żywiołowych) 
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2) Infrastruktura drogowa  

W 2019 roku wykonano 8,89 km nowych nawierzchni dróg, za łączną kwotę:  
5,95 mln zł. Szczegółowy wykaz dróg przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa drogi Długość Wartość 
Rodzaj 

nawierzchni 

1 291022K Bukowiec – Paleśnica 562 245 563,20  
betonowa,  

szer. 2,8m 

2 291022K Bukowiec – Paleśnica 720 192 010,01  
asfaltowa 

 szer. 3.4 - 3.6m 

3 
291300K Wojnarowa Mosteczna – 

Korzenna Pogwizdów do Szajny 
605 230 097,11  

betonowa,  

szer. 2,8m 

4 
291310K Niecew – Lipnica Wielka 

Brzezie – Jasionki Dziołowa 
525 329 829,54  

betonowa,  

szer. 2,8m 

5 
291112K Niecew koło Golonki i 
Żarnowskiego za potok do Wojnarowej 126,6 21 650,25  

betonowa,  

szer. 2,8m 

6 
291186K Łyczana Zaprzykopy do 
Świerada 

184 27 478,59  
betonowa,  

szer. 2,8m 

7 
291324K Lipnica Wielka od lasu 

gromadzkiego do Mastalerzów i Olesia 
100 11 266,80  

betonowa,  

szer. 2,8m 

8 
Korzenna Świegocin koło Górki dz. nr 
663/6 

186 61 454,40  
betonowa,  

szer. 2,8m 

9 
Lipnica Wielka koło Górki i Jurka do 
Jeżówek dz. nr 1085/7, 314/2 

192 63 436,80  
betonowa,  

szer. 2,8m 

10 
Mogilno Łąki dz. nr 401/2, 400/2, 
399/1, 363/4, 455/1 

195 64 428,00  
betonowa,  

szer. 2,8m 

11 
Wojnarowa koło Winiarskich dz. nr 
877/6, 465/8 

150 49 560,00  
betonowa,  

szer. 2,8m 

12 

Koniuszowa Nad Brzezinę koło 
Ruchałów i Kogutów dz. nr 
17/4,18/4,19/13 

186 61 454,40  
betonowa,  

szer. 2,8m 

13 

291251K Mogilno – Posadowa Mogilska 

szkoła – Krużlowa w km 0+020 do 
2+438 

2418 3 597 708,50  

asfaltowa, szer 4-

6m, betonowa 

szer. 4,5m 
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14 291245K Łęka koło Jarząba i Presa 81,5 9 154,28  
betonowa,  

szer. 2,8m 

15 
291420K Posadowa Mogilska Zagóra - 
Podlas - Cieniawa Wilcze Doły 

70 21 420,81  
betonowa,  

szer. 2,8m 

16 
291256K Mogilno koło szkoły do 
Łacnego 

81 21 078,00  
betonowa,  

szer. 2,8m 

17 
Remont drogi gminnej nr 291208K 

Siedlce koło Zbiornika 
212 31 284,94  

betonowa,  

szer. 2,8m 

18 
Remont drogi gminnej nr 291148K 

Korzenna Berdysiówki koło Zielenia 
380 248 812,51  

betonowa szer. 

2,8m 

19 
Remont drogi gminnej nr 291153K 

Korzenna Centrum – Potoki 
600 211 900,22  

asfaltowa szer. 

3.0 - 4.5 m 

20 
Remont drogi gminnej nr 291091K 

Miłkowa - Lipie 
1118 392 076,15  

asfaltowa  szer. 

3.3 - 4.8 m 

21 
Remont drogi gminnej nr 291091K 

Miłkowa - Lipie 
67 16 848,72  

asfaltowa szer. 

3.3 - 4.8 m 

22 
Remont drogi gminnej nr 291116K 

Korzenna od Zielenia na Rejkówkę 
131 41 736,60  

betonowa,  

szer. 2,8m 

Razem 8 890,1 5 950 249,83  

 

Korzenna Centrum-Potoki 

 

 

Niecew – Lipnica Wielka Brzezie – Jasionki Dziołowa 
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Miłkowa-Lipie 

 

 

Wojnarowa Mosteczna – Korzenna Pogwizdów do Szajny 

 

 

Bukowiec – Paleśnica 
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3) Chodniki 

a) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Niecew –Podole –Górowa w 
miejscowości Lipnica Wielka 

− Łączna długość chodnika: 164 mb 

− Wartość inwestycji: 141,97 tys. zł. 
(Pomoc finansowa gminy dla Powiatu Nowosądeckiego: 70,99 tys. zł.) 

 

b) Przebudowa drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa polegająca na 
budowie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i zatoki autobusowej wraz z 

odwodnieniem w miejscowości Mogilno 

− Łączna długość chodnika: 779 mb 

− Wartość inwestycji: 716,20 tys. zł. 
(Pomoc finansowa gminy dla Powiatu Nowosądeckiego: 358,10 tys. zł.) 
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2. Wodociąg i kanalizacja 

1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Posadowa Mogilska                        
i Mogilno wraz z budową pompowni i zasilaniem energetycznym etap III                      

– w trakcie realizacji 

a) Długość sieci kanalizacyjnej: 6,15 km.  

b) Wartość zadania: 2,15 mln zł. 
2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  

a) Wnioskodawca: PUK Korzenna Sp. z o.o. 

b) Łączna ilość: 213 szt. 
c) Wartość zadania: 3,19 mln zł.  
d) Dofinansowanie: 1,55 mln zł. 

3) Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojnarowej – w trakcie realizacji 

a) Wartość umowy: 55,3 tys. zł. 
3. Oświata, sport, rekreacja 

1) Budowa hali sportowej w Korzennej – etap III wykończeniowy  

– w trakcie realizacji 

a) Wartość zadania: 7,88 mln zł. 
b) Dofinansowanie do tego etapu: 2 mln zł. (Ministerstwo Sportu i Turystyki) 
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2) Budowa sali gimnastycznej w Jasiennej 

a) Wartość zadania: 1,87 mln zł. 
b) Dofinansowanie: 1,40 mln zł. 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego) 
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3) Budowa sali wielofunkcyjnej w Posadowej Mogilskiej 

a) Wartość zadania: 1,13 mln zł. 
b) Dofinansowanie: 0,78 mln zł. 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego) 

 

4) Zakup i dostawa dodatkowego wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w 

szkołach w Korzennej, Siedlcach i Mogilnie 

a) Wartość zadania: 130,38 tys. zł. 
b) Dofinansowanie: 130,38 tys. zł. 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego) 
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5) Budowa placu zabaw, boiska do siatkówki, siłowni napowietrznej i chodnika przy 
drodze powiatowej w Koniuszowej – w trakcie realizacji 

a) Łączna wartość zadania: 683,55 tys. zł. 
b) Dofinansowanie: 490,31 tys. zł 

(PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) 

 

 

6) Budowa toru pumptrack z elementami skateparku w miejscowości Wojnarowa 

a) Wartość zadania: 233,75 tys. zł 
b) Dofinansowanie: 136 tys. zł. (Budżet Województwa Małopolskiego) 
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7) Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Koniuszowej 

a) Łączna wartość zadania: ł.tys. z 456,34  

b) Dofinansowanie przyznane Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Koniuszowa:  

278,77 tys. zł. (PROW/LGD) 

 

8) Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Łyczana, Mogilno, 
Wojnarowa 

a) Wartość zadania: 355,99 tys. zł 
b) Dofinansowanie: 207,97 tys. zł. (Ministerstwo Sportu i Turystyki) 
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4. Obiekty kubaturowe 

1) Inkubator Przetwórstwa Lokalnego  
a) Łączna wartość inwestycji: 1,2 mln zł. 
b) Dofinansowanie przyznane LGD Korzenna: 500 tys. zł. 

(PROW/LGD) 
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2) Utworzenie Klubu SENIOR+ w Siedlcach 

a) Wartość inwestycji: 166,83 tys. zł. 
b) Dofinansowanie: 150,0 tys. zł. (Program SENIOR+) 

 

 

5. Bezpieczeństwo 

1) Modernizacja remizy OSP Korzenna Centrum 

a) Wartość: 63,5 tys. zł. 
b) Dofinansowanie: 31,75 tys. zł. (Budżet Województwa Małopolskiego) 
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2) Dofinansowanie ze środków gminy zakupu samochodu dla Policji – 10,0 tys. zł. 

 

 

VI. Fundusz sołecki 
W 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego sfinansowano dostawę kruszywa łamanego, 
żwiru, zakup prefabrykatów, roboty ziemne oraz wykaszanie poboczy. Przy udziale 

środków Funduszu Sołeckiego  sfinansowano nawierzchnie betonowe na drogach 
gminnych w sołectwach.  Wydatkowanie środków Funduszu Sołeckiego w 
poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela. 

 

 

Lp. Nazwa sołectwa
Remont i modernizacja 

infrastruktury drogowo 

- mostowej

Utrzymanie dróg 
gminnych (koszenie 

poboczy)

Zakup strojów 
regionalnych na 

uroczystości

Odbudowa dróg 
gminnych

Inne Ogółem

1. Bukowiec 21 237,28 zł            494,07 zł                  -  zł                        -  zł                     21 731,35

2. Janczowa 31 325,52 zł            999,75 zł                  -  zł                        -  zł                     2 500,00 zł         34 825,27

3. Jasienna 36 996,71 zł            1 999,50 zł               4 725,00 zł              -  zł                     2 437,93 zł         46 159,14

4. Koniuszowa 41 749,60 zł            1 999,50 zł               1 469,00 zł              -  zł                     1 000,00 zł         46 218,10

5. Korzenna 38 999,72 zł            -  zł                         6 194,50 zł              -  zł                     1 000,00 zł         46 194,22

6. Lipnica W. 41 699,84 zł            1 999,50 zł               -  zł                        -  zł                     2 500,00 zł         46 199,34

7. Łęka 38 247,92 zł            2 483,25 zł               1 992,60 zł              -  zł                     -  zł                  42 723,77

8. Łyczana 11 999,45 zł            999,75 zł                  2 964,00 zł              17 577,86 zł         -  zł                  33 541,06

9. Miłkowa 36 610,20 zł            -  zł                         -  zł                        -  zł                     1 500,00 zł         38 110,20

10. Mogilno 12 250,16 zł            2 999,25 zł               5 459,50 zł              16 982,00 zł         8 494,98 zł         46 185,89

11. Niecew 10 871,18 zł            193,50 zł                  1 484,80 zł              10 100,00 zł         -  zł                  22 649,48

12. Posadowa M. 18 450,68 zł            1 483,50 zł               4 998,00 zł              20 000,00 zł         -  zł                  44 932,18

13. Siedlce 34 249,64 zł            1 999,50 zł               4 000,00 zł              -  zł                     5 999,99 zł         46 249,13

14. Słowikowa 16 893,43 zł            999,75 zł                  4 995,50 zł              -  zł                     -  zł                  22 888,68

15. Trzycierz 21 362,52 zł            290,25 zł                  -  zł                        -  zł                     12 076,98 zł       33 729,75

16. Wojnarowa 39 057,14 zł            1 493,82 zł               -  zł                        -  zł                     4 393,01 zł         44 943,97

Ogółem 452 000,99 zł         20 434,89 zł            38 282,90 zł           64 659,86 zł        41 902,89 zł      617 281,53 zł  

Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Kwota w zł.
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VII. Edukacja 

1. Szkoły podstawowe  

Edukacja w gminie na szczeblu podstawowym w roku szkolnym 2018/2019 

prowadzona była w  trzynastu szkołach podstawowych. Szkoły podstawowe 
znajdowały się w miejscowościach:  Janczowa, Jasienna, Koniuszowa, Korzenna, 
Lipnica Wielka, Łęka, Łyczana, Miłkowa, Mogilno, Posadowa Mogilska, Siedlce, 

Trzycierz, Wojnarowa. W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło się wdrażanie reformy 
oświaty, co oznacza zmiany w całym systemie edukacji. Zgodnie z art. 117 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  z dniem 

1  września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe stały się 
ośmioletnimi szkołami  podstawowymi. W roku szkolnym 2018/2019 obowiązywały 
obwody szkół określone Uchwałą Nr XXV/242/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 
31  marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 
dnia 1 września 2017 r. do dnia 31  sierpnia 2019 r.  
(Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r. poz. 2770).  

W dniu 21 lutego 2019 r.  na V zwyczajnej sesji, Rada Gminy Korzenna podjęła uchwałę 
w sprawie  zamiaru likwidacji Szkoły  Podstawowej w Łyczanej. W dniu 29 kwietnia 
2019 roku  po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty została 
podjęta Uchwała Nr  VII/91/2019 Rady Gminy Korzenna  w sprawie likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Łyczanej. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku Szkoła Podstawowa 
w Łyczanej uległa całkowitej likwidacji.  

Szczegółowe informacje w zakresie oświaty na terenie Gminy Korzenna znajdują się 
w Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 
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2. Szkoła Muzyczna I stopnia w Korzennej  

W dniu 19 sierpnia 2013 roku zostało podpisane  Porozumienie z Ministrem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego  w sprawie wyrażenia zgody  na utworzenie i prowadzenie 

przez Gminę z dniem 1 września 2013 roku Szkoły Muzycznej I stopnia w Korzennej. 
W dniu 21 sierpnia 2013 roku została podjęta przez Radę Gminy Korzenna Uchwała  
w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Korzennej  z dniem 1 września 
2013 r. W  2019 roku  uczniowie uczyli się gry na: gitarze, saksofonie, akordeonie, 
klarnecie, trąbce, skrzypcach, fortepianie, flecie, perkusji oraz wiolonczeli.  

Szczegółowe informacje w zakresie oświaty na terenie Gminy Korzenna znajdują się 
w Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.  

 

 

VIII. Realizacja polityk, programów, strategii 
1. Strategii Rozwoju Gminy Korzenna na lata 2013 – 2020   

Realizacja celów strategicznych w roku 2019: 

1) Rozwój infrastruktury technicznej zapewniającej bezpieczeństwo i komfort 
mieszkańcom i turystom oraz czyste środowisko naturalne  

a) prowadzono budowę, odbudowę i remont gminnej infrastruktury drogowo-

mostowej  

b) wybudowano chodniki przy współpracy z Powiatem Nowosądeckim w 
miejscowościach: Lipnica Wielka, Mogilno, Koniuszowa 

c) rozpoczęto rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Posadowa 
Mogilska i Mogilno 

d) wybudowano 213 przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja projektu 

PUK Korzenna 

e) prowadzenie systemu zbiórki odpadów komunalnych i odbioru i 
zagospodarowania ścieków  
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f) prowadzono akcje edukacyjne na temat segregacji śmieci, mające na celu 
również zapobieganiu powstawania dzikich wysypisk śmieci, prowadzono w 
tym zakresie również akcje prewencyjne 

g) realizowano dwa programy wymiany nie ekologicznych źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach domowych – wymiana pieców C.O. na 
ekologiczne zasilane paliwem gazowym lub stałym. 

h) przystąpiono do programu podłączenia szkół do szerokopasmowego, 
światłowodowego internetu 

2) Dostępność do wysokiej jakości infrastruktury i usług społecznych na terenie gminy 

a) organizowano zajęcia, spotkania, zawody, mające na celu propagowanie 
zdrowego stylu życia, m.in. rajd nietoperza Korzenna-Bukowiec, turniej o 

Puchar Wójta w piłce nożnej, zajęcia kulinarne,  
b) odrestaurowano i oddano do użytku zabytkowy Dwór w Lipnicy Wielkiej 

c) wspierano finansowo i organizacyjnie organizacje pozarządowe działające na 
terenie gminy: stowarzyszenia, zespoły regionalne, kluby sportowe, koła 
gospodyń wiejskich, jednostki OSP 

d) współpracowano z LGD na Śliwkowym Szlaku w ramach promocji gminy 

e) utworzono na terenie gminy Placówkę Wsparcia Dziennego w Korzennej 

f) utworzono 3 nowych oddziałów przedszkolnych w Korzennej, Siedlcach i 
Mogilnie 

3) Wszechstronne i trwałe wspieranie rozwoju gospodarczego w oparciu o istniejący 
potencjał środowiska i mieszkańców 

a) Przystąpiono do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Korzenna. 

b) prowadzono działania informacyjne o źródłach finansowania zewnętrznego dla 
rolników 

c) uruchomiono Inkubator Przetwórstwa Lokalnego, którego celem jest rozwój 
przedsiębiorczości wśród rolników oraz mieszkańców gminy 

d) prowadzono Plac Targowy w Korzennej 

e) wybudowano kolejne trzy Otwarte Stref Aktywności w miejscowościach: 
Łyczana, Mogilno, Wojnarowa 

f) zmodernizowano boisko wielofunkcyjne w Koniuszowej 

g) prowadzono działania wraz z LGD Na Śliwkowym Szlaku w celu wykreowania 
lokalnej marki i produktów lokalnych 

h) organizowanie imprez turystycznych – „Majówka na Bukowcu” 
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i) przygotowanie wspólnego projektu z gminą Zakliczyn i Gródek nad Dunajcem 

– Budowa szlaku nordic walking Bukowiec – Jamna  

  

2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Korzenna na lata 2017-2022  

W ramach programu w 2019 roku realizowane były następujące zadania: 
1) „Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Korzennej” w ramach Programu 

Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017  

2) „Aktywizacja mieszkańców obszarów rewitalizacji w tym szczególnie dzieci i 
młodzieży szkolnej, poprzez rozbudowę istniejących budynków szkół 
podstawowych w Jasiennej i Posadowej Mogilskiej o infrastrukturę sportową”  

3) „Z tradycją w nowoczesność – Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej” w ramach 
Podziałania 6.1.1 Ochrona i Opieka nad Zabytkami  Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 wg Umowy o dofinansowanie Nr RPMP.06.01.01-

12-0100/16-00-XVII/32/FE/17 z dnia 13.03.2017 r. 

4)  „Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty” w ramach Podziałania 10.1.2 
Wychowanie przedszkolne - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 wg Umowy o dofinansowanie Nr RPMP.10.01.02-12-0089/17-00 z dnia 

19.09.2017 r. 

5) „Rozbudowa kanalizacja sanitarnej wraz z budową pompowni i zasilaniem 
elektrycznym oraz rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy 
Korzenna” Typu operacji: Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Działania 
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 wg Umowy o dofinansowanie Nr 

00003-65150-UM0600055/16 z dnia 28.06.2017 r.   

6) remont dróg i chodników 

7) budowa kanalizacji  

8) budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych 

9) modernizacja szkół i sal gimnastycznych 

10) remont budynków użyteczności publicznej 
11) zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży  
12) budowa placów zabaw: Łyczana, Mogilno, Wojnarowa 

 

3. Program Gospodarki Niskoemisyjnej, Program Ochrony Środowiska  

W ramach programu realizowane były następujące działania: 
1) Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna 
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2) poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła  na ekologiczne piece na 
paliwa stałe – 19 szt. 

3) poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła  na ekologiczne piece na 
paliwa gazowe- 27 szt. 

4) modernizacja oświetlenia drogowego, zastosowanie technologii niskoemisyjnej i 
energooszczędnej 

5) utworzenie stałej zakładki na stronie internetowej urzędu gminy poświęconej 
gospodarce niskoemisyjnej  

 

4. Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Korzenna  
Najważniejszym wskaźnikiem realizowania Programu jest ilość wyrobów zawierających 
azbest sukcesywnie usuwanych z terenu Gminy Korzenna. W 2019 roku usunięto z 
terenu gminy 96,5 Mg azbestu.   

5. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022  

W ramach planu prowadzono odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
przeprowadzano kontrole podmiotów zagospodarowujących odpady komunalne 
pochodzące z terenu Gminy Korzenna. Prowadzono edukację na temat segregowania 
odpadów komunalnych i osiąganych wskaźników recyklingu.  

Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Korzenna w roku 2019 
wyniosła 1 637,11 Mg  

Poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych w 2019r. przedstawiają się następująco:   

 

* w związku z art. 7 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 z dnia 14 maja 2020r. sprawozdanie z realizacji zadań 
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019 o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach przekazuje się w terminie do 31 październik 2020 r.  

 

Rodzaje poziomów recyklingu 
Poziom procentowy osiągnięty 

przez Gminę Korzenna w 2019 r. 
Poziom wymagany do 
osiągnięcia w 2019 r. 

Poziom masy odpadów komunalnych  
ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania  

Brak danych* max. 40% 

Poziom recyklingu, przygotowanie do 
ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, matali, 
tworzyw sztucznych i szkła 

Brak danych* min. 40% 

Poziom recyklingu, przygotowania dom 
ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niż niebezpieczne, odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych. 

Brak danych* min. 60% 
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6. Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korzenna - 

Uchwała  Nr XLII/368/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 16.04.2014 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Korzenna  

Dla uczniów szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów zostało przyznane 
jednorazowe  stypendium Wójta Gminy Korzenna za szczególne osiągnięcia lub 
znaczące osiągnięcia artystyczne za rok szkolny 2018/2019 Stypendium otrzymało 167 
uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Korzenna. Łączna kwota 
wydatkowanych   środków: 53.900,00 zł.  

 

7. Wieloletni programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi 
podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie Gminy Korzenna  

Współpraca finansowa polegała na udzielaniu podmiotom: 
1) Dotacji celowych na realizację zadań własnych w formie: 

a) zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert lub z 
pominięciem konkursu, na zasadach określonych w ustawie, 

b) zlecenia klubom sportowym zadania z zakresu tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
roku o sporcie. 

2) Dotacji celowych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 

przeciwpożarowej. 

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w 
budżecie Gminy Korzenna na rok 2019 przeznaczono łącznie kwotę 532.544,02 zł. 
Szczegółowe informacje o realizacji programu znajdują się w Sprawozdaniu z  realizacji  

programu  współpracy Gminy  Korzenna z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019. 

 

8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  

W ramach programów w 2019 r. podjęto m.in. następujące działania: 
1) organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych takich 

jak:     "Rodzina TAK, alkohol NIE", "Papieros wróg czy przyjaciel", "Stop nałogom",  
"Żyję      zdrowo - bo nie ulegam nałogom", 

2) dofinansowanie szkolnych i lokalnych imprez rozrywkowo-sportowych mających 
na celu     promocję zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów, 
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3) współpraca z Centrum Kultury w Korzennej w zakresie organizacji czasu wolnego 

dla  dzieci  i młodzieży w okresie wakacji. 
4) Sfinansowanie kosztów sądowych związanych z wydaniem opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu wydane przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa 
dla osób skierowanych na leczenie odwykowe. 

5) zawarto porozumienie z Miastem Nowy Sącz na wykonanie zadania w zakresie 
udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym 
Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na 
obszarze Gminy Korzenna i dowiezionych do wytrzeźwienia. W 2019 roku do izby 

wytrzeźwień przewieziono 15 osób.   

Szczegółowy opis działań znajduje się w sprawozdaniach z realizacji programów za rok 
2019 r.  

 

9. Strategia  Rozwiazywania Problemów Społecznych  Gminy Korzenna na lata 2015-

2020  - Uchwała  Nr VII/45/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 1 czerwca  2015 r. 

Strategia realizowana była  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej, Urząd 
Gminy Korzenna,  szkoły z  terenu Gminy Korzenna, Zakłady Opieki Zdrowotnej z terenu 
gminy, Posterunek Policji, WTZ w Korzennej, Centrum Kultury w Korzennej, Powiatowy 

Urząd Pracy, PCPR.  W strategii  zawarte zostały cele strategiczne  i operacyjne. 
Realizacja zadań ujętych w strategii  ukierunkowana była  w szczególności na: 
1) wspieraniu rodziny , 

2) zapewnienie rodzinom  bezpieczeństwa socjalnego 

3) wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
4) pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju,  
5) prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży propagujących zdrowy 

styl życia 

6) ułatwienie osobo starszym i niepełnosprawnym funkcjonowania w środowisku 
lokalnym,  

7) stworzenie warunków do aktywizacji społecznej osobom  niepełnosprawnym i 
starszym,  

8) wzrost  poziomu bezpieczeństwa w Gminie Korzenna, aktywne przeciwdziałanie 
przestępczości oraz przeciwdziałaniu  uzależnieniom  

Szczegółowa ocena z realizacji Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy 
Korzenna za 2019 rok przedstawiona została Radzie Gminy Korzenna dnia 30.01.2020 
r.  
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10. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 w Gminie Korzenna   

- Uchwała Nr XXV/245/2017 – Rady Gminy Korzenna z dnia 31 marca 2017 r. 

W ramach programu w 2019 r. zrealizowano m.in. następujące działania: 
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej zdiagnozował  41 rodzin 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy: 
a) finansowej 609 rodzinom, 

b) pomocy w formie dożywiania 804 dzieci i młodzieży 

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych udzielił 
pomocy w formie zasiłków i świadczeń rodzinnych 1 159 rodzinom. 

4) Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej pracowali w oparciu              
o pracę socjalną z 461 rodzinami. 

5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej objął specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi w miejscu zamieszkania 2 rodziny w tym 2 dzieci 

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu z realizacji programu za rok 2019 
przedłożonym Radzie Gminy  13 lutego 2020 r.  

 

11. Gminny Program wychodzenia z bezdomności  - Uchwała Nr XLIV/ 395/2014 Rady 
Gminy Korzenna z dnia 26 sierpnia 2014 r w sprawie przyjęcia Gminnego programu 
wychodzenia z bezdomności.   

Na terenie Gminy Korzenna nie ma schronisk ani noclegowni dla osób bezdomnych. 
W związku z koniecznością realizacji zadania zawartego w ustawie o pomocy 
społecznej  podpisana została  umowa z Nowosądeckim Towarzystwem Pomocy 
św. Brata Alberta w Nowym Sączu. W 2019 roku w schronisku przebywała jedna osoba 

 

12. Pomoc materialna o charakterze socjalnym Uchwała nr IX/125/2019 r. Rady Gminy 
Korzenna z dnia 21 czerwca 2019  r w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie 
Gminy Korzenna. 

W 2019 roku w I półroczu ze stypendium skorzystało 339 uczniów a w II półroczu 384 

uczniów. Koszt całkowity zadania wyniósł 314 436 zł, w tym wysokość dotacji 
251 548,80 zł.  
 

13. Pomoc Gminy Korzenna w zakresie dożywiania  

Uchwała  Nr II/19/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018  r w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie posiłku .” Pomoc Gminy 

Korzenna w zakresie posiłku” na lata 2019-2023. – Uchwała obowiązuje od 1 stycznia  
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2019 r. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie  posiłku ,świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku 
lub żywności ,świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
w związku  z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019  r.   

1) ogólna wartość programu: 1.287.612,00 zł,   

w tym dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 1 025 637,00  

a) zakup posiłku: 720 924,00 zł. 
b) zasiłek celowy na zakup żywności: 304 924,00 zł. 

2) Liczba osób korzystających z programu: 1 476 

3) Liczba posiłków ogółem:  128 910 

Podział środków w ramach programu: 

Wyszczególnienie Ogółem 

Dzieci do 

czasu 

rozpoczęcia 
nauki w 

szkole 

Uczniowie do 

czasu ukończenia 
szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Inne 

Miejsce 

wydawania 

posiłków 

Pełen obiad 255 0 255 0 

Szkoły, przedszkola, 
żłobki, internaty, w 

innych gminach 

gdzie są stołówki 
szkolne 

Jedno danie 

gorące 
128 655 6 179 122 397 79 

szkoły na terenie 
gminy sklepiki 

szkolne w szkołach 
średnich 

Liczba placówek szkolnych realizujących program na terenie Gminy: 
- szkoły: 13 

- przedszkola: 4  

- żłobki: 1   

Ponadto dożywianiem objęci byli uczniowie uczęszczający do szkól na terenie innych 
gmin: Bobowa, Gródek n/Dunajcem, Chełmiec, Grybów, Stary Sącz, Ujście Gorlickie 
Nawojowa. 

4) Pomoc w formie zasiłku celowego udzielona  została dla 266 osób a w formie 
świadczenia rzeczowego dla 8 osób.    

 

14. Wieloletni Program „Senior+ na lata 2015-2020 

Gmina Korzenna przystąpiła do Programy Wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020. 

W ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 



RAPORT O STANIE GMINY KORZENNA 2019 

 

Strona 30 z 45 

 

w 2019 r. z dniem 1 stycznia 2019 r. rozpoczął działalność Dzienny Dom Senior+ 
w Mogilnie. Dom przeznaczony jest dla osób nieaktywnych zawodowo 60+. Do udziału 
zrekrutowano 22 uczestników.  
Dofinansowanie było dla 15 miejsc.  
Otrzymana dotacja od Wojewody wynosiła 54 000 zł, a wkład własny Gminy 81 000 zł. 
Udział w Dziennym Domu „Senior ”zapewnił utrzymanie osób starszych w ich 
środowisku a jednocześnie przyczynił się do ich aktywności społecznej. Uczestnicy 
korzystali z oferty prozdrowotnej, obejmujące usługi aktywności ruchowej a także z 
oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Dzienny Dom „Senior+” 
prowadzony był przez Stowarzyszenie „Mogilskie Cisy” w Mogilnie 

Ponadto otrzymano środki finansowe na utworzenie Klubu Senior+ w Siedlcach. 
W ramach otrzymanej dotacji część pomieszczeń znajdujących się w budynku Centrum 
Kultury zostało odremontowane oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie na działalność 
Klubu „senior+. Klub rozpoczął działalność od 1 stycznia 2020 r.  

  

IX. Realizacja uchwał Rady Gminy Korzenna  

Poniżej zamieszczono tabelaryczne zestawienie realizacji uchwał w 2019 r. Realizację 
Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

wraz z ich zmianami, opisuje Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019. 

Lp. Tytuł uchwały Sposób realizacji 

1. 

Uchwała Nr XXVII/162/2008 Rady Gminy Korzenna z 

5 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia 

zwolnień z podatku od nieruchomości. 
Stosuje się zwolnienia zawarte w uchwale  

2. 

Uchwała Nr LI/357/2010 Rady Gminy Korzenna z 11 
października 2010 roku w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej. 

Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 

opracowywany był w oparciu o w/w uchwałę.  

3. 

Uchwała Nr VII/88/2019 Rady Gminy Korzenna z 29 
kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru 
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od 
osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso. 

W celu zapewnienia sprawnej obsługi 
podatników w 2019 roku kontynuowano 

pobór podatków w drodze inkasa. 
Inkasentami w Gminie Korzenna są sołtysi 
poszczególnych sołectw. Rozliczono i 
wypłacono wynagrodzenie agencyjno-

prowizyjne dla inkasentów w 2019 roku. 

4. 

Uchwała Nr XXXVII/404/2018  Rady Gminy Korzenna 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Korzenna. Uchwała obowiązywała  do 31 
lipca 2019 r.  

Uchwała Nr IX /125/2019 Rady Gminy Korzenna z 

dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Korzenna. Uchwała obowiązuje od 1 
sierpnia 2019 r  

 

Z Małopolskim Kuratorem Oświaty została 
podpisana umowa  Nr 60/19 z dnia 4 kwietnia 

2019 r oraz Aneks do umowy nr 1/2019 

z dnia 25 października 2019   r.  o przyznaniu 
dotacji  celowej na realizacje zadania. Przyjęto 
i rozpatrzono wnioski oraz wypłacono 
stypendium dla 339 uczniów w I półroczu i 
384 uczniów w II półroczu. 
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5. 

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 
7 grudnia 2018  r w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie  posiłku 
,świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku lub 
żywności ,świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych w związku  z wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023. 

Z  Wojewodą Małopolskim podpisana została 
umowa oraz Aneksy do umowy w sprawie 

realizacji  programu wspierania finansowego 

gmin o przyznanie dotacji. Do Wydziału 
Polityki Społecznej MUW sporządzane są 
sprawozdania z zakresu realizacji programu w 

terminach określonych przez Wojewodę.  
Ponadto spisywane są umowy z Centrum 

Kultury w Korzennej, dyrektorami szkół, 
jednostkami na terenie innych gmin oraz 

podmiotami gospodarczymi w sprawie 

przygotowania posiłku dla zakwalifikowanych 
uczniów.  

6. 

Uchwała nr  II/18/2018  Rady Gminy Korzenna z dnia 
7 grudnia 2018  r.  w sprawie określenia  zasad 
zwrotu wydatków w zakresie posiłku albo 
świadczenia  pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności, świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata  2019 – 2023  

Uchwała realizowana jest zgodnie z 
założeniami.  

7. 

Uchwała  Nr II/19/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 
7 grudnia 2018  r w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
posiłku .” Pomoc Gminy Korzenna w zakresie 
posiłku” na lata 2019-2023. 

W ramach programu osłonowego nie 
zachodziła konieczność udzielenie takiej 
pomocy.   

8. 

Uchwała Nr XLIV/395/2014 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 26 sierpnia 2014 r w sprawie przyjęcia 
programu wychodzenia z bezdomności  

Corocznie spisywana jest umowa z 

Nowosądeckim  Towarzystwem Pomocy im. 
Św. Brata Alberta Schronisko i Noclegownia 
dla bezdomnych mężczyzn w  Nowym Sączu w 
sprawie zapewnienia schronienia dla osób 
bezdomnych - mężczyzn.   

9. 

Uchwała Nr XLVII/425/2014 Rady Gminy Korzenna z 
13 listopada 2014 roku  w sprawie określenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, 
poboru i terminów płatności oraz zarządzenia 
poboru w drodze inkasa. 

Prowadzony jest pobór opłaty targowej na 
Placu Targowym w Korzennej 

10. 

Uchwała  Nr VII/45/2015 Rady Gminy  
Korzenna z dnia 1 czerwca 2015 r w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Korzenna na lata 2015-2020 

Zarządzeniem Nr  OPS.0050.124.2015 Wójta 
Gminy Korzenna z dnia 15 czerwca  2015 r. 

został powołany zespól monitorujący 
realizację  Strategii Rozwiazywania 
Problemów Społecznych  Gminy Korzenna 
oraz skład osobowy i zasady działania.   
W terminie do  31 stycznia każdego roku 
Radzie Gminy Korzenna przedkładana  jest 
ocena  z realizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 

11. 

Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Korzenna z 3 
grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów 
formularzy do podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i leśnego oraz Uchwała Nr XIII/100/2015 
Rady Gminy Korzenna z 29 grudnia 2015 roku w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Gminy 
Korzenna z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie 

określenia  wzorów formularzy do podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. 

W 2019 roku stosowano formularze określone 
w uchwale 
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12. 

Uchwała Nr XXII/216/2017 Rady Gminy Korzenna z 
30 stycznia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych szkół podstawowych i innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych na 

terenie Gminy Korzenna oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 
dotacji. 

W 2018 roku udzielano i rozliczano dotacje dla 

jednostek oświatowych na terenie Gminy 
Korzenna, zgodnie z zapisami uchwały 

13. 

Uchwała Nr XXV/245/2017 Rady Gminy Korzenna  z 
dnia 31 marca 2017 r.  sprawie Uchwalenia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2017-2019 w Gminie Korzenna 

Program Wspierania Rodzin realizowany jest 

zgodnie z założeniami. Sprawozdanie z 
realizacji Gminnego Programu w terminie do 

31 marca każdego roku przedkładane jest 
Radzie Gminy Korzenna. 

14. 

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Korzenna z 7 

grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. 

Wydano stosowne decyzje oraz prowadzony 

jest pobór podatków i windykacja zaległości 
podatkowych 

15. 

Uchwała Nr II/14/2018  Rady Gminy Korzenna z dnia 
8 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości. 

Wydano stosowne decyzje oraz prowadzony 

jest pobór podatków i windykacja zaległości 
podatkowych 

16. 

Uchwała nr II/31/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 
7.12.2018 r. w sprawie określenia wysokości zasad 
udzielania i rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy 
Korzennej w roku kalendarzowym 2019. 

Wypłacono i rozliczono dotację dla żłobka w 
Korzennej. 

17. 

Uchwała Nr III/40/2018 Rady Gminy Korzenna z 28 

grudnia 2018 roku w sprawie miesięcznej diety 
zryczałtowanej dla przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych. 

Rozliczono i wypłacono należne diety 
sołtysom z terenu gminy w roku 2019. 

18. 

Uchwała nr III/46/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 
28.12.2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które 
nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.  

Wyodrębniono wydatki niewygasające, 
realizowane w 2019 roku. 

19. 

Uchwała nr IV/49/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 

24.01,2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa 
Bukowiec. 

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 

20. 

Uchwała nr IV/50/2019 Rady Gminy Korzenna z 
24.01.2019 r. w sprawie nadanie statutu sołectwa 
Janczowa 

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 

21. 

Uchwała nr IV/51/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
24.01.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa 
Jasienna 

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 

22. 

Uchwała nr IV/52/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
24.01.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa 
Koniuszowa 

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 

23. 

Uchwała nr IV/53/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
24.01.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa 
Korzenna 

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 
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24. 

Uchwała nr IV/54/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
24.01.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa 
Lipnica Wielka 

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 

25. 

Uchwała nr IV/55/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
24.01.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa 
Łęka 

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 

26. 

Uchwała nr IV/56/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
24.01.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa 
Łyczana 

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 

27. 

Uchwała nr IV/57/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
24.01.2019 r. w sprawie nadania statutu nadania 

sołectwa Miłkowa 

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 

28. 

Uchwała nr IV/58/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
24.01.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa 
Mogilno 

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 

29. 

Uchwała nr IV/59/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 

24.01.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa 
Niecew  

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 

30. 

Uchwała nr IV/60/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
24.01.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa 
Posadowa Mogilska 

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 

31. 

Uchwała nr IV/61/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
24.01.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa 
Siedlce 

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 

32. 

Uchwała nr IV/62/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
24.01.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa 
Słowikowa 

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 

33. 

Uchwała nr IV/63/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
24.01.2019 w sprawie nadania statutu sołectwa 
Trzycierz 

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 

34. 

Uchwala nr IV/64/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 

24.01.2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwa 
Wojnarowa 

Wdrożono zapisy nowego statutu sołectwa 

35. 

Uchwała nr IV/65/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
24.01.2019 w sprawie zatwierdzenia planu Rady 

Gminy Korzenna na rok 2019 

Wdrożono plan do realizacji 

36. 

Uchwała nr IV/66/2019 Rady Gminy Korzenna  z 
dnia 24.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy stałych Komisji Rady Gminy Korzenna na rok 
2019 

Wdrożono plany do realizacji 

37. 

Uchwała nr IV/67/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
24.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy na najem pomieszczeń w budynku 
nr 48 w Lipnicy Wielkiej (Dwór), położonych na 
działkach ewidencyjnych 878/6 i 877/4 w obrębie 
Lipnica Wielka gmina Korzenna, wraz z powierzchnią 
przedmiotowych działek. 

Zawarto umowę najmu Nr  RiOŚ.7151.2.2019 
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38. 

Uchwała nr IV/68/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
24.01.2019 w sprawie wystąpienia Gminy Korzenna 
ze Stowarzyszenia „EUROREGION KARPACKI”-

POLSKA 

Wystąpiono ze stowarzyszenia 

39. 

Uchwała nr V/70/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 

21.02.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta Nowy Sącz 

Została zawarta stosowna umowa pomiędzy 
Gminą Korzenna a Miastem Nowy Sącz.  

40. 

Uchwała nr V/71/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
21.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym. 

Zawarto umowę dzierżawy RiOŚ.6845.2.2019 

41. 

Uchwała nr V/72/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
21.02.2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na 
rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Siedlce gmina Korzenna.  

Przejęto aktem notarialnym  pas gruntu zajęty 
pod  urządzoną drogę gminną nr 291204K o 
nazwie „Siedlce Zagórze Wielkie do Hojdy”. 

42. 

Uchwała nr V/73/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
21.02.2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na 
rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Jasienna gmina Korzenna 

Przejęto aktem notarialnym  pas gruntu zajęty 
pod  urządzoną drogę gminną nr 291056K o 
nazwie „Jasienna pod Takuskim do Rozkochy”. 

43. 

Uchwała nr V/74/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
21.02.2019 r. w sprawie sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wdrożono zapisy uchwały w ramach 
świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych. 

44. 

Uchwała nr V/75/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
21.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
II/26/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 

2018 r. dotyczącej zmiany wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Gminy 
Korzenna. 

Wdrożono nowy wzór deklaracji 

45. 

Uchwała nr V/76/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
21.02.2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Łyczanej 

O zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej  
Łyczanej  zostali zawiadomieni wszyscy 
rodzice uczniów tej szkoły oraz Małopolski 
Kurator Oświaty.   Do Małopolskiego Kuratora 
Oświaty został przesłany wniosek  o wydanie 
opinii w sprawie zamiaru likwidacji szkoły. 
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Łyczanej został przesłany do 
zaopiniowania związkom zawodowym. 

46. 

Uchwała nr V/77/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
26.02.2019 r. w sprawie określenia terminu 
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wdrożono zapisy uchwały w ramach 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych. 

47. 

Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 
7 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzorów 
formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, 
podatek rolny i podatek leśny składanych przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

W 2019 roku stosowano formularze określone 
w uchwale 
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48. 

Uchwała nr VI/81/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 

28.03.2019 r. w sprawie określenia trybu 
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy 
Korzenna dla podmiotów niezaliczonych do sektora 
finansów publicznych i niedziałających w celu 
osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w 
ustawie o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz 

sposobu kontroli wykonywania działania. 

Wdrożono tryb udzielenia dotacji 

49. 

Uchwała nr VI/82/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
28.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Nowosądeckiemu. 

Przekazano dokumentację projektową 

Powiatowi Nowosądeckiemu 

50. 

Uchwała nr VI/83/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
28.03.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Korzennej za rok 2018. 

Zrealizowano 

51. 

Uchwała nr VI/84/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
28.03.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku 

złożonego w trybie art.241 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego. 

Poinformowano stronę o rozpatrzeniu 

wniosku 

52. 

Uchwała nr VI/85/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 
28.03.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o 

zwiększenie limitu na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

Wdrożono nowe limity sprzedaży i na ich 
podstawie wydano stosowne decyzje 

53. 

Uchwała nr VII/87/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Nowosądeckiemu. 

Zawarto stosowną umowę udzielenia pomocy 
finansowej  

54. 

Uchwała nr VII/89/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie określenia terminu 
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wdrożono zapisy uchwały w ramach 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych. 

55. 

Uchwała nr VII/90/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i 

dzieci młodsze. 

Wdrożono zasady zawarte w uchwale 

 w przedszkolu i szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina 
Korzenna. 

56. 

Uchwała nr VII/91/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Łyczanej. 

Z dniem 31 sierpnia 2019 r.  Szkoła 
Podstawowa w Łyczanej uległa całkowitej 
likwidacji. 

57. 

Uchwała nr VII/92/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Korzenna w 2019 roku. 

Wdrożono do realizacji program określony 
uchwałą.  

58. 

Uchwała nr VII/93/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o 

udzielenie pomocy finansowej dla Gminy 

Raciechowice. 

Rozpatrzono wniosek zgodnie z uchwałą 
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59. 

Uchwała nr VII/94/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą 
plan”Nr7-Siedlce/Słowikowa” w miejscowości 
Siedlce. 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

60. 

Uchwała nr VII/95/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienie do 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Korzenna pod nazwą plan „Nr9 
Mogilno/Posadowa” w miejscowości Mogilno  

Przeprowadzono procedurę zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

61. 

Uchwała nr VII/96/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienie do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan 
„Nr9 Mogilno/Posadowa” w miejscowości 
Posadowa Mogilska. 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

62. 

Uchwała nr VII/97/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan 
„Nr1-Korzenna” 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

63. 

Uchwała nr VII/98/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Korzenna pod nazwą plan „Nr2-Wojnarowa”. 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

64. 

Uchwała nr VII/99/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan 
„Nr 3 – Niecew/Lipnica Wielka”. 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

65. 

Uchwała nr VII/100/2019 Rady Gminy Korzenna z 

dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan 
„Nr 4 – Lipnica Wielka” 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

66. 

Uchwała nr VII/101/2019 Rady Gminy Korzenna z 

dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan 
„Nr 5 – Jasienna/Korzenna/ Lipnica Wielka”. 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

67. 

Uchwała nr VII/102/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan 
„Nr 6 – Łęka / Koniuszowa” 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

68. 

Uchwała nr VII/103/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan 
„Nr 7 – Siedlce/Słowikowa” 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

69. 

Uchwała nr VII/104/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan 
„Nr 8 – Trzycierz” 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
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70. 

Uchwała nr VII/105/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan 
„Nr 9 – Mogilno/Posadowa” 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

71. 

Uchwała nr VII/106/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan 
„Nr 10 – Koniuszowa” 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

72. 

Uchwała nr VII/107/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan 
„Nr 11 – Łyczana / Janczowa”. 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

73. 

Uchwała nr VII/108/2019 Rady Gminy Korzenna z 

dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan 
„Nr 12 – Miłkowa/ Janczowa” 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

74. 

Uchwała nr VII/109/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan 
„Nr 13 – Bukowiec/ Jasienna”. 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

75. 

Uchwała nr VII/110/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan 
„Nr 14 – Mogilno/Posadowa (Podlas)” 

Wszczęto procedurę zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

76. 

Uchwała nr VII/111/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Nowosądeckiemu. 

Zawarto stosowną umowę pomocy finansowej 

77. 

Uchwała nr VII/112/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.04.2019 r. w sprawie Powołania Komisji 
Inwentaryzacyjnej do spraw inwentaryzacji mienia 

podlegającego komunalizacji. 

Wdrożono do procedury inwentaryzacji 
mienia podlegającego komunalizacji 

78. 

Uchwała nr VIII/114/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.05.2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy 
Korzenna do projektu pt.: ”Edukacja w szkołach na 
terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” planowanego na 
wspólnej realizacji w ramach Poddziałanie 10.1.3. 
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie 
ogólne- Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Złożono wspólny wniosek o dofinansowanie 

79. 

Uchwała nr VIII/115/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.05.2019 r. w sprawie zmiany załącznika do 
uchwały Nr XXXIV/291/2013 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia 
„Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Korzenna”. 

Wdrożono zapisy uchwały. 
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80. 

Uchwała nr VIII/116/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.05.2019 r. w sprawie zmiany załącznika do 
uchwały Nr XLII/368/2014 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia 
regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży z terenu Gminy Korzenna. 

W 2019 roku  stypendia dla uczniów zostały 
przyznane zgodnie zasadami określonymi                
w uchwale. 

81. 

Uchwała nr VIII/117/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.05.2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego 
sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 w Gminie 

Korzenna” 

Zrealizowano 

82. 

Uchwała nr IX/118/2019  Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie Udzielenia Wójtowi 
Gminy Korzenna wotum zaufania. 

Zrealizowano 

83. 

Uchwała nr IX/120/2019  Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Korzenna absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy za 2018 rok. 

Zrealizowano 

84. 

Uchwała nr IX/123/2019  Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
VII/111/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 

kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Nowosądeckiemu. 

Aneksowano umowę o pomocy finansowej 

85. 

Uchwała nr IX/124/2019  Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie ustalenia sieci 

prowadzonych przez Gminę Korzenna publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych. 

Wdrożono zapisy uchwały  od dnia 1 września 
2019 r. w  przedszkolu i  szkołach 
podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Korzenna. 

86. 

Uchwała nr IX/125/2019  Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Korzenna. 

Wdrożono zasady udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym  

87. 

Uchwała nr IX/126/2019  Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym dla działki ewidencyjnej nr 192/2 
w obrębie Łęka Siedlecka 

Zawarto umowę dzierżawy  Nr 

RiOŚ.6845.10.2019 

88. 

Uchwała nr IX/127/2019  Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umów dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym. 

Zawarto umowy dzierżawy  Nr: 
-RiOŚ.6845.6.2019 

-RiOŚ.6845.7.2019 

-RiOŚ.6845.8.2019 

-RiOŚ.6845.11.2019 

89. 

Uchwała nr IX/128/2019  Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na 
zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
położonej w obrębie Miłkowa gmina Korzenna. 

Zakupiono grunt przy Szkole Podstawowej  

w Miłkowej  z przeznaczeniem na realizację 
zadań własnych Gminy Korzenna.  

90. 

Uchwała nr IX/129/2019  Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie nieodpłatnego 
NABYCIA NA RZECZ Gminy Korzenna nieruchomości 
gruntowej położonej w obrębie Lipnica Wielka 
gmina Korzenna. 

Przejęto aktem notarialnym  pas gruntu zajęty 
pod  urządzone drogi gminne nr 291335K o 

nazwie „Lipnica Wielka od Jasiennej do 

Dziołowej” i „ Niecew-Lipnica Wielka Brzezie- 

Jasionki Dziołowa”. 
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91. 

Uchwała nr IX/130/2019  Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Korzenna – 

Centrum. 

Zawarto stosowną umowę o udzieleniu dotacji 

92. 

Uchwała nr IX/131/2019  Rady Gminy Korzenna z 

dnia 21.06.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach. 

Zawarto stosowną umowę o udzieleniu dotacji 

93. 

Uchwała nr IX/132/2019  Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wojnarowej. 

Zawarto stosowną umowę o udzieleniu dotacji 

94. 

Uchwała nr IX/133/2019  Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy 
Wielkiej. 

Zawarto stosowną umowę o udzieleniu dotacji 

95. 

Uchwała nr IX/134/2019  Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Janczowej. 

Zawarto stosowną umowę o udzieleniu dotacji 

96. 

Uchwała nr IX/135/2019  Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilnie. 

Zawarto stosowną umowę o udzieleniu dotacji 

97. 

Uchwała nr IX/136/2019  Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasiennej. 
 

Zawarto stosowną umowę o udzieleniu dotacji 

98. 

Uchwała nr IX/137/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 21.06.2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. 
zaopiniowania kandydatów na ławników na 
kadencję 2020-2023. 

Zorganizowano pracę Zespołu, który 
zaopiniował kandydatów na ławników 

99. 

Uchwała nr X/139/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 16.07.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 
IX/123/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 

czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Nowosądeckiemu. 

Aneksowano umowę o pomocy finansowej  

100. 

Uchwała nr X/140/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 16.07.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
Projektu planowanego do wspólnej realizacji w 
ramach Działania 2.1 „E-administracja i otwarte 

zasoby, Poddziałania 2.1.1 „Elektroniczna 
administracja” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 

Złożono wspólny wniosek o dofinansowanie 

101. 

Uchwała nr X/141/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 16.07.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XX/194/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 

listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej 
obsługi jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych 
do sektora finansów publicznych. 

Wdrożono  zapisy uchwały  od dnia 1 września 
2019 r. 

102. 

Uchwała nr X/142/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 16.07.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Korzenna oraz określenia granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 
1 września 2019 roku. 

Wdrożono zapisy uchwały  od dnia 1 września 
2019 r. w  szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina 
Korzenna.  
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103. 

Uchwała nr X/143/2019 Rady Gminy Korzenna z 

dnia 16.07.2019 r. w sprawie zasięgnięcia od 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie 
informacji o kandydatach na ławników. 

Zasięgnięto opinii Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Krakowie 

104. 

Uchwała nr X/144/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 16.07.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku 

złożonego w trybie Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

Poinformowano stronę o rozpatrzeniu 
wniosku 

105. 

Uchwała nr X/146/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 16.07.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Nowosądeckiemu. 

Zawarto stosowną umowę o pomocy 
finansowej 

106. 

Uchwała nr X/147/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 16.07.2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika 
Gminy Korzenna 

Rozwiązano stosunek pracy ze Skarbnikiem 
Gminy 

107. 

Uchwała nr X/148/2019 Rady Gminy Korzenna z 

dnia 16.07.2019 r. w sprawie powołanie Skarbnika 
Gminy Korzenna. 

Nawiązano stosunek pracy ze Skarbnikiem 
Gminy 

108. 

Uchwała nr XI/151/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
X/146/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 lipca 

2019 Roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Nowosądeckiemu. 

Aneksowano umowę o pomocy finansowej  

109. 

Uchwała nr XI/152/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.09.2019 r. w sprawie nadania statutu Gminy 

Korzenna. 

Wdrożono zapisy nowego statutu  

110. 

Uchwała nr XI/153/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.09.2019 r. w sprawie ustalenia czasu 

bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu 
publicznym i oddziałach przedszkolnych w 
publicznych szkołach podstawowych oraz wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

Wdrożono zasady zawarte w uchwale  
w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych                  
w szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Korzenna.  

111. 

Uchwała nr XI/154/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/310/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 

31.10.2017 roku. 

Wdrożono zapisy uchwały. 

112. 

Uchwała nr XI/155/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/319/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 

31.10.2017 roku. 

Wdrożono zapisy uchwały. 

113. 

Uchwała nr XI/156/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/320/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 

31.10.2017 roku. 

Wdrożono zapisy uchwały. 

114. 

Uchwała nr XI/157/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy najmu. 

Zawarto umowę  najmu  nr RiOŚ.7151.6.2019 

115. 

Uchwała nr XI/158/2019 Rady Gminy Korzenna z 

dnia 30.09.2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia 
na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Gmina Korzenna. 

Przejęto aktem notarialnym  działkę zajętą   
pod  urządzoną drogę gminną  nr 291174K  
o nazwie „Janczowa Ulesie do Świerada”. 

116. 

Uchwała nr XI/159/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.09.2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia 
na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Koniuszowa Gmina Korzenna. 

Przejęto aktem notarialnym  działkę zajętą   
pod  urządzoną drogę gminną  nr 291273K 

o nazwie „Koniuszowa łącznik do Pacha”. 
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117. 

Uchwała nr XI/160/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.09.2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia 
na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Korzenna, Gmina Korzenna. 

Przejęto aktem notarialnym  działkę zajętą   
pod  urządzoną drogę gminną  nr 291134K  
o nazwie „Korzenna koło Stawiarskich”. 

118. 

Uchwała nr XI/161/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.09.2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia 
na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej 
położonej w  obrębie Słowikowa Gmina Korzenna. 

Przejęto aktem notarialnym  działkę zajętą   
pod  urządzoną drogę gminną  nr 291402K  
o nazwie „Słowikowa do Ubiadu koło Koguta”.  

119. 

Uchwała nr XI/162/2019 Rady Gminy Korzenna z 

dnia 30.09.2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia 
na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej 
położonej w  obrębie Mogilno  Gmina Korzenna. 

Przejęto aktem notarialnym  działkę zajętą   
pod  urządzoną drogę gminną  nr 291259K  

o nazwie „Mogilno od kościoła koło stadionu 
na Podlesie”.  

120. 

Uchwała nr XI/163/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.09.2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia 
na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej 
położonej w  obrębie Wojnarowa Gmina Korzenna 

Zakupiono na podstawie aktów notarialnych  
działki  na lokalizację przepompowni ścieków i 
drogą dojazdową.  
 

  

121. 

Uchwała nr XI/164/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.09.2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia 
na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej 
położonej w  obrębie Bukowiec Gmina Korzenna. 

Przejęto aktami  notarialnymi  działki  zajęte   
pod  urządzoną drogę gminną  nr 291022K  
o nazwie „Bukowiec-Paleśnica”. 
  

122. 

Uchwała nr XI/165/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.09.2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie Gminy Korzenna. 

Wdrożono nowe limity zezwoleń  

123. 

Uchwała nr XI/166/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.09.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie Wójta Gminy Korzenna. 

Przesłano treść uchwały do składającego 
skargę 

  

124. 

Uchwała nr XII/168/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób 
do uczestnictwa  w zajęciach realizowanych w 

Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu. 

Uchwała została uchylona  
Uchwałą nr XV/202/2019 Rady Gminy 
Korzenna z dnia 30.12.2019 r. w sprawie 

uchylenia uchwały nr XII/168/2019 Rady 
Gminy Korzenna z dnia 29 października 2019 
roku. 

125. 

Uchwała nr XII/169/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.10.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Korzenna 

na lata 2020-2022. 

Wdrożono zapisy programu 

 

 

 

126. 

Uchwała nr XII/170/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.10.2019 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminów korzystania z Otwartych Stref 
Aktywności, Które składają się z urządzeń w strefie 
relaksu, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w 
miejscowościach: Łyczana, Mogilno, Wojnarowa. 

Wdrożono zapisy regulaminów 

127. 

Uchwała nr XII/171/2019 Rady Gminy Korzenna z 

dnia 29.10.2019 r. w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Gminy Korzenna i przyjęcie jej 
statutu. 

Wdrożono zapisy uchwały. Wyznaczono 
termin przeprowadzenia wyborów, jednak ze 
względu na panującą epidemię i zawieszenie 
nauczania w szkołach, wybory nie zostały 
jeszcze przeprowadzone.  

128. 

Uchwała nr XII/172/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 29.10.2019 r. w sprawie wyboru ławników z 
terenu Gminy Korzenna do Sądu Rejonowego w 
Nowym Sączu oraz Sądu Okręgowego w Nowym 
Sączu na kadencję 2020-2023. 

Przesłano stosowne informacje do Sądu 
Okręgowego w Nowym Sączu 
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129. 

Uchwała nr XIII/175/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 28.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości. 

Uchwała obowiązuje od roku 2020 

130. 

Uchwała nr XIII/176/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 28.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. 

 

Uchwała obowiązuje od roku 2020 

131. 

Uchwała nr XIII/177/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 28.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości 
zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy 
Korzennej w roku kalendarzowym 2020. 

Uchwała obowiązuje od roku 2020 

132. 

Uchwała nr XIII/178/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 28.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
V/70/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 lutego 

2019 r. 

W dniu  4.12.2019 r. został  podpisany aneks 

nr 1 do umowy z dnia 25 marca 2019 r.  

zawartej pomiędzy Gminą Korzenna a 
Miastem Nowy Sącz  przedmiotem, której było 
określenie zasad  i trybu finansowania przez 
Gminę Korzenna kosztów związanych z 
realizacją zadania wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka realizowanego w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym 

Sączu przez dzieci zamieszkałe na terenie 
Gminy Korzenna. 

133. 

Uchwała nr XIII/179/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 28.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zakupy nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

położonej w obrębie Mogilno gmina Korzenna. 

Zakupiono na podstawie aktu notarialnego  

działkę  na lokalizację przepompowni ścieków  

134. 

Uchwała nr XIII/180/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 28.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym. 

Zawarto umowy  dzierżawy   nr: 
- RiOŚ.6845.15.2019 

- RiOŚ.6845.17.2019 

- RiOŚ.6845.18.2019 

- RiOŚ.6845.19.2019 

- RiOŚ.6845.20.2019 

- RiOŚ.6845.21.2019 

- RiOŚ.6845.22.2019 

- RiOŚ.6845.23.2019 

- RiOŚ.6845.24.2019 

135. 

Uchwała nr XIII/181/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 28.11.2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku publicznego. 

Wdrożono nowy regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Korzenna  

136. 

Uchwała nr XIII/182/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 28.11.2019 r. w sprawie przyjęcia deklaracji 
dotyczącej powstrzymania ideologii LGBT oraz 
obrony praw katolików. 

Przesłano deklarację 

137. 

Uchwała nr XIV/185/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 16.12.2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
realizowanego przez „DUNAJEC” Sp. z o. o . z 
siedzibą w Gródku nad Dunajcem na terenie Gminy 
Korzenna. 

Dopłata przekazywana jest przedsiębiorstwu 
na podstawie kwartalnych zestawień 
sprzedaży wody oraz opłat abonamentowych, 
sporządzonych w oparciu o wystawione 
faktury VAT 

138. 

Uchwała nr XIV/186/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 16.12.2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
realizowanego przez Gminę Korzenna na terenie 
Gminy Korzenna. 

Wdrożono uchwaloną dopłatę do realizacji 



RAPORT O STANIE GMINY KORZENNA 2019 

 

Strona 43 z 45 

 

139. 

Uchwała nr XIV/187/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 16.12.2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
realizowanego przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne „Sadeckie Wodociągi” 
Sp. z o.o. na terenie Gminy Korzenna. 

Dopłata przekazywana jest przedsiębiorstwu 
na podstawie miesięcznych zestawień 
sprzedaży wody oraz opłat abonamentowych, 
sporządzonych w oparciu o wystawione 

faktury VAT 

140. 

Uchwała nr XIV/188/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 16.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy dzierżawy. 

Dnia 14.01.2020 r. zawarto umowę dzierżawy 
nr IZP.7021.2.1.2020 

141. 

Uchwała nr XIV/189/2019 Rady Gminy Korzenna z 

dnia 16.12.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 
„Senior” oraz Klubie „Senior” w Gminie Korzenna. 

Wdrożono uchwalone stawki opłaty za pobyt 
w placówkach 

142. 

Uchwała nr XIV/190/2019 Rady Gminy Korzenna z 

dnia 16.12.2019 r. w sprawie określenia ceny 
jednostki paliwa w Gminie Korzenna na rok szkolny 

2019/2020. 

Uchwała ma zastosowanie  w przypadku 
zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci 
niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, 
jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

143. 

Uchwała nr XIV/191/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu korzystania z Otwartej Strefy 

Aktywności w miejscowości Koniuszowa. 

Wdrożono regulaminy korzystania z obiektu 

144. 

Uchwała nr XIV/192/2019 Rady Gminy Korzenna z 

dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu korzystania z toru pumptrack z 

elementami skateparku w miejscowości Wojnarowa. 

Wdrożono regulamin korzystania z obiektu 

145. 

Uchwała nr XIV/193/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 16.12.2019 r. w sprawie terminu i 

częstotliwości i trybu uiszczenia wpłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wdrożono zapisy uchwały w przedmiotowym 
zakresie 

146. 

Uchwała nr XIV/194/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 16.12.2019 r. w sprawie ustalenia opłaty oraz 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz określenia stawki opłaty 
podwyższonej. 

Wdrożono nowe stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

147. 

Uchwała nr XV/197/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.12.2019 r. w sprawie wykazu wydatków, 
które nie wygasają z końcem roku budżetowego 
2019.  

Wyodrębniono wydatki niewygasające, 
realizowane w 2020 roku. 

148. 

Uchwała nr XV/198/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok. 

Wdrożono zapisy programu 

149. 

Uchwała nr XV/199/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

Wdrożono zapisy programu 

150. 

Uchwała nr XV/200/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.12.2019 r. w sprawie regulaminu 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w 

przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę 
Korzenna. 

Wdrożono zasady zawarte w uchwale  
w przedszkolu i  szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Korzenna. 
 

151. 

Uchwała nr XV/201/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.12.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego 

pozbawionych, w tym osobom bezdomnym z terenu 

Gminy Korzenna. 

Wdrożono uchwalone zasady 
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152. 

Uchwała nr XV/202/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 
XII/168/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 

października 2019 roku. 

Miasto Nowy Sącz nie podpisało  
porozumienia,  nie było organem 
prowadzącym CIS. Porozumienie zostało 
podpisane ze Stowarzyszeniem STOPI  w 

Nowym Sączu   

153. 

Uchwała nr XV/205/2019 Rady Gminy Korzenna z 
dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, położonych na 
obszarze Gminy Korzenna. 

Wdrożono nowy wzór deklaracji 
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X. Nagrody i wyróżnienia 

1. V miejsce w ogólnopolskim rankingu gmin wiejskich prowadzonym przez Związek 
Powiatów Polskich za rok 2019. 

 

 

 

 

 

 


