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I. Wstęp 

Niniejszy Raport powstał w oparciu o art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506). Nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził nowy 
obowiązek po stronie organu wykonawczego - sporządzanie raportu o stanie gminy. Co roku do 31 
maja Burmistrz ma obowiązek przedstawić Radzie Miejskiej dokument, który w sposób syntetyczny i 
całościowy obejmie podsumowanie działalności organu wykonawczego w szczególności realizację 
polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu obywatelskiego.  

Celem przygotowania niniejszego Raportu było pokazanie wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną 
gminy Wieliczka. W dokumencie zostały zgromadzone obszerne dane o wszystkich aspektach 
funkcjonowania Gminy w roku 2018. Raport jest jednak tylko opisem stanu obecnego wynikającego z 
danych z roku ubiegłego. Ma charakter i walor wyłącznie dokumentu sprawozdawczego. 

Dla opracowania Raportu wykorzystano będące w posiadaniu Urzędu dokumenty planistyczne, polityki 
strategie m.in. Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka w latach 2015-2022, Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, Gminny Program Rewitalizacji, oraz programy i plany społeczne realizowane w roku 
2018. 

Raport o stanie Gminy składa się dziesięciu części. Część pierwsza zawiera podstawę prawną do 
sporządzenia raportu oraz procedurę uchwalania votum zaufania dla Burmistrza za rok 2018. Następna 
część raportu –„Gmina Wieliczka - informacje wstępne” opisuje jednostkę samorządu terytorialnego. 
W tym rozdziale podano informacje o położeniu, wielkości oraz o strukturze jednostki samorządu 
terytorialnego. Ponadto w rozdziale tym opisano krótko demografię  i rynek pracy w gminie. W części 
następnej – „Burmistrz, Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce i samorządowe jednostki organizacyjne – 
informacje ogólne”, zawarto informacje dotyczące obsady personalnej stanowiska burmistrza Miasta 
i Gminy Wieliczka oraz jego kompetencji. Dodatkowo rozdział obejmuje informacje dotyczące Urzędu 
Miasta i Gminy Wieliczka, strukturę organizacyjną oraz zadania realizowane przez poszczególne 
wydziały, jednostki organizacyjne Gminy oraz spółki gminne. W rozdziale Informacje finansowe 
opisano sytuację finansową Gminy w roku 2018. Rozdział szósty dotyczy gminnego zasobu 
nieruchomości. W rozdziale opisano czynności wykonywane w ramach zarządzania nieruchomościami 
w Gminie Wieliczka. Kolejny rozdział - „Informacja o realizacji polityk, programów i strategii” opisuje 
strategie - akty planowania jst. w których procesie realizacji brał udział burmistrz, wraz z danymi 
dotyczącymi ich realizacji, bez względu na podmiot, który ustanowił taki akt. W rozdziale tym skupiono 
się na najważniejszych realizowanych politykach zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. 
Rozdział ósmy dokonuje analizy pozostałych zadań i polityk realizowanych przez Gminę 
niemieszczących się jednak w omówionych dokumentach strategicznych. Szczególnie skupiono się na 
danych dotyczących edukacji, drogownictwa, ochrony zdrowia, kultura, oraz bezpieczeństwem 
publicznym. W części dziewiątej opracowania wskazano akty prawne wynikające z ustaw i wydawanych 
na ich podstawie aktów Rady Gminy, wraz z danymi dotyczącymi ich realizacji. W części ostatniej – 
Realizacja budżetu partycypacyjnego – wskazano zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego, 
wysokość środków finansowych przeznaczonych w uchwale budżetowej na realizację tych zadań oraz 
działania podjęte w procesie wyboru. Dodatkowo ostatni rozdział zawiera charakterystykę i opis 
realizacji funduszu sołeckiego w roku 2018. 

  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha4de
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II. Podstawa prawna powstania raportu oraz procedura 
uchwalenia votum zaufania dla burmistrza. 

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w 
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych znowelizowano 
przepisy ustaw samorządowych m. in. ustawy o samorządzie gminnym. Zmiany wprowadzone niniejszą 
regulacją dotyczyły wielu kwestii obejmujących i regulujących zagadnienia jednostek samorządu 
terytorialnego. Wśród najważniejszych zmian wyróżnić należałoby te dotyczące aktualnie 
obowiązujących statutów, pojawienie się Komisji skarg i wniosków, zmiany w budżetach 
obywatelskich, zmiany uprawnień radnych, inicjatywy uchwałodawczej, oraz nową instytucję raportu 
o stanie gminy. Ustawodawca uregulował nowy dokument w przepisie art. 28aa ustawy o samorządzie 
gminnym.  

Burmistrz, co roku do dnia 31 maja przygotowuje i przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzedzającym złożenie, w 
szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  

Ustawodawca zdecydował się przy tym połączyć procedurę rozpatrywania raportu z procedurą 
udzielenia burmistrzowi absolutorium. Jak bowiem wskazano w art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie 
gminnym, rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w 
pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W 
debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych podobnie jak 
mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne 
zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób, w gminie 
powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 
poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o 
stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez 
przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, 
chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.  

Ostatnim etapem procedury rozpatrywania przez radę raportu o stanie gminy będzie przeprowadzenie 
głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania 
rada gminy podejmie bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy (analogicznie 
jak w przypadku uchwały w sprawie absolutorium). Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi 
wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania. 
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III. Gmina Wieliczka– informacje wstępne 

Gmina Wieliczka leży na południowy - wschód od Krakowa, zajmując obszar 100,1 km2. Jej strukturę 
administracyjną tworzą: miasto Wieliczka, podzielone na 9 osiedli (Bogucice, Kościuszki-Przyszłość-
Szymanowskiego, Krzyszkowice, Lekarka, Ogrodowe, Sienkiewicza-Asnyka-W. Pola, Śródmieście, 
Zadory, Zdrojowe) oraz 29 sołectw (Brzegi, Byszyce, Chorągwica, Czarnochowice, Dobranowice, 
Golkowice, Gorzków, Grabie, Grajów, Grabówki, Jankówka, Janowice, Kokotów, Koźmice Małe, 
Koźmice Wielkie, Lednica Górna, Mała Wieś, Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, 
Siercza, Strumiany, Sułków, Sygneczów, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa) 

 

Siedzibą Gminy Wieliczka jest miasto Wieliczka. Obszar administracyjny miasta to 13,4 km2 - graniczy 
bezpośrednio z obszarem miejskim Krakowa. 

Obszar gminy Wieliczka położony jest w dorzeczu rzeki Raby, Wilgi i Serafy, które to rzeki wpływają do 
Wisły, stanowiącej północną granicę gminy. Ukształtowanie terenu gminy jest urozmaicone. Część 
południowa ma bardzo zróżnicowaną rzeźbę terenu, natomiast północna, położona w pradolinie Wisły, 
jest raczej nizinna. 

Struktura powierzchni pokazuje, że ponad 73% ogólnej powierzchni gminy to użytki rolne, a ilość 
gospodarstw rolnych sięga liczby 1620, przy średniej wielkości około 2,2 ha. Użytki leśne to 8% 
powierzchni gminy, a wiec lesistość gminy jest niewielka. Bezpośrednio pod terenem miasta znajduje 
się kopalnia soli. 
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Wieliczka posiada dogodne położenie komunikacyjne. Przez obszar miasta przebiega główna 
magistrala kołowa Kraków - Przemyśl (autostrada A4 i droga krajowa E40). Miasto pełni funkcję 
lokalnego węzła komunikacji drogowej: krzyżują się tutaj szlaki komunikacyjne łączące Wieliczkę z 
Krakowem, Niepołomicami, Gdowem i Dobczycami. 

Wieliczka to najczęściej, oprócz Krakowa odwiedzane miasto Małopolski. Doskonałe położenie - bliskie 
sąsiedztwo głównych węzłów komunikacyjnych, piękne zabytki i nowe inwestycje władz plasują w tej 
chwili Wieliczkę w czołówce najatrakcyjniejszych miast Polski. 

Do solnego miasta sprowadza się coraz więcej ludzi. Swoje siedziby zakładają tutaj nowe firmy. Władze 
mając na uwadze tempo rozwoju podkrakowskiej miejscowości starają się zapewnić zarówno 

mieszkańcom, jak i inwestorom jak najlepsze warunki. 

III.1. Demografia i rynek pracy 

W końcu roku 2018 zameldowanych na terenie Gminy Wieliczka było 57 091 osób; w tym w mieście 
22 334 osoby (39,1 % populacji), sołectwa zamieszkiwało 34 757 osoby 

W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowią prawie 52%, a współczynnik feminizacji1 wynosił 107,22 
(w mieście 111,24, w sołectwach 104,73). 

Stan zameldowanych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 56 209 osób Liczba ludności Gminy Wieliczka 
zwiększyła się o 882 osoby – oznacza to wzrost zameldowań. Stopa wzrostu wyniosła – 1,57%. Już w 
I półroczu poprzedniego roku (stan na 30 czerwiec 2018) liczba zameldowań zwiększyła się o 825 osób, 
tj. o - 1,47%). Tendencja ta jest stała od kilku lat, choć moc tego trendu w latach poprzednich była inna. 
Wzrost liczby ludności jest wynikiem przede wszystkim, osiedlania się nowych mieszkańców na 
terenach wokół Krakowa. 

Na wzrost liczby ludności Gminy miały wpływ nie tylko skłonność do osiedlania się w naszej Gminie, 
lecz również przyrost naturalny. W roku 2018 ilość urodzeń wyniosła 698 osób w tym urodzonych 375 
chłopców, oraz 323 dziewczynki. Zestawiając dane zgonów w tym samym okresie - 491 osób w tym 
264 mężczyzn i 227 kobiet można stwierdzić dodatni przyrost naturalny - 207 osób  

W I półroczu 2018 r. ruch naturalny ludności przedstawiał się następująco: 

 zarejestrowano ponad 366 urodzeń, tj. o ponad 36 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego 
roku; 

 zmarło 255 osób. W stosunku do I półrocza 2017 r. liczba zgonów zmniejszyła się o 9; 

 w konsekwencji, przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów) 
był dodatni i wyniósł - 111; 

 nadal obserwowany jest pozytywny trend niskiego poziomu umieralności niemowląt. Zmarło 
1 dziecko w wieku poniżej 1 roku życia. 

Z danych pochodzących z rejestru PESEL wynika, że liczba osób, które zgłosiły wyjazd na pobyt stały za 
granicę do roku 2018 wynosiła 473 osoby. W okresie 1 styczeń 2018 do 31 grudzień 2018 są 
następujące:  

 liczba emigracji na pobyt stały tj. zgłoszeń wyjazdu na pobyt stały za granicę - 8 

                                                           
 

1 Liczba kobiet na 100 mężczyzn 
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 liczba imigracji na pobyt stały tj. zameldowań na pobyt stały osób, których poprzednim 
miejscem stałego zamieszkania był inny kraj - 25 

Dane przedstawione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na podstawie informacji o liczbie 
i strukturze ludności przekazanych przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy 
w Wieliczce. Przedstawiono wyniki bilansu ludności, sporządzonego według stanu w dniu 30 czerwca 
2018 i 31 grudnia 2018 dla całego obszaru administracyjnego Gminy Wieliczka.  

Z danych pochodzących z rejestru stanu cywilnego uzyskano informacje, iż w 2018 roku zawarto 366 
ślubów w tym 85 ślubów cywilnych. Śluby konkordatowe w roku 2018 stanowiły 70% ogółu zawartych 
ślubów i wyniosły 257.  

W 2018 roku zarejestrowano 94 rozwody. Rozwody te dotyczyły ślubów zarejestrowanych w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Wieliczce, co nie oznacza, że rozwody te dotyczyły mieszkańców gminy Wieliczka. 
W tutejszym USC śluby zawierają osoby zamieszkałe na terenie całej Polski oraz obywatele innych 
państw. Zarówno w wyrokach rozwodowych przesyłanych przez sądy jak i w aktach małżeństw, przy 
których odnotowywane są wyroki rozwodowe nie ma adresu zamieszkania osób, których wyroki 
dotyczą. 

Na podstawie danych statystycznych ustalono, iż w Gminie Wieliczka zarejestrowanych było na dzień 
31 grudnia 2018 r. 1 128 zarejestrowanych bezrobotnych. Dominującą ilość stanowiły kobiety w ilości 
610 co stanowiło 54,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 21,9% ogółu bezrobotnych to osoby 
do 30 roku życia. Niemal połowę tej wielkości (42%) stanowiły osoby w wieku do 25 lat, co stanowiło 
około 9,2% ogółu bezrobotnych. Osoby w wieku powyżej 50 lat stanowiły 33,3% ogólnej liczby 
bezrobotnych - 376. Długotrwale bezrobotni stanowili 49,4% ogółu bezrobotnych na dzień 31 grudzień 
2018r. tj. 557 osób. 

III.2. Informacja na temat uczestnictwa w związkach i stowarzyszeniach jednostek 
samorządu terytorialnego 

Gminy, zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z roku 2019 
poz. 506) mogą, w ramach współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego tworzyć bądź 
przystępować do stowarzyszeń. Korzystając z powyższych możliwości, jakie daje ustawodawca, Gmina 
Wieliczka w roku 2018 była członkiem stowarzyszeń, których główne cele i polityki zostały opisane 
poniżej. 

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska 

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska jest organizacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego 
– 15 współpracujących ze sobą gmin: Wielka Wieś, Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, 
Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Biskupice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, 
Czernichów, Liszki, Zabierzów, Kraków. Pełniące funkcje związku ZIT (Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych) Stowarzyszenie stanowi wspólną reprezentację jednostek samorządu terytorialnego 
tworzących Obszar Funkcjonalny Krakowa oraz wdrażających Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie i obrona 
wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Krakowa w realizacji zadań wykonywanych przez Związek ZIT oraz podejmowanie i 
wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska oraz 
propagowanie świadomości ekologicznej, w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Jako 
członek Stowarzyszenia, Gmina Wieliczka ma prawo do udziału w Walnym Zebraniu z głosem 
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stanowiącym, czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, zgłaszania wniosków, co do 
działalności Stowarzyszenia, delegowania swych przedstawicieli do prac w komisjach Stowarzyszenia, 
prawo do pomocy prawnej ze strony Stowarzyszenia w zakresie określonym przez Zarząd 
Stowarzyszenia, prawo do korzystania z nieruchomości i urządzeń będących w dyspozycji 
Stowarzyszenia, prawo zwracania się do organów Stowarzyszenia w każdej sprawie, która dotyczy 
interesów Stowarzyszenia oraz tematyki jego działalności.  

Stowarzyszenie Związek Miast Polskich 

Związek Miast Polskich jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu 
terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. 
Główne cele statutowe Związku są realizowane poprzez:  

 reprezentowanie miast na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym we wszystkich 
wspólnych sprawach,  

 inspirowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządu 
terytorialnego, 

 organizowanie wymiany doświadczeń w zarządzaniu miastami, 

 podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i kulturalnych, 

 prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej. 

Gmina Wieliczka w roku 2018 uczestniczyła w XLI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, 
które odbyło się w dniach 1-2 marca 2018r. w Żywcu, podczas którego: 

 przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w 2017 r.; 

 przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu oraz przedstawiono bilansu Związku za rok 2017; 

 przedstawiono opinię Komisji Rewizyjnej; 

 przedstawiono projekt budżetu na rok 2018; 

 podjęto dyskusję programową, przyjęto tezy programu na rok 2018; 

 odbyło się głosowanie nad budżetem na rok 2018. 
Wysokość składki członkowskiej w roku 2018 wyniosła 7 185,96 zł (na podstawie treści uchwały nr 
5/2014 XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, podjętej w dniu 13 marca 2014 r. w 
Zabrzu). 

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP jest ogólnopolską organizacją skupiającą gminy o podobnym 
charakterze i profilu działania, które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony 
uzdrowiskowej, albo też pretendują do uzyskania statusu uzdrowiska. Celem Stowarzyszenia jest: 
reprezentowanie, obrona i popieranie wspólnych interesów swoich członków wobec Sejmu, Senatu, 
władz państwowych, administracji rządowej i samorządowej, organów i instytucji europejskich oraz 
osób prawnych i fizycznych, wszechstronny rozwój polskich uzdrowisk oraz miejscowości o walorach 
uzdrowiskowych, wspieranie rozwoju działalności uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjno –
sportowej w gminach należących do Stowarzyszenia, dążenie do zapewnienia gminom uzdrowiskowym 
szczególnej opieki ze strony Sejmu, Senatu, rządu, utrzymywanie stałego kontaktu z pokrewnymi 
instytucjami i zrzeszeniami w kraju i za granicą, pielęgnowanie poczucia łączności i solidarności wśród 
członków Stowarzyszenia, popieranie wszelkich akcji zmierzających do rozwoju uzdrowisk polskich, 
prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej polskich uzdrowisk, prowadzenie 
działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem, podejmowanie działań na rzecz ochrony 
zdrowia, kultury fizycznej i sportu, rekreacji, ochrony środowiska, profilaktyki zdrowotnej, lecznictwa 
uzdrowiskowego, turystyki, turystyki uzdrowiskowej, wspieranie działań na rzecz rozwoju uzdrowisk 
termalnych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: podejmowanie działań dla zapewnienia 
właściwego rozwoju psychofizycznego człowieka, popularyzowanie lecznictwa uzdrowiskowego, 
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turystyki, sportu i rekreacji ruchowej, jako elementów zdrowego stylu życia, wydawanie własnych 
publikacji, współpracę z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach w kraju i za granicą, 
prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na cele statutowe, współudział w 
tworzeniu prawa z zakresu wyznaczonego przez cele i zadania stowarzyszenia. Wysokość składki 
członkowskiej w roku 2018 wyniosła 7 560,00 zł. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego 

Stowarzyszenie LGD Powiatu Wielickiego powstało poprzez połączenie LGD Wielicka Wieś oraz LGD 
Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy i jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z 
przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Głównym celem Stowarzyszenia 
jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez m.in.: opracowanie i realizacja strategii 
rozwoju lokalnego, integracje społeczności lokalnej, promocję obszarów wiejskich gmin Wieliczka, 
Niepołomice i Kłaj, kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie wartości, zawodów i szans na 
rynku pracy czy wspieranie działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i rekreacyjnej. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej strategii 
rozwoju lokalnego, upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na 
realizację projektów, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach 
realizacji strategii rozwoju lokalnego, sprawdzanie zgodności projektów z założeniami strategii rozwoju 
lokalnego oraz dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na 
realizację strategii rozwoju lokalnego. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi intensywne działania w sferze 
organizowania i finansowania przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, imprez 
kulturalnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, pokazy i wystawy oraz w sferze 
działalności promocyjnej, w szczególności: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, 
opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych oraz tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych.  

W roku 2018 Stowarzyszenie LGD Powiatu Wielickiego przeprowadziło 5 naborów wniosków z zakresu: 

 podejmowania działalności gospodarczej - w ramach naboru wybrano 15 ofert, z czego 6 
dotyczyło projektów realizowanych na terenie Gminy Wieliczka, 

 zachowania dziedzictwa lokalnego - w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej 
kultury i dziedzictwa lokalnego - w ramach naboru wybrano 9 ofert, z czego 4 dotyczyły 
projektów realizowanych na terenie Gminy Wieliczka, 

 podejmowania działalności gospodarczej w zakresie wspierania nowych i poszerzanie 
działalności istniejących gospodarstw agroturystycznych - w ramach naboru wybrano 2 oferty, 
z czego 1 dotyczyła projektów realizowanych na terenie Gminy Wieliczka; 

 wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 
zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych - w ramach naboru wybrano 4 oferty, z czego 2 dotyczyły projektów 
realizowanych na terenie Gminy Wieliczka; 

 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej - w ramach naboru nie została złożona oferta, której realizacja dotyczyła projektów 
z terenu Gminy Wieliczka. 

Wysokość składki członkowskiej w roku 2018 wyniosła 112 418,00 zł (ustalona na podstawie uchwały 
nr 5/2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Powiatu Wielickiego z dnia 25 kwietnia 2018 r.). 
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Stowarzyszenie Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO 

Stowarzyszenie Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO jest organizacją, której celem jest inicjowanie i 
wspieranie działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie, właściwego wykorzystania i 
promocji polskich miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych 
za Pomniki Historii, poprzez: podejmowanie wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w kraju i poza 
granicami Polski, gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznych o miastach i miejscach 
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz o Pomnikach Historii, współpraca z 
krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi, w tym w szczególności z Polską Organizacją 
Turystyczną oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, prowadzenie wspólnych 
działań edukacyjnych, pozyskiwanie funduszy na rewitalizację, ochronę i promocję turystyczną miast i 
miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomniki Historii, 
wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń, wspieranie członków Ligi w staraniach o właściwy stan 
obiektów, reprezentowanie interesów członków Ligi na forum krajowym i zagranicznym, wspieranie 
Członków Ligi reprezentujących obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz 
uznanych za Pomniki Historii w finansowaniu prac konserwatorskich, renowacyjnych. Stowarzyszenie 
realizuje swoje cele głównie poprzez: prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, badawczej 
i promocyjnej w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, turystyki oraz edukacji, 
organizowanie i udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych i wystawach, kreowanie 
pozytywnego wizerunku i marki Ligi, działanie na rzecz ochrony zasobów naturalnych i dziedzictwa 
kulturowego, inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie programów rozwoju i modernizacji 
infrastruktury turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej, prowadzenie kampanii promocyjnych wspólnego 
produktu turystycznego w pełnym zakresie, współpracę z organami administracji rządowej, 
instytucjami naukowymi i kulturalnymi, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, z 
organami administracji samorządowej, podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie kultury, odnowy zabytków, turystyki i promocji, z Polską 
Agencją Rozwoju Turystyki i innymi podmiotami, propagowanie znaczenia obiektów wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Pomników Historii w przekroju historycznym i współcześnie, 
prowadzenie wspólnej polityki na rzecz sposobów finansowania prac konserwatorskich, utrzymania, 
prezentacji i promocji obiektów.  

Gmina Wieliczka w roku 2018 uczestniczyła w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, podczas 
którego: 

 przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej za rok 
2017; 

 przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017; 

 podjęto uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2017; 

 przedstawiono i przyjęto plan działania Stowarzyszenia na rok 2018; 

 przedstawiono i przyjęto plan finansowy Stowarzyszenia na rok 2018. 

Wysokość składki członkowskiej w roku 2018 wyniosła 1 500,00 zł (wyliczona na podstawie uchwały 
zebrania założycielskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej). 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest największą polską regionalną organizacją 
samorządową. Cele Stowarzyszenia obejmują szeroko zakreślone działania na rzecz upowszechniania 
idei samorządności oraz rozwoju Małopolski i jej mieszkańców, w tym m.in. budowa kapitału 
społecznego na poziomie lokalnym, umacnianie więzi kulturalnych i gospodarczych, ochrona 
środowiska naturalnego, a także promocja Małopolski w Polsce i za granicą. Stowarzyszenie realizuje 
swoje cele m.in. poprzez: promocję i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i 
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ekologicznych, działalność informacyjną, wydawniczą, badawczą oraz szkoleniową, a także poprzez 
współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Stowarzyszenie reprezentuje 
gminy i powiaty z regionu historycznej Małopolski wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w 
najistotniejszych dla samorządu kwestiach. Podejmuje działania na rzecz współpracy regionalnych 
związków gmin i powiatów w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 
kierowanej także przez Przewodniczącego SGiPM.  

Stowarzyszenie aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na projekty realizowane na rzecz i z udziałem 
samorządów oraz lokalnych społeczności. W tym kontekście obecnie działalność Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Małopolski koncentruje się na: 

 podnoszeniu jakości pracy samorządów lokalnych i regionalnych, 

 promocji współpracy zagranicznej JST, 

 podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu, 

 podejmowaniu działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania kapitału 
społecznego na poziomie lokalnym. 

Gmina Wieliczka w roku 2018 uczestniczyła w XIX Konferencji Samorządowej pn. „Fundusze Unii 
Europejskiej do 2020 roku – dotacje dla samorządów, przedsiębiorców, organizacji”, podczas której 
dyskutowano m.in. o możliwości finansowania rozwoju infrastruktury. Stowarzyszenie zorganizowało 
również konferencje pn. ”Lider Małopolski 2017”. Wśród propozycji do tytułu Lidera znalazła się Szybka 
Kolej Aglomeracyjna – projekt realizowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego przy 
wsparciu Krakowa i lokalnych samorządów oraz PKP PLK. Obecnie w ramach Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej działają cztery linie, min. SKA1 Wieliczka Rynek Kopalnia – Kraków Główny – Kraków 
Lotnisko oraz projekt Wieliczka – Park Logistyczny Kraków-Kokotów-Brzegi, w ramach, którego 
zorganizowano Wielicką Strefę Aktywności Gospodarczej. 

Wysokość składki członkowskiej w roku 2018 wyniosła 10 431,54 zł (wyliczona na podstawie uchwały 
nr 3, XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski dnia 19 czerwca 
2017 r.). 
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IV. Burmistrz, Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, samorządowe 
jednostki organizacyjne, spółki gminne– informacje ogólne 

Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka od roku 2006 jest Pan Artur Kozioł. W wyborach 

samorządowych w roku 2006 wybrany na swoją I kadencję, następnie 21 listopada 2010 roku został 

wybrany na II kadencję, w wyborach 16 listopada 2014 r. na III kadencję, obecnie pełni swoją IV 

kadencję od wyborów samorządowych w roku 2018. 

Absolwent studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, na kierunku zarządzanie 

organizacjami, a także Podyplomowych Studiów Administracji Europejskiej, na kierunku zarządzanie 

funduszami unijnymi, przygotowujących do pracy na stanowiskach w Administracji Europejskiej. 

Ukończył Polsko-Austriackie Studium Nowoczesnego Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, a także 

Polsko-Austriackie Studium Zarządzania w Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Łodzi przy 

Ministerstwie Przemysłu i Handlu. 

Aktywnie działał w samorządzie. W latach 1994-1998 – radny Miasta i Gminy Wieliczki, przewodniczący 

Komisji Kultury, Turystyki i Sportu, członek Komisji Praworządności. W latach 1998-2002 – radny 

Sejmiku Województwa Małopolskiego, członek Komisji Finansów, Budżetu i Mienia, członek Komisji 

Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności. Uczestniczył w negocjacjach w sprawie powstania Powiatu 

Wielickiego. Był członkiem Rady Małopolskiej Kasy Chorych i Rady Nadzorczej Krakowskich Zakładów 

Garbarskich. 

IV.1. Zadania burmistrza 

Burmistrz jest kierownikiem Urzędu. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego oraz czynności 

pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Może 

powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcom lub Sekretarzowi. 

W przypadku nieobecności Burmistrza jego obowiązki pełni wyznaczony przez Burmistrza Zastępca, 

a w razie łącznej nieobecności Burmistrza i Zastępców - Sekretarz. 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań burmistrza należy 

w szczególności: 

1) przedkładanie Radzie projektów uchwał, 

2) reprezentowanie Gminy na zewnątrz w tym składanie jednoosobowo oświadczeń woli, 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy lub udzielanie upoważnień w tym 

zakresie, 

3) wykonywanie budżetu, ustalenie sposobu wykonania uchwał Rady oraz składanie sprawozdań 

w tym zakresie, 

4) wykonywanie obowiązków przedstawiciela Gminy w związkach i porozumieniach 

komunalnych 

5) gospodarowanie mieniem komunalnym, 

6) wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 

7) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa wobec pracowników Urzędu oraz 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych 

jednostek, 
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8) wydawanie w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisów porządkowych w formie 

zarządzeń, 

9) przekazywanie uchwał Rady Wojewodzie Małopolskiemu, i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Krakowie tych uchwał i zarządzeń, które objęte są zakresem jej nadzoru 

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. Jest organem 

wykonawczym Gminy. Rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jego kompetencji, wynikające z ustaw 

oraz przepisów prawnych wydanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, w formie 

wynikającej z ustaw. W sprawach niewymagających szczególnej formy wynikającej z ustaw lub 

przepisów prawnych wydanych na podstawie ustaw, sprawy należące do jego kompetencji burmistrz 

rozstrzyga w formie Zarządzeń. 

Burmistrz jest Kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu 

określa regulamin organizacyjny nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia. Burmistrz wykonuje 

uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych. Dodatkowo burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych 

spraw w swoim imieniu 

IV.2. Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce 

Urząd jest aparatem pomocniczym Burmistrza, przy pomocy którego Burmistrz wykonuje uchwały 

Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa. Siedziba Urzędu znajduje się w Wieliczce. Urząd 

wykonuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z 

zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów, przyjęte 

na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego lub organami administracji 

rządowej i określone uchwałami Rady. Kierownictwo Urzędu tworzą Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, 

Sekretarz, Skarbnik, Główny Księgowy Urzędu. W roku 2018 liczba zatrudnionych w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Wieliczce wyniosła łącznie 156 osób, w tym 118 kobiet. 
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W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; 

2. Wydział Szkół i Przedszkoli, w ramach którego działają: 

a. Referat Samorządowych Szkół Podstawowych, 

b. Referat Samorządowych Przedszkoli, 

c. Referat Niesamorządowych Szkół i Przedszkoli; 

3) Wydział Prawny; 

4) Zespół Audytu Wewnętrznego; 

5) Zespół Kontroli Wewnętrznej; 

6) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; 

7) Samodzielne Stanowisko ds. BHP; 

8) Wydział ds. Inwestycji; 

9) Jednostka Realizująca Projekt; 

10) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w ramach którego działają: 

a) Referat ds. Komunalnych, 

b) Referat Ochrony Środowiska, 

c) Referat Gospodarki Odpadami, 

d) Referat ds. Działań Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza; 

11) Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej, w ramach którego działają: 

a) Referat Kultury, Sportu i Turystyki, 

b) Referat Komunikacji Społecznej; 

12) Biuro Sekretarza; 

13) Urząd Stanu Cywilnego; 

14) Wydział Spraw Obywatelskich; 

15) Wydział ds. Działalności Gospodarczej; 

16) Wydział Spraw Administracyjnych i Kadr, w ramach którego działa: 

a) Referat Spraw Administracyjnych; 

17) Wydział Informatyki; 

18) Zespół Obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej; 

19) Wydział Budżetu i Analiz; 

20) Wydział Rachunkowości Budżetowej; 

21) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych; 

22) Wydział Mienia Gminnego; 

23) Wydział Geodezji i Urbanistyki; 

24) Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych; 

25) Wydział Zamówień Publicznych. 

Schemat organizacyjny Urzędu, odzwierciedlający podstawowe cechy struktury, podporządkowanie 

poszczególnych komórek kierownictwu Urzędu a także zależności pomiędzy różnymi wydziałami 

przedstawia poniższy schemat.  
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Rysunek: Schemat organizacyjny  

 
Źródło: ZARZĄDZENIE NR 285/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 10 grudnia 2018 
r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce 

Kierownictwu Urzędu podlegają komórki organizacyjne ustalone przez Burmistrza w schemacie 

organizacyjnym Urzędu lub w odrębnych zarządzeniach Burmistrza. Zastępcy, Sekretarz i Skarbnik 

podlegają bezpośrednio Burmistrzowi i realizują zadania zlecone przez Burmistrza – określone 

szczegółowo w drodze odrębnych zarządzeń. Sekretarz inicjuje oraz nadzoruje działalność, której 

celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu. Nadzoruje terminowość załatwiania skarg 

i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski komisji Rady. Burmistrz może 

upoważnić Sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia 

właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi. 

W przypadku nieobecności Sekretarza zastępstwo ustala Burmistrz. Skarbnik wykonuje obowiązki 

określone w ustawie o samorządzie gminnym. Realizuje uchwały Rady lub zarządzenia Burmistrza 



17 
 

w sprawach budżetowych. W przypadku nieobecności Skarbnika jego obowiązki pełni Główny 

Księgowy Urzędu. Główny Księgowy Urzędu odpowiada za wykonywanie obowiązków w zakresie 

prowadzenia rachunkowości Urzędu, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania 

wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 

dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych. 

Komórkami organizacyjnymi kierują: Wydziałami - Dyrektorzy Wydziałów; Jednostki Realizującej 

Projekt - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt; Zespołami - Kierownicy Zespołów; Referatami - 

Kierownicy Referatów. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, a w razie 

jego nieobecności Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Do rozwiązywania szczególnych 

problemów związanych z funkcjonowaniem Gminy Burmistrz może powołać w drodze zarządzenia 

zespoły zadaniowe.  

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Do podstawowych zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należą sprawy 
obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w szczególności opracowywanie 
i aktualizacja planów związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i sprawami 
obronnymi, zarządzanie kryzysowe - zapobieganie skutkom katastrof naturalnych i awarii 
technicznych, monitorowanie zagrożeń, ostrzeganie ludności oraz koordynowanie działań 
ratowniczych, opracowywanie projektów decyzji Burmistrza - szefa obrony cywilnej Gminy, 
zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania, zapewnienie 
odpowiednich struktur, składu, wyposażenia, funkcjonowania oraz szkolenia formacji obrony 
cywilnej, planowanie i nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju 
oraz zapobieganie skutkom katastrof i awarii, prowadzenie magazynu obrony cywilnej, ustalanie, 
w porozumieniu z szefem WKU, rejonów i tras akcji kurierskiej, opracowywanie i aktualizacja jej 
dokumentacji, przygotowanie i udział w rejestracji i kwalifikacji wojskowej, wykonywanie zadań 
terenowego organu obrony cywilnej w zakresie określonym przez Burmistrza, nadzór i obsługa 
jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy, wydawanie decyzji i przyjmowanie 
zawiadomień odpowiednio w sprawach: imprez masowych oraz zgromadzeń, obsługa Kancelarii 
Dokumentów Informacji Niejawnych – w tym zakresie bezpośrednio podlega Pełnomocnikowi ds. 
Ochrony Informacji Niejawnych. 

WYDZIAŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

Do podstawowych zadań Wydziału Szkół i Przedszkoli należą w szczególności sprawy nadzoru nad 
działalnością szkół i przedszkoli samorządowych, organizacji prac Komisji Egzaminacyjnych dla 
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, organizacji szkoleń dla 
dyrektorów szkół i przedszkoli, prowadzenia spraw kadrowych dyrektorów, w tym organizacja 
konkursów na kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli samorządowych, kontroli realizacji 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, organizacji i bieżącej obsługi dowozu dzieci i młodzieży do 
szkół podstawowych, szkół integracyjnych i specjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych, prowadzenia sprawozdawczości w ramach systemu informacji oświatowej, 
sporządzania analiz i prowadzenia sprawozdawczości z zakresu zadań oświatowych Gminy, 
współudziału w przygotowaniu i realizacji projektów edukacyjnych finansowanych ze środków 
zewnętrznych na rzecz szkół i przedszkoli, współpracy z instytucjami kontroli i nadzoru oraz 
instytucjami wspomagającymi pracę szkół i przedszkoli. 
W ramach wydziału działają: 
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a. Referat Samorządowych Szkół Podstawowych, który w szczególności realizuje zadania: 
b. Referat Samorządowych Przedszkoli, który w szczególności realizuje zadania: 
c. Referat Niesamorządowych Szkół i Przedszkoli, który w szczególności realizuje zadania: 

WYDZIAŁ PRAWNY 

Do podstawowych zadań Wydziału Prawnego należą w szczególności sprawy opiniowania uchwał Rady 
i zarządzeń Burmistrza, opiniowania projektów decyzji administracyjnych na prośbę pracowników, 
reprezentowania przed organami wymiaru sprawiedliwości Gminy i jej organów, udzielania porad 
i konsultacji prawnych pracownikom Urzędu. 

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 

Do podstawowych zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego należą w szczególności sprawy prowadzenia 
audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych, systematycznej oceny 
kontroli zarządczej, czynności doradczych, w tym składania wniosków, mających na celu usprawnienie 
funkcjonowania Urzędu. 

ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

Do podstawowych zadań Zespołu Kontroli Wewnętrznej należą w szczególności sprawy prowadzania 
kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu, prowadzenia kontroli finansowych w gminnych 
jednostkach organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności i celowości działania, 
sporządzania sprawozdań z wykonania planu kontroli, współpracy z organami i instytucjami 
uprawnionymi do kontrolowania jednostek samorządu terytorialnego, zbierania dokumentacji 
dotyczącej kontroli zarządczej. 

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należą w szczególności sprawy 
zapewnienia ochrony informacji niejawnych w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
opracowanie planów ochrony oraz nadzorowanie jego realizacji, kontrolowania przestrzegania 
przepisów o ochronie informacji niejawnych w tym okresowa kontrola ewidencji i obiegu 
dokumentów, szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych. Pełnomocnikowi ds. 
Ochrony Informacji Niejawnych podlega Kancelaria Dokumentów Niejawnych. 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. BHP należy prowadzenia spraw bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności przeprowadzanie kontroli warunków pracy, stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz przestrzegania zasad przepisów dotyczących bhp na wszystkich stanowiskach pracy 
w Urzędzie, niezwłoczne informowanie Burmistrza o stwierdzonych nieprawidłowościach, 
sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi (co najmniej raz w roku) okresowych analiz stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie oraz ewentualne 
propozycje poprawy warunków pracy, bieżące informowanie Burmistrza o stwierdzonych 
zagrożeniach bezpieczeństwa oraz przedstawianie wniosków zmierzających do usuwania tych 
zagrożeń, przygotowywanie projektów zarządzeń regulaminów i instrukcji dotyczących spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzenie spraw związanych 
z wypadkami przy pracy, przeprowadzanie dla nowo zatrudnionych pracowników Urzędu szkoleń 
wstępnych. 
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WYDZIAŁ DS. INWESTYCJI 

Do podstawowych zadań Wydziału do spraw Inwestycji należą w szczególności sprawy przygotowania 
materiałów przetargowych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania umów o 
wykonawstwo usług, dostaw i robót budowlanych, współdziałania z zespołami inicjatyw społecznych 
oraz mieszkańcami w zakresie realizacji inwestycji, współdziałania z wykonawcami inwestycji, 
inspektorami nadzoru budowlanego i innymi instytucjami, prowadzenia realizacji zadań 
inwestycyjnych, odbiór i przekazywanie do użytku inwestycji gminnych i przygotowanie do archiwizacji 
dokumentacji technicznej, monitorowania zadań w okresie rękojmi, gwarancji jakości i trwałości 
projektu, sprawy realizacji zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 
rozliczanie projektów, przygotowania materiałów do konkursu, monitorowania oraz rozliczania dotacji 
na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków. 

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT 

Do podstawowych zadań Jednostki Realizującej Projekt należy zarządzanie i koordynacja procesu 
inwestycyjnego projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV” zgodnie z umową 
o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 
2020. w szczególności opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych, uzyskanie niezbędnych 
decyzji pozwoleń na budowę, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, prowadzonych robót związanych z realizacją inwestycji, zapewnienie branżowego 
nadzoru inwestorskiego, zapewnienie nadzoru autorskiego, archeologicznego oraz o ile to konieczne 
saperskiego, zapewnienie obsługi prawnej procesu realizacji inwestycji, zapewnienie obsługi 
finansowo-księgowej procesu realizacji inwestycji, w tym prowadzenia ewidencji księgowej, 
przygotowywanie wniosków do Instytucji Wdrażającej o płatności pośrednie i płatność końcową, 
zapewnienie archiwizacji danych, zapewnienie informowania opinii publicznej o realizacji projektu 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zapewnienie monitorowania procesu 
realizacji projektu, przygotowywanie raportów i sprawozdań, przygotowywanie i udostępnianie 
materiałów dla instytucji kontrolnych, odbiory zadań zrealizowanych w ramach Projektu, z udziałem 
przedstawiciela przyszłego użytkownika, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przekazania 
Użytkownikowi do eksploatacji wybudowanych instalacji i urządzeń, rozliczenie inwestycji, 
podejmowanie niezbędnych działań w okresie trwałości projektu, podejmowanie niezbędnych działań 
w zakresie trwałości projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka dofinansowanego ze środków 
POIiŚ 2007- 2013. 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska działają: 
Referat ds. Komunalnych, który w szczególności realizuje zadania: 
1. utrzymania terenów gminnych i zieleni z wyjątkiem zieleni w pasie drogowym, 
2. utrzymania czystości poza drogami publicznymi i wewnętrznymi, 
3. nadzoru nad wykonywaniem obowiązków z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie, 
4. dopłat do usług komunikacyjnych, 
5. dopłat wynikających z art. 24, ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
6. dotacji celowych w zakresie realizacji zadań współfinansowanych z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz pomocy finansowej dla tych jednostek w zakresie budowy 
i modernizacji dróg infrastruktury drogowej, 

7. budowy wiat na przystankach komunikacji publicznej, 
8. opłat za korzystanie z przystanków przy drogach gminnych, 
9. kanaliza-cji deszczowej poza drogami, 
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Referat Ochrony Środowiska, który w szczególności realizuje zadania: 
a) prowadzenia edukacji ekologicznej mieszkańców, 
b) ochrony zwierząt, 
c) leśnictwa i gospodarki leśnej, 
d) zwrotu podatku akcyzowego przy zakupie paliwa rolniczego, 
e) promowanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa, w tym rozwoju rolnictwa ekologicznego, 
f) współpracy z instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo, 
g) wspierania przedsiębiorczości wiejskiej, 
h) poświadczania oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej 

powierzchni użytków rolnych, 
i) wydawania decyzji środowiskowych, 
j) wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, 
k) wydawania decyzji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, 
l) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, 
m) rozpatrywania spraw dotyczących stosunków wodnych na gruncie, 
n) prowadzenia gospodarki odpadami zawierającymi azbest; 

Referat Gospodarki Odpadami, który w szczególności realizuje zadania: 
a) prowadzenia ewidencji osób deklarujących wytwarzanie odpadów komunalnych, 
b) ewidencji wpłat dokonywanych przez mieszkańców oraz prowadzenia egzekucji zaległości z tytułu 

niewpłaconych opłat, 
c) przeprowadzania kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków 

wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
d) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w zakresie wykonywania obowiązków 

wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
e) przygotowania odpowiednich uchwał w zakresie systemu gospodarowania przez Gminę 

odpadami, 
f) przygotowania i prowadzania zamówień publicznych na wyłonienie przedsiębiorców 

obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi, 
g) komunikacji, monitoringu oraz współpracy z wyłonionymi przedsiębiorcami w zakresie realizacji 

zadań, 
h) prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości,  
i) sporządzania sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, 
j) wykonywania innych zadań związanych z gospodarowaniem przez Gminę odpadami 

komunalnymi; 
Referat ds. Działań Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza, który w szczególności realizuje zadania: 
a) realizacja gminnej strategii ochrony powietrza, 
b) wdrażanie przyjętej w Gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej, 
c) koordynacja i nadzór nad działaniami związanymi z ochroną powietrza wynikającymi 

z programów ochrony powietrza, 
d) opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Programu 

Ochrony Powietrza mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji 
w powietrzu, 

e) wdrażanie oraz realizacja programów pomocowych dla mieszkańców służących poprawie jakości 
powietrza, 

f) podejmowanie działań służących ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i pyłów do powietrza, 
g) prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie ochrony powietrza oraz odnawialnych źródeł 

energii (OZE). 
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WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

W Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej działają: 
1) Referat Kultury, Sportu i Turystyki, który w szczególności realizuje zadania organizacji 

wydarzeń kulturalnych i sportowych, organizacji sportu dzieci i młodzieży, współpracy 
z podmiotami i instytucjami działającymi w obszarze kultury i sportu w zakresie realizacji 
programu rozwoju ww. dziedzin, nadzoru nad gminnymi instytucjami kultury, przygotowania 
i realizacji konkursów w dziedzinie kultury i sportu oraz konkursów na najlepsze prace 
licencjackie i magisterskie poświęcone Gminie Wieliczka oraz konkursu na najlepsze 
opracowanie koncepcji wraz z wnioskiem o pozyskanie środków z funduszy pomocowych, 
kontroli udzielania i rozliczanie dotacji z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury i sportu 
udzielanych na podstawie ustaw oraz uchwał Rady, przyznawania nagród i stypendiów dla 
sportowców i trenerów, utrzymania oraz organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych na 
obiektach typu ORLIK, promocji Gminy, realizacji współpracy z zagranicą na podstawie umów 
o partnerskiej współpracy miast, realizacji programu renowacji kapliczek przydrożnych; 

2) Referat Komunikacji Społecznej, który w szczególności realizuje zadania obsługi medialnej 
imprez organizowanych i współorganizowanych przez Gminę, współpracy z prasą regionalną 
i ponadregionalną oraz rozgłośniami radiowymi i stacjami telewizyjnymi, współpracy 
z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie 
przewidzianym do przekazywania informacji prasowych, współudziału w organizacji świąt 
państwowych oraz innych uroczystości, bieżącego dostarczania informacji do aktualizacji 
strony internetowej Gminy i Biuletynu Informacji Publicznej, przygotowywania publikacji 
i informatorów o Gminie. 

BIURO SEKRETARZA 

Do podstawowych zadań Biura Sekretarza należy w szczególności sprawowanie nadzoru w zakresie 
terminowego wykonywania przez właściwe merytoryczne komórki zarządzeń oraz innych aktów 
wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza oraz uchwał Rady - sporządzanie informacji, analiz 
i sprawozdań w tym zakresie, opracowywanie projektu Regulaminu i jego aktualizacji, a także 
projektów innych aktów związanych z zakresem działania Biura Sekretarza, ewidencjowanie 
interpelacji i wniosków radnych, posłów i senatorów, a także projektów odpowiedzi przez właściwe 
merytoryczne komórki organizacyjne, prowadzenie rejestru zarządzeń i innych aktów wewnętrznych 
wydawanych przez Burmistrza, ewidencja wydawanych przez Burmistrza upoważnień 
i pełnomocnictw, ewidencja aktów stanowiących o ustroju i zasadach organizacji funkcjonowania 
gminnych jednostek organizacyjnych, prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury, prowadzenie 
rejestru skarg i wniosków, nadzorowanie prawidłowości i terminowości przygotowania przez właściwe 
rzeczowo komórki wyjaśnień i materiałów niezbędnych do ich rozpatrzenia albo projektu 
rozstrzygnięć, nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego, 
oraz wyborów i referendów, współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy oraz nadzór nad ich 
działalnością w zakresie określonym przez Burmistrza, zapewnienie obsługi sekretariatu Urzędu 
i Dziennika Podawczego. Ponadto Biuro Sekretarza w zakresie prowadzenia Biura Rady zajmuje się 
w szczególności koordynacją, obsługą Rady i jej Komisji, ewidencją uchwał Rady, w tym prowadzeniem 
zbioru aktów prawa miejscowego, prowadzeniem rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady, 
kompletowaniem projektów uchwał Rady i materiałów informacyjnych przygotowywanych przez 
komórki organizacyjne i gminne jednostki organizacyjne. 

URZĄD STANU CYWILNEGO 

Do zadań podstawowych zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności prowadzenie spraw 
z zakresu stanu cywilnego, wydawanie decyzji przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego 
i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej, 
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współdziałanie z sądami i administracją rządową w sprawach związanych z działalnością Urzędu Stanu 
Cywilnego, sporządzanie testamentów, prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk. 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą w szczególności sprawy wydawania 
dowodów osobistych, wymeldowań i zameldowań w trybie administracyjnym, wydawania 
zaświadczeń na wniosek o danych własnych oraz ilości osób zameldowanych, wykonywania czynności 
meldunkowych na pobyt stały i czasowy dotyczących obywateli polskich oraz cudzoziemców, 
udostępniania danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, 
nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL, wnioskowanie o ich kasowanie, prowadzenia i aktualizacji 
rejestru wyborców, wykonywania zadań z zakresu organizacji i przeprowadzania wyborów na 
Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, na posłów do Parlamentu Europejskiego, wyborów 
samorządowych, Narodowego Spisu Powszechnego, wykonywania zadań związanych 
z potwierdzaniem, przedłużaniem ważności oraz unieważnianiem Profilu Zaufanego. 

WYDZIAŁ DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Do podstawowych zadań Wydziału ds. Działalności Gospodarczej należą w szczególności sprawy 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonywania zgłoszeń przedsiębiorców 
oraz ich członków rodziny do ubezpieczeń w ZUS w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, dodawania uprawnień i ograniczeń podmiotom w Centralnej i Informacji 
o Ewidencji Działalności Gospodarczej, wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, wydawania 
licencji i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego na terenie Gminy, prowadzenia rejestru 
obiektów innych niż hotelarskie, prowadzenia rejestru obiektów agroturystycznych. 

WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH I KADR 

Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Administracyjnych i Kadr należą w szczególności sprawy 
związane z wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu 
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, prowadzenie wymaganej przepisami 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w tym akt osobowych pracowników 
Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, sporządzanie okresowych analiz 
dotyczących zatrudnienia oraz sprawozdawczości w tym zakresie, prowadzenie dokumentacji z naboru 
pracowników, prowadzenie dokumentacji ze Służby Przygotowawczej, prowadzenie ewidencji badań 
profilaktycznych i kontroli ich aktualności, realizacją programów dotyczących przyjmowania na staż 
bezrobotnych oraz organizowania praktyk zawodowych dla uczniów i studentów, nadzorowanie 
przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie, organizowanie szkoleń pracowników Urzędu, 
prowadzenie archiwum zakładowego. W Wydziale Spraw Administracyjnych i Kadr działa Referat 
Spraw Administracyjnych. 

WYDZIAŁ INFORMATYKI 

Do podstawowych zadań Wydziału Informatyki należy w szczególności administrowanie serwerami 
bazodanowymi Urzędu, administrowanie serwerami plików i stacjami roboczymi Urzędu, 
administracja centralami telefonicznymi Urzędu, administracja i zarządzanie uprawnieniami 
w systemach informatycznych oraz systemach dziedzinowych, administracja i aktualizacja strony 
internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej, administracja i aktualizacja strony Intranetu, 
nadzór i konserwacja wewnętrznej sieci teleinformatycznej, prowadzenie ewidencji: sprzętu 
komputerowego, zużycia materiałów eksploatacyjnych, programów komputerowych, użytkowników 
i uprawnień w systemach informatycznych, kopii bezpieczeństwa informatycznego, wykonywanie i 
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nadzór nad kopiami bezpieczeństwa systemów, nadzór i zapewnienie łączności teleinformatycznej 
pomiędzy wszystkimi budynkami Urzędu, diagnostyka oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego 
i teleinformatycznego, zaopatrzenie Urzędu w sprzęt informatyczny, materiały eksploatacyjne do tego 
sprzętu, programy komputerowe, wdrażanie nowych programów i systemów informatycznych, 
przygotowywanie oraz nadzór nad realizacją umów licencyjnych oraz umów opieki autorskiej. 

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - 

POŻYCZKOWEJ 

Do podstawowych zadań Zespołu Obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Oszczędnościowo- 
Pożyczkowej należą sprawy obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Oszczędnościowo-
Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w 
sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych w zakładach pracy. 

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ 

Do podstawowych zadań Wydziału Budżetu i Analiz należą w szczególności sprawy opracowania 
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, opracowywania projektu 
uchwały budżetowej Gminy, przygotowania ustaleń do planów finansowych jednostek budżetowych 
w zakresie dochodów i wydatków, przygotowania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, dokonywania okresowych analiz wykonania 
budżetu, sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdań z wykonania 
budżetu, sporządzania informacji o stanie mienia Gminy, obsługi długu publicznego Gminy, rozliczania 
dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych celowych dotacji zleconych Gminie 
ustawami, a także dotacji otrzymywanych z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, współpracy 
z wydziałami merytorycznymi przy rozliczaniu dotacji przekazanych z budżetu Gminy podmiotom 
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, ewidencji majątku trwałego i sporządzania 
statystyki Gminy w tym zakresie. 

WYDZIAŁ RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ 

Do podstawowych zadań Wydziału Rachunkowości Budżetowej należą w szczególności sprawy: 
1) kontroli pod względem formalnym i rachunkowym zatwierdzonych merytorycznie i finansowo 

faktur i rachunków składanych przez komórki organizacyjne oraz ich realizacja gotówkowa 
i bezgotówkowa; 

2) uzgadniania wpłat z wyciągami bankowymi w zakresie dochodów budżetu Gminy, dochodów 
z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów niepodatkowych, dochodów związanych 
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, wydatków, sum depozytowych 
i funduszu świadczeń socjalnych; 

3) uzgadniania wpłat z komórkami organizacyjnymi prowadzącymi rejestry dochodów, 
dekretowania i księgowania dzienników obrotów; 

4) dekretowania i księgowania dochodów, wydatków oraz nakładów inwestycyjnych w rozbiciu 
na zadania budżetowe i sposoby finansowania; 

5) analizy i rozliczania należności i zobowiązań z kontrahentami Gminy; 
6) bieżącego egzekwowania należności w zakresie prowadzonych rejestrów dochodów; 
7) potwierdzania stanu należności i zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych celem 

uzgodnienia ich z kontrahentami; 
8) przyjmowania weksli obcych, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz ich zwrot 

kontrahentom w określonych prawem terminach; 
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9) prowadzenia dla Urzędu ewidencji sprzedaży oraz ewidencji nabycia towarów i usług objętych 
podatkiem od towarów i usług VAT oraz sporządzania w okresach miesięcznych deklaracji 
cząstkowej VAT-7; 

10) przyjmowania i weryfikacji ewidencji sprzedaży oraz ewidencji nabycia towarów i usług 
objętych podatkiem od towarów i usług VAT oraz cząstkowych deklaracji VAT-7 składanych 
w okresach miesięcznych przez jednostki budżetowe Gminy; 

11) sporządzania w okresach miesięcznych zbiorczych rejestrów poprzez agregację danych 
zawartych w cząstkowych rejestrach sprzedaży i nabycia towarów i usług objętych podatkiem 
od towarów i usług VAT; 

12) sporządzania w okresach miesięcznych zbiorczej deklaracji podatkowej VAT-7 dla Gminy 
poprzez agregację deklaracji VAT-7 dostarczonych przez jednostki budżetowe oraz Urząd jako 
jednostki budżetowej; 

13) zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku od towarów i usług VAT Gminy 
Wieliczka i jej jednostek budżetowych w ramach scentralizowanych rozliczeń; 

14) prowadzenia kart wynagrodzeń pracowników Urzędu, sporządzania list płac i przelewów 
środków na konta pracownicze oraz przelewów z potrąceń, prowadzenia dokumentacji do 
zasiłków z ubezpieczenia społecznego, naliczania zasiłków i ich wypłaty; 

15) obsługi płacowej umów zleceń i umów o dzieło; 
16) sporządzania rocznej informacji do urzędów skarbowych i dla podatników; 
17) sporządzania miesięcznych deklaracji i raportów rozliczeniowych do ZUS, raportów 

miesięcznych lub rocznych o przekazanych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz 
miesięcznych i rocznych deklaracji do PFRON; 

18) realizacji zajęć komorniczych z wynagrodzeń pracowniczych i umów zleceń; 
19) uzgadnianie zaangażowania wydatków budżetowych w odniesieniu do poniesionych 

wydatków zobowiązań oraz planu; 
20) weryfikacji rocznych sprawozdań bilansowych oraz miesięcznych, kwartalnych i rocznych 

sprawozdań budżetowych składanych przez jednostki budżetowe; 
21) sporządzania rocznych jednostkowych sprawozdań bilansowych Gminy oraz miesięcznych, 

kwartalnych i rocznych jednostkowych sprawozdań budżetowych Gminy; 
22) agregacji sprawozdań budżetowych i finansowych - sporządzania sprawozdań zbiorczych; 
23) sporządzania kwartalnych sprawozdań jednostkowych i zbiorczych z zakresu zadań zleconych; 
24) przyjmowania wpłat gotówkowych i bezgotówkowych (kartą bankową) w zakresie dochodów 

realizowanych przez Gminę, dokonywania wypłat gotówkowych w ramach realizacji 
zobowiązań; 

25) weryfikacji sald w ramach inwentaryzacji oraz jej rozliczania; 
26) współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy. 

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

Do podstawowych zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należą w szczególności sprawy  
1) wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków 

transportowych i opłat lokalnych, na co składa się w szczególności gromadzenie deklaracji, 
informacji, wykazów, zeznań podatkowych oraz dokumentów urzędowych, na podstawie 
których dokonuje się wymiaru zobowiązań podatkowych, prowadzenie postępowań 
i wydawanie decyzji ustalających zobowiązania podatkowe od osób fizycznych, prowadzenie 
postępowań i wydawanie decyzji określających zobowiązania podatkowe od osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej, prowadzenie 
postępowań i wydawanie decyzji zmieniających bądź uchylających decyzje ostateczne 
dotyczące wymiaru podatków, prowadzenie postępowań wszczętych na wniosek podatnika 
i wydawanie decyzji w sprawach o udzielenie ulg, zwolnień, pomocy publicznej w formie 
umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty spłaty zobowiązań 
podatkowych 
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2) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków 
transportowych i opłat lokalnych przewidzianych przepisami prawa podatkowego, na co 
składa się w szczególności księgowanie dokumentów, głównie dowodów wpłat na poczet 
zobowiązań podatkowych, prowadzenie windykacji i zabezpieczenie zobowiązań 
podatkowych, rozliczanie inkasentów powołanych stosowną uchwałą Rady do poboru 
podatków i opłat lokalnych, prowadzenia spraw z zakresu podatków lub opłat stanowiących 
dochód Gminy, a egzekwowanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych, wydawania 
zaświadczeń, w szczególności o stanie majątkowym, o niezaleganiu w podatkach, 
o udzieleniu pomocy de minimis. 

WYDZIAŁ MIENIA GMINNEGO 

Do podstawowych zadań Wydziału Mienia Gminnego należą w szczególności sprawy regulacji stanu 
prawnego nieruchomości gminnych, sporządzania dokumentacji do komunalizacji mienia z mocy 
prawa, kompletowania i sporządzania dokumentacji oraz wniosków dotyczących ujawnienia 
w Księgach Wieczystych praw własności oraz innych praw Gminy, sprzedaży nieruchomości, zamiany 
nieruchomości, nabywania gruntów dla Gminy, przekształcania prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności, zarządzania mieniem poprzez oddawanie nieruchomości w użyczenie, dzierżawę, 
najem, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, prowadzenia ewidencji mienia komunalnego, 
prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków. 

WYDZIAŁ GEODEZJI I URBANISTYKI 

Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji i Urbanistyki należą w szczególności sprawy prowadzenia 
procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, wydawania zaświadczeń 
o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zmian przeznaczenia obiektów 
budowlanych, wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, wydawania opinii urbanistycznych z miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, opiniowania i zatwierdzania podziałów nieruchomości, prowadzenia procedury 
rozgraniczenia nieruchomości, prowadzenia postępowań w sprawie naliczania opłat planistycznych, 
nadawania numeracji porządkowej budynków, nazewnictwa ulic i placów, zmiany granic 
administracyjnych, wydawania zaświadczeń i informacji w sprawach dotyczących regulacji własności 
gospodarstw rolnych. 

WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

Do podstawowych zadań Wydziału ds. Funduszy Europejskich należą w szczególności sprawy analizy 
i monitoringu dostępnych środków zewnętrznych finansowania zadań Gminy, prowadzenia bazy 
potencjalnych źródeł pozyskiwania środków pomocowych, przygotowywania dokumentacji 
i wniosków w sprawie pozyskiwania środków, kompleksowe opracowanie danych niezbędnych do 
uzyskania pomocy strukturalnych, współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami 
organizacyjnymi Gminy w zakresie informowania oraz przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i 
rozliczeniowej projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, współpraca z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz urzędami i instytucjami w zakresie możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych, przygotowania i koordynowania prac związanych z dokumentami strategicznymi 
Gminy, przygotowania i koordynowania prac związanych z programami rewitalizacyjnymi, 
koordynowanie i monitorowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, tworzenie i uaktualnianie informacji na temat zrealizowanych 
i realizowanych projektów, finansowanych z funduszy zewnętrznych, udział w konsultacjach, 
spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących programów operacyjnych, innych dokumentów 
programowych i aplikacyjnych oraz procedur wdrażania i rozliczania projektów. 
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WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Do podstawowych zadań Wydziału Zamówień Publicznych należą w szczególności sprawy 
prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz innych przepisów koniecznych do przeprowadzenia 
tych postępowań, za wyjątkiem postępowań i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych, udzielania informacji w zakresie postępowań o udzielenie zamówień, 
prowadzenia rejestru wszystkich postępowań o zamówienia publiczne, za wyjątkiem postępowań 
o zamówienia i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
określonej w art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, sporządzania 
rocznych sprawozdań z zakresu udzielonych zamówień publicznych. 

Wewnętrzny porządek i rozkład czasu pracy Urzędu, zapewniający obywatelom załatwienie spraw 
w dogodnym dla nich czasie określa Regulamin Pracy Urzędu ustalony przez Burmistrza w drodze 
zarządzenia w trybie określonym w Kodeksie Pracy. 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY WIELICZKA 

Miejsko Gminny Ośrodek pomocy Społecznej 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce jest jednostką organizacyjną Gminy 
Wieliczka utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy 
społecznej oraz innych ustawach określających zadania pomocy społecznej i innych przepisach 
szczególnych. MGOPS jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. 
Siedzibą Ośrodka jest Miasto Wieliczka. Podziału obszaru działania Ośrodka na rejony dokonuje 
dyrektor Ośrodka uwzględniając lokalne uwarunkowania i potrzeby, z zapewnieniem należytej 
dostępności do świadczeń. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej 
kierując się ustaleniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie 
z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę 
Małopolskiego, koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i innych, których celem jest integracja rodzin i grup szczególnego ryzyka. Ośrodek 
ponadto realizuje inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych wydanych w celu ich 
wykonania, a także wykonuje zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub 
innymi podmiotami. Realizując zadania ustawowe MGOPS współpracuje z organizacjami społecznymi, 
pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami 
i stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Celem Ośrodka jest 
w szczególności: 

 umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz 
umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

 doprowadzenie do pełnego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz doprowadzenie do 
integracji osób i rodzin ze środowiskiem oraz umożliwienie im życia w warunkach 
odpowiadających godności człowieka; 

 udzielanie świadczeń pomocy społecznej osobom i rodzinom na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej; 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

 wsparcie rodzin we właściwym spełnianiu ich funkcji i zadań; 

 profilaktyka i przeciwdziałania alkoholizmowi; 



27 
 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Ośrodek jest jednostką wykonującą również zadania w zakresie: 

 prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, 

 prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, 

 prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, 

 udzielania pomocy materialnej uczniom, w tym stypendiów i zasiłków szkolnych, 

 prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczenia 
wychowawczego, 

Gminny Zarząd Dróg 

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce, działa jako jednostka budżetowa Gminy Wieliczka. Zarząd jest 
finansowany i rozliczany z budżetu Gminy Wieliczka. Siedzibą Zarządu jest Wieliczka. 

W zakresie inwestycji drogowych do zadań Zarządu należy realizacja zadań własnych Gminy na 
gminnych drogach publicznych - prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji drogowych, w 
tym w szczególności opracowywanie projektów, planów finansowych budowy dróg oraz obiektów 
mostowych, prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji drogowych, na innych drogach 
publicznych, na podstawie porozumień zawartych z właściwymi zarządcami dróg, w zakresie 
określonym w porozumieniach, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego 
prawa. 

W zakresie utrzymania i ochrony dróg publicznych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii 
ruchu do zadań Gminnego Zarządu Dróg należy współudział w opracowywaniu projektów planów 
rozwoju sieci drogowej, opracowywanie projektów planów utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych 
obiektów inżynierskich, utrzymywanie dróg, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch 
i innych urządzeń związanych z drogą, realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie niszczeniu 
dróg przez ich użytkowników, sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz 
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie 
niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie 
budowy lub utrzymania dróg, prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, tuneli 
i przepustów, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, 
koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na 
umieszczanie w pasie drogowym reklam, obiektów handlowych, tymczasowych stoisk handlowych i na 
zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, i inne. 

Zarząd realizuje zadania, w zakresie utrzymania i ochrony dróg publicznych i urządzeń infrastruktury 
drogowej oraz inżynierii ruchu na drogach gminnych publicznych, których zarządcą jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Wieliczka, na innych drogach publicznych, na podstawie porozumień zawartych z 
właściwymi zarządcami dróg, w zakresie określonym w porozumieniach. W zakresie dróg 
wewnętrznych zlokalizowanych na terenach, których zarządcą lub właścicielem jest gmina - do Zarządu 
należy budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie oraz zarządzanie tymi 
drogami.  

W zakresie oświetlenia ulicznego do zadań Zarządu należy zawieranie umów na dostawę energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg publicznych w granicach Gminy Wieliczka oraz na drogach 
wewnętrznych zlokalizowanych na terenach, których zarządcą lub właścicielem jest gmina, na terenach 
stanowiących mienie komunalne Gminy Wieliczka, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego na 
drogach publicznych w granicach administracyjnych Gminy Wieliczka oraz na drogach wewnętrznych, 
zlokalizowanych na terenach, których zarządcą lub właścicielem jest gmina, na terenach stanowiących 
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mienie komunalne Gminy Wieliczka, realizacja inwestycji w zakresie oświetlenia drogowego na 
drogach publicznych gminnych na drogach wewnętrznych, zlokalizowanych na terenach, których 
zarządcą lub właścicielem jest gmina, terenach stanowiących mienie komunalne Gminy Wieliczka. 

W zakresie oczyszczania gminnych dróg publicznych i dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenach 
których zarządcą lub właścicielem jest Gmina do zadań Zarządu należą utrzymanie czystości, 
umieszczanie koszy ulicznych w ciągach dróg. 

Zarząd Budynków Komunalnych 

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Wieliczka, 
prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej. Siedzibą Zarządu jest miasto Wieliczka, ZBK 
nie posiada osobowości prawnej. Do zadań Zarządu należy administrowanie budynkami oraz lokalami 
mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Wieliczka a w szczególności zarządzanie zasobami mieszkaniowymi 
i użytkowymi, wynajmowanie budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych, naliczanie opłat za najem 
lokali i budynków oraz windykacja należności w terminach określonych w umowach najmu, utrzymanie 
w należytym stanie zarządzanych budynków i lokali a także ich bezpośredniego otoczenia, zapewnienie 
niezbędnych konserwacji i remontów, świadczenie usług najemcom w postaci drobnych napraw i 
remontów. Do zadań Zarządu należy również realizacja zadań w zakresie przyznawania, ustalania 
wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych. 

Zarząd Cmentarza Komunalnego 

ZCK jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, 
finansowaną z budżetu Gminy Wieliczka, nie posiada osobowości prawnej. Siedzibą i obszarem 
działania ZCK jest miasto Wieliczka. Nadzór nad działalnością ZCK sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy 
Wieliczka. Przedmiotem działalności ZCK jest w szczególności urządzanie, eksploatacja i zarządzanie 
cmentarzem komunalnym oraz obiektów znajdujących się na jego terenie, wskazywanie potrzeb 
rozwoju cmentarnictwa i uczestniczenie w opracowaniu programów zakładania nowych cmentarzy 
komunalnych, prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem, konserwacją i remontami 
zieleni wysokiej i niskiej na terenach cmentarzy komunalnych, kontrola nad terminowym, jakościowym 
przebiegiem robót w zakresie budowy, rozbudowy, remontów cmentarzy komunalnych i urządzeń 
cmentarnych, prowadzenie racjonalnej polityki terenami cmentarnymi - przygotowanie kwater 
grzebalnych do pochowań i budów, z wyznaczeniem miejsc pod groby ziemne i murowane, zgodnie z 
planem zagospodarowania cmentarza, zapewnienie utrzymywania we właściwym stanie technicznym 
i użytkowym obiektów i urządzeń cmentarnych (domy pogrzebowe, chłodnie, WC, studnie, 
ogrodzenia, budynki, czystość alejek, kwater grzebalnych), prowadzenie ksiąg cmentarnych, 
prowadzenie ewidencji pochowań do grobów ziemnych i murowanych, wydawanie zezwoleń na 
ekshumację i porządkowanie grobów murowanych i inne zapisane w Statucie Zarządu Cmentarza 
Komunalnego  

Centrum Kultury i Turystyki 

Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą utworzonej 
samorządowej instytucji kultury jest miasto Wieliczka. Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce podlega 
wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Wieliczka i z tym dniem uzyskuje 
osobowość prawną. Przedmiotem działania Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce jest edukacja 
i upowszechnianie kultury oraz prowadzenie działalności w zakresie turystyki i promocji Gminy. CKiT 
w Wieliczce samodzielnie gospodaruje przekazaną częścią mienia komunalnego oraz samodzielnie 
prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków własnych, dotacji, darowizn 
i środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z zawartych umów, kierując się zasadami 
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efektywności ich wykorzystania. Centrum obejmuje swoją działalnością teren Gminy Wieliczka. Celem 
nadrzędnym Centrum jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz tworzenie 
i upowszechnianie wartości kulturowych, a nadto nadawanie im należnej wartości oraz promowanie 
i rozwój Gminy Wieliczka, jako Gminy turystycznej. Centrum realizuje zadania w dziedzinie 
wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Propaguje gminę, jako atrakcyjną miejscowość 
turystyczną, podkreślając jej walory kulturowe i turystyczne, wykonuje zadania z zakresu informacji, 
obsługi ruchu turystycznego oraz podnoszenia jakości usług turystycznych.  
Do zadań Centrum w szczególności należy:  
1) prowadzenie wielokierunkowej działalności uwzględniającej indywidualne i zbiorowe formy 

uczestnictwa w kulturze, w tym, prowadzenie różnorodnych zespołów muzycznych, orkiestr, 
zespołów tanecznych, baletowych, teatralnych, teatru tańca, chórów, prowadzenie zajęć 
umuzykalniających, nauki gry na instrumentach muzycznych, zajęć plastycznych oraz innych; 

2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;  
3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; 
4) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą 

i sztuką; 
5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;  
6) organizowanie imprez kulturalnych o walorach poznawczych skierowanych zarówno do 

mieszkańców Gminy, jak i turystów z kraju i zagranicy;  
7) promocja produktu turystycznego i kulturowego Gminy Wieliczka;  

Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie niewykraczającym poza zadania 
o charakterze użyteczności publicznej, z której przychody przeznaczone są na realizację celów 
statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności. Działalność gospodarcza, nie może kolidować 
z realizacją zadań statutowych. Centrum jako osoba prawna, w granicach i po spełnieniu wymogów 
określonych ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz przepisami wykonawczymi do 
tej ustawy, może prowadzić szkoły artystyczne.  

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieliczce 

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym 
i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Wieliczka. Biblioteka posiada osobowość 
prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury. Siedzibą Biblioteki jest miasto Wieliczka, a 
obszarem jej działania Gmina Wieliczka i Powiat Wielicki. Biblioteka pełni zadania biblioteki 
powiatowej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatem Wielickim a Gminą Wieliczka 
w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wieliczka wykonywania zadań Powiatowej 
Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wielickiego. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej. Podstawowym celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb 
czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie 
wiedzy i informacji na temat kultury, nauki, sztuki oraz innych dziedzin wiedzy. Do zakresu działania 
Biblioteki należy służenie rozwojowi nauki, edukacji i kultury, stworzenie warunków do wzbogacania 
wiedzy i kształtowania zainteresowań, zapewnienie równego dla wszystkich i nieograniczonego 
dostępu do wiedzy i informacji. Biblioteka rozwijając i zaspokajając potrzeby czytelnicze, edukacyjne i 
kulturowe społeczeństwa współdziała z państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi 
oraz organizacjami pozarządowymi, a także z osobami prywatnymi z kraju i zagranicy. Swoje cele i 
zadania statutowe Biblioteka wykonuje poprzez gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i 
ochronę materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i 
kulturalnych w tym dotyczących wiedzy o regionie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, 
wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem 
potrzeb dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób z dysfunkcjami, prowadzenie działalności 
informacyjno-bibliograficznej, opracowanie bibliografii regionalnej, popularyzację książki i 
czytelnictwa, i inne szczegółowo opisane w Statucie instytucji. 



30 
 

Straż Miejska 

Straż Miejska w Wieliczce, jest samorządową umundurowaną formacją, utworzoną na podstawie 
uchwały nr XIII/109/91 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 3 września 1991 roku, w celu wykonywania 
zadań w zakresie ochrony porządku publicznego. Straż jest jednostką organizacyjną Gminy Wieliczka. 
Obszarem działania Straży jest Gmina Wieliczka. Siedzibą Straży jest miasto Wieliczka. Przedmiotem 
podstawowej działalności Straży jest ochrona porządku publicznego wynikającego z ustaw i aktów 
prawa miejscowego. Do zadań Straży należy w szczególności ochrona spokoju i porządku w miejscach 
publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym 
w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia 
i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych 
miejscowych zagrożeń, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 
zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub 
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę 
możliwości, świadków zdarzenia, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 
współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez 
publicznych, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, 
jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się 
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 
informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo 
w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom 
kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi 
i organizacjami społecznymi, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 
pieniężnych dla potrzeb gminy. 

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego 

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce zwany dalej Zakładem lub w skrócie 
SPZLO, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem 
opieki zdrowotnej. Zakład został utworzony przez Gminę Wieliczka. Siedzibą Zakładu jest miasto 
Wieliczka. Obszar działania Zakładu obejmuje Gminę Wieliczka. Zakład posiada osobowość prawną 
i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
0000032640. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Wieliczka. Celem Zakładu jest udzielanie 
świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Do zadań SPZLO należą działania służące zachowaniu 
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne zadania medyczne wynikające z procesu 
leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych 
w zakresie:  
a) Podstawowej Opieki Zdrowotnej;  
b) Ambulatoryjnej Całodobowej Opieki Medycznej;  
c) Transportu Sanitarnego;  
d) Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie Neurologii, Okulistyki, Dermatologii, 

Kardiologii, Reumatologii, Otolaryngologii, Urologii, Diabetologii, Zdrowia Psychicznego, Gruźlicy 
i Chorób Płuc, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Rehabilitacji, Ginekologiczno-
Położniczym, Leczenia Uzależnień, Stomatologii, Medycyny Pracy, Diagnostyki Laboratoryjnej, 
Diagnostyki Rentgenowskiej, Diagnostyki USG, opieki udzielanej przez Pracownię Fizjoterapii, 
Pracownię Masażu Leczniczego, pracownie inne (pracownię EKG). 
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Szkoły, Przedszkola oraz Żłobek w Gminie Wieliczka 

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wieliczce 
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce 
3 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wieliczce 
4 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce 
5 Szkoła Podstawowa w Byszycach 
6 Szkoła Podstawowa w Golkowicach 
7 Szkoła Podstawowa w Gorzkowie 
8 Szkoła Podstawowa w Grabiu 
9 Szkoła Podstawowa w Grajowie 
10 Szkoła Podstawowa w Janowicach 
11 Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich 
12 Szkoła Podstawowa w Mietniowie 
13 Szkoła Podstawowa w Podstolicach 
14 Szkoła Podstawowa w Raciborsku 
15 Szkoła Podstawowa w Sierczy 
16 Szkoła Podstawowa w Sygneczowie 
17 Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach 
18 Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich 
19 Przedszkole Nr 1 w Wieliczce 
20 Przedszkole Nr 2 w Wieliczce 
21 Przedszkole Nr 3 w Wieliczce 
22 Przedszkole Nr 4 w Wieliczce 
23 Przedszkole Nr 5 w Wieliczce 
24 Przedszkole w Koźmicach Wielkich 
25 Przedszkole w Mietniowie 
26 Przedszkole w Strumianach 
27 Przedszkole w Śledziejowicach 
28 Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce 
29 Żłobek nr 1 w Wieliczce 

Spółki gminne 

a. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. 
b. Solne Miasto Sp. z o.o. 
c. Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o. 
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V. Informacje finansowe - kondycja finansowa Gminy Wieliczka w 
aspekcie wykonania budżetu 2018 

Materiały z zamknięcia rachunków budżetu 2018 roku wskazują, że w ostatecznej kalkulacji planowane 

dochody wykonano w kwocie 275 134 812,82 zł (97,73%), a wydatki w kwocie 279 230 867,14 zł 

(96,70%) z czego wydatki majątkowe w kwocie 42 008 403,84 zł tj.95,90% do wielkości zaplanowanych 

w budżecie, a wynikających z uchwał i zarządzeń podjętych przez organy Gminy Wieliczka w roku 2018. 

Wynik wykonania budżetu zamknął się deficytem w kwocie 4 096 054,32 zł, przy planowanym deficycie 

7 211 133,36 zł. 

Wykonanie dochodów własnych do dochodów ogółem stanowi 49,02 %. 

Dla zobrazowania wykonania ważniejszych dochodów własnych przedstawia się zestawienie 

porównawcze wykonania dochodów własnych Gminy w latach 2015-2018 wg ważniejszych źródeł 

Tabela: Ważniejsze źródła dochodów własnych w latach 2015-2018 

Nazwa -  treść 2015 2016 
% 

zmiana 
2017 

% 

zmiana 
2018 

% 

zmiana 

Podatek od 

nieruchomości 

od osób 

fizycznych, od 

osób 

prawnych oraz 

innych 

jednostek 

nieposiadający

ch osobowości 

prawnej 

20 479 394,72 21 331 844,49 104,16% 24 082 498,17 112,89% 26 528 312,92 110,16% 

Dochody ze 

sprzedaży 

mienia 

1 166 861,76 3 409 680,99 292,21% 7 799 152,76 228,74% 4 561 802,63 58,49% 

Udziały w 

podatkach 

stanowiących 

dochód 

budżetu 

państwa: 

              

Udział we 

wpływach w 

podatku 

dochodowym 

od osób 

fizycznych 

(PIT) 

47 947 096 53 574 446 111,74% 60 751 625 113,40% 70 879 261 116,67% 
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Nazwa -  treść 2015 2016 
% 

zmiana 
2017 

% 

zmiana 
2018 

% 

zmiana 

Udział w 

podatku 

dochodowym 

od osób 

prawnych 

(CIT) 

1 753 326,42 1 792 680,96 102,24% 1 740 387,57 97,08% 2 452 157,38 140,90% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce  

W wydatkach bieżących ogółem w wysokości 237 222 463,30 zł wydatki na wynagrodzenia stanowią 

81 611 720,68 zł (34,40%) z tego na oświatę 60 886 602,52 zł (74,61%). 

Nadwyżka operacyjna na koniec 2018  zamknęła się kwotą 13.032.058,30 zł, co stanowi 4,74%. 

Nadwyżka operacyjna jest stosunkowo niska co spowodowane jest w szczególności dużym wzrostem 

wydatków bieżących w roku 2018.  

Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku wyraża się kwotą 134.866.427,24 zł. co stanowi 49,02% 

dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, wynoszącego 60%. 

Z przedstawionej analizy finansowej wynika, że wykonanie budżetu za rok 2018 jest zadowalające 

bowiem w odniesieniu do dochodów budżetu Gminy wykonanie wynosi 97,73%, a w odniesieniu do 

wydatków wykonanie wynosi 96,70%. 
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VI. Gminny zasób nieruchomości w roku 2018 

Podstawy prawne: 

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

 zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 15/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w 

sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wieliczka na lata 2017-

2019 

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości: 

1. stanowiące przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste 

2. będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 

Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej 

działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz 

związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych 

celów publicznych. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje burmistrz. 

Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na: 

1. zbywaniu oraz nabywaniu 

2. wydzierżawianiu i użyczają nieruchomości wchodzących w skład zasobu 

3. podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 

dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości 

4. składaniu wniosków wieczystoksięgowych 

a ponadto na: 

- sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, 

- przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych 

- dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości 

Plany wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat. Plany zawierają w szczególności: 

 zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w 

użytkowanie wieczyste 

 prognozę dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania 

nieruchomości do zasobu, poziomu wydatków związanych z udostępnieniem 

nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu, wpływów 

osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w 

użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, dotyczącą 

aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w 

użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, program 

zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

W Gminie Wieliczka obowiązującym aktem prawnym dotyczącym planu wykorzystania zasobu jest 

zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 15/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wieliczka na lata 2017-2019. 
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Tabela: Zestawienie gruntów wg powierzchni i sposobów użytkowania w hektarach 

Grunty Stan na dzień 31.12.2018 r. 

Grunty w tym: 684,3414 

 własność 608,9299 

 w użytkowaniu wieczystym gminy 11,5008 

 oddane w użytkowanie wieczyste 63,306 

 oddane w nieodpłatne użytkowanie 0,6047 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce  

89% pośród wszystkich gruntów to grunty będące własnością Gminy Wieliczka. Nieco ponad 9,2% 

gruntów to grunty, które gmina oddała w wieczyste użytkowanie, zachowując jednocześnie własność 

tych nieruchomości. Gmina Wieliczka posiada 11,5 ha gruntu w użytkowaniu wieczystym co stanowi 

ok 1,7% ogółu gruntów.  

Dla przejrzystości opisanych w tabeli danych, informacje pokazano w postaci wykresu kołowego. Łatwo 

zauważyć, iż własność jest dominującym sposobem posiadania przez Gminę Wieliczka nieruchomości. 

Wykres: Grunty wg powierzchni i sposobów użytkowania  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce  

Jednym zadań realizowanych przez Gminę jest pobieranie opłat rocznych z tytułu oddania 

nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłata roczna płatna była przez użytkownika wieczystego do 

Zestawienie gruntów według powierzchni i sposobu 
użytkowania

własność w użytkowaniu wieczystym gminy

oddane w użytkowanie wieczyste oddane w nieodpłatne użytkowanie
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31 marca każdego roku i wnoszona przez cały okres trwania użytkowania wieczystego. Na koniec 2018 

roku w Gminie Wieliczka było 1 669 użytkowników wieczystych. 

Tabela: Rozmieszczenie działek będących w użytkowaniu wieczystym 

Lp. Obręb 
Liczba 
działek 

1 Wieliczka obręb 1 416 

2 Wieliczka obręb 2 77 

3 Wieliczka obręb 3 18 

4 Sołectwa razem 30 

  

RAZEM 541 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Wykres: Lokalizacja nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie w Gminie Wieliczka 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Na koniec 2018 roku w Gminie Wieliczka oddanych było w użytkowanie wieczyste 63,3060 ha gruntów. 

Głównie są to działki położone w Wieliczce, najwięcej w obrębie 1 – 32,3638 ha oraz w obrębie 2 – 

13,7262 ha. Są to w przeważającej większości nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi. 

Gmina Wieliczka w 2018 roku była użytkownikiem wieczystym osiemnastu działek o łącznej 

powierzchni 11,5008 ha. Osiem spośród nich znajduje się w Brzegach, dwie w Wieliczce obręb 1 oraz 

osiem w Wieliczce obręb 2 (kompleks lekkoatletyczny Psia Górka). 

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie

Wieliczka obręb 1 Wieliczka obręb 2 Wieliczka obręb 3 Sołectwa razem
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Tabela: Wykaz działek Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Wieliczka  

Forma własności Obręb Nr działki Powierzchnia [ha] 

UW Brzegi 632 0,5300 

UW Brzegi 621 0,4900 

UW Brzegi 577/2 0,4200 

UW Brzegi 576/2 0,0200 

UW Brzegi 567 0,0300 

UW Brzegi 568 0,8200 

UW Brzegi 558 0,5700 

UW Brzegi 560 0,7900 

UW Wieliczka 1 309/23 0,6725 

UW Wieliczka 1 986/8 0,0212 

UW Wieliczka 1 135/2 0,4194 

UW Wieliczka 2 500/2 0,0660 

UW Wieliczka 2 500/23 0,4412 

UW Wieliczka 2 500/24 5,0878 

UW Wieliczka 2 500/22 0,3369 

UW Wieliczka 2 500/19 0,6016 

UW Wieliczka 2 500/21 0,0717 

UW Wieliczka 2 500/21 0,1125 

  RAZEM 11,5008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Gmina Wieliczka jest właścicielem nieruchomości oddanych nieodpłatnie do użytkowania. Są to dwie 
działki położone w Wieliczce obręb 1 oznaczone jako działki ewidencyjne numer 629/1 i 629/2 o łącznej 
powierzchni 0,6047 ha w celu prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego 
w Wieliczce. 

We władaniu na zasadzie samoistnego posiadania Gminy Wieliczka w 2018 roku było 402 działki 
ewidencyjne o łącznej powierzchni 75,0696 ha. Najwięcej w Wieliczce obręb 1 – 45 działek o łącznej 
powierzchni 6,6065 ha, natomiast najmniej działek o nieuregulowanym stanie prawnym jest w Zabawie 
– 1 działka o powierzchni 0,1100 ha. Ilość działek będących we władaniu gminy Wieliczka zmniejsza się 
powoli. Powodem takiego stanu są długotrwałe i czasochłonne procesy regulacji. Posiadanie takiej 
ilości gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym wynika z faktu, iż proces regulacji jest niezwykle 
skomplikowany i długotrwały. Obecne przepisy prawne nie są wystarczające, aby w sposób sprawny i 
efektywny uregulować stany prawne nieruchomości. Wiele nieuregulowanych gruntów stanowią drogi 
o charakterze ogólnodostępnym, natomiast aktualne orzeczenia sądów nie przychylają się do 
wniosków gmin o zasiedzenia tego rodzaju działek. Ponadto, wiele wniosków złożonych do Wojewody 
Małopolskiego w sprawie stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, nieruchomości na rzecz Gminy 
Wieliczka, pomimo upływu wielu lat nie zostało rozpatrzonych. Sytuacja taka, w wielu przypadkach, 
wynika z konieczności ustalenia kręgu osób będących uczestnikami prowadzonych postępowań 
administracyjnych, w tym wszystkich spadkobierców po nieżyjących dawnych właścicielach gruntów 
podlegających regulacji prawnej. Dodatkowo, z powyższym stwierdzeniem wiąże się konieczność 
zebrania dokumentów potwierdzających nabycie praw do spadku. W związku z powyższym nabywanie 
praw własności do przedmiotowych gruntów odbywa się stopniowo. 
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Tabela: Grunty będące we władaniu Gminy Wieliczka na zasadach samoistnego posiadania według 
obrębów 

Obręb Ilość działek Powierzchnia w ha 

Brzegi 8 1,1410 

Byszyce 4 3,2117 

Chorągwica 15 1,8100 

Czarnochowice 3 0,2200 

Dobranowice 24 4,1379 

Golkowice 27 19,1200 

Gorzków 5 0,6845 

Grabie 5 1,2300 

Grabówki 6 0,4200 

Grajów 15 3,1600 

Jankówka 2 0,1600 

Janowice 18 2,6169 

Kokotów 16 1,7686 

Koźmice Małe 9 1,6600 

Koźmice Wielkie 25 3,3200 

Lednica Górna 18 1,6816 

Mała Wieś 2 0,1200 

Mietniów 7 0,7800 

Pawlikowice 15 1,7520 

Podstolice 17 1,6433 

Raciborsko 11 1,4800 

Rożnowa 2 0,1200 

Siercza 22 2,2955 

Strumiany 4 0,3200 

Sułków 7 0,4300 

Sygneczów 22 3,2484 

Śledziejowice 9 1,3700 

Węgrzce Wielkie 17 1,4119 

Zabawa 1 0,1100 

Wieliczka 1 45 6,6065 

Wieliczka 2 7 5,6582 

Wieliczka 3 14 1,3816 

RAZEM 402 75,0696 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Regulacja stanów prawnych nieruchomości  

Podstawy prawne: 

 ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i 
ustawę o pracownikach samorządowych 
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 ustawa z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną 

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny 

Przedmiotem regulacji są głównie nieruchomości drogowe - jest to proces bardzo czasochłonny i 
trudny a wykonanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procesu regulacji jest 
długotrwałe. Regulacja odbywa się w ramach jednego z wymienionych poniżej trybów: 
1. Komunalizacja mienia, które w dacie 27 maja 1990 roku stanowiło własność Skarbu Państwa. 

Regulacja ta odbywa się przed Wojewodą Małopolskim, który w drodze decyzji potwierdza 
nabycie przez gminę z mocy prawa, własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 
r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 
samorządowych. 

2. Regulacja w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną. Postępowanie toczy się przed Wojewodą Małopolskim a 
nabycie następuje w mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie wydanej przez 
Wojewodę decyzji. Przedmiotem regulacji są nieruchomości pozostające w dniu 1 stycznia 1999 
roku we władaniu gminy, niestanowiące jej własności i zajęte pod drogi publiczne. 

Tabela: Działki z uregulowanym stanem prawnym w 2018 r. 

Lp. Obręb Działka 
Powierzchnia 

[ha] 
Uwagi 

1 Wieliczka obr.3 250/4 0,0244 decyzja z art. 73 

2 Węgrzce Wielkie 870 0,6100 decyzja komunalizacyjna 

3 Wieliczka obr. 1 1284 0,0363 
ujawnienie wł. Gminy w księdze wieczystej, decyzja 
komunalizacyjna z 1991 roku, ale w EGiB i KW był 
Skarb Państwa 

4 Wieliczka obr. 1 1291 0,0100 
ujawnienie wł. Gminy w księdze wieczystej, decyzja 
komunalizacyjna z 1991 roku, ale w EGiB i KW był 
Skarb Państwa 

5 Wieliczka obr.3 925/1 0,0639 
ujawnienie wł. Gminy w księdze wieczystej, z 
ustawy o drogach publicznych, (ul. Parkowa) 

6 Brzegi 852 0,1200 
decyzja komunalizacyjna stwierdzająca nabycie 1/3 
udziału we własności 

7 Wieliczka obr. 1 137 0,0527 
decyzja komunalizacyjna stwierdzająca nabycie ½ 
udziału we własności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

3. Zasiedzenie nieruchomości na drodze sądowej – aktualne orzecznictwo nie sprzyja zasiadywaniu 
nieruchomości przez Gminy. W związku z powyższym w 2018 roku nie zostały złożone nowe 
wnioski do Sądu Rejonowego w Wieliczce o zasiedzenie nieruchomości. W tym trybie w roku 2018 
było kontynuowane postępowanie w sprawie zasiedzenia działki drogowej numer 474 położonej 
w Raciborsku, jednak nie zostało ono jeszcze zakończone. 

W roku 2018 nieruchomości objętych wymienionymi wyżej trybami regulacji było 106 działek 
drogowych, najwięcej z nich znajduje się w Golkowicach i Koźmicach Wielkich.  

Tabela: Ilość działek drogowych w trakcie regulacji w roku 2018 

Obręb 
Ilość 

działek 
Uwagi 

Byszyce 1 kompletowanie dokumentów 
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Obręb 
Ilość 

działek 
Uwagi 

Chorągwica 9 
3 działki drogowe w MUW do regulacji w trybie art.73, pozostałe 
kompletowanie dokumentów 

Dobranowice 5 
2 działki drogowe w MUW do regulacji w trybie art.73, pozostałe 
kompletowanie dokumentów 

Golkowice 13 
5 działek u Radców Prawnych celem złożenia wniosku o zasiedzenie, 5 
działek w MUW celem komunalizacji, 2 działki w MUW do regulacji w 
trybie art.73, pozostałe kompletowanie dokumentów 

Gorzków 3 
1 działka drogowa w MUW do regulacji w trybie art.73, pozostałe 
kompletowanie dokumentów 

Grabówki 1 kompletowanie dokumentów 

Grajów 1 kompletowanie dokumentów 

Jankówka 1 kompletowanie dokumentów 

Janowice 4 kompletowanie dokumentów 

Kokotów 2 kompletowanie dokumentów 

Koźmice Wielkie 10 
3 działki drogowe w MUW do regulacji w trybie art.73, pozostałe 
kompletowanie dokumentów 

Lednica Górna 8 kompletowanie dokumentów 

Mała Wieś 2 kompletowanie dokumentów 

Mietniów 4 1 działka w Starostwie, pozostałe kompletowanie dokumentów 

Pawlikowice 9 kompletowanie dokumentów 

Raciborsko 7 
3 działki drogowe w MUW do regulacji w trybie art.73, 1 w Sądzie o 
zasiedzenie, pozostałe kompletowanie dokumentów 

Rożnowa 1 zbieranie danych 

Siercza 5 
1 działka w MUW do regulacji w trybie art. 73, u Radców Prawnych 
celem zasiedzenia, pozostałe kompletowanie dokumentów 

Strumiany 2 2 działki w MUW do regulacji w trybie art.73 

Sułków 1 1 działka w MUW do regulacji w trybie art.73 

Sygneczów 4 kompletowanie dokumentów 

Śledziejowice 2 kompletowanie dokumentów 

Węgrzce Wielkie 4 
2 działki drogowe w MUW do regulacji w trybie art.73, pozostałe 
kompletowanie dokumentów 

Zabawa 1 1 działka w MUW do regulacji w trybie art.73 

Wieliczka I 4 
2 działki w MUW celem komunalizacji, 1 w Starostwie, 1 u Radców 
Pranych celem zasiedzenia 

Wieliczka II 1 w Starostwie Powiatowym w Wieliczce 

Wieliczka III 1 w Starostwie Powiatowym w Wieliczce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

4. Nabycie działek drogowych poprzez zawarcie umowy cywilno – prawnej tj.: umowy notarialnej z 
właścicielami hipotecznymi działki lub w przypadku kiedy osoby te nie żyją z ich spadkobiercami 
posiadającymi akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o nabyciu spadku. Po 
ustaleniu wszystkich stron postępowania, uzyskaniu ich zgody na zbycie działki na rzecz Gminy 
oraz podjęciu przez Radę Miejską w Wieliczce uchwały w sprawie nabycia nieruchomości możliwe 
jest zawarcie umowy.  

Przedmiotem tej regulacji są drogi wewnętrzne będące we władaniu gminy, których właścicielami 
hipotecznymi są osoby fizyczne.  
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Tabela: Nabycie działek drogowych przez zawarcie umów cywilno-prawnych w roku 2018 

Lp. Obręb Nr działki Powierzchnia Uwagi 

1 Grajów 544/7, 546/10 0,0289 nabycie drogi 

2 Śledziejowice 365/5 0,07 nabycie drogi 

3 Węgrzce Wielkie 1384/20 0,0113 
nabycie działki pod budowę 
chodnika 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Nabycie nieruchomości na rzecz gminy następuje również na mocy postanowień Sądu oraz w trybie 
art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997, który mówi, iż: 

„Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – 
z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, 
odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym 
decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis 
ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika 
wieczystego, z tym, że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi 
publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo 
orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu 
pod poszerzenie istniejących dróg publicznych” 

Tabela: Działki nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami w 2018  

Obręb Nr działki Powierzchnia w ha 

Sułków 470 0,0148 

Golkowice 728 0,1200 

Węgrzce Wielkie 1181/1 0,0227 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Nabycie nieruchomości (innych niż drogowe) umowami cywilno – prawnymi: 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy oraz dostrzegając intensywny przyrost liczby 

mieszkańców Gmina Wieliczka nabyła lub zamieniała nieruchomości, które są niezbędne w celu 

realizacji kluczowych inwestycji np. działki przewidziane pod budowę przepompowni, boisk szkolnych, 

sal gimnastycznych czy rozbudowę istniejących szkół jak również działki, które będą 

zagospodarowywane jako tereny rekreacyjne dla mieszkańców gminy. Ze względu na zwiększającą się 

ilość przeprowadzanych przez gminę inwestycji zwiększa się także ilość nabywanych na ten cel 

nieruchomości. W roku 2018 zostały nabyte: 

 działka numer 831/1 o powierzchni 0,0953 ha zabudowana pawilonem handlowym położona w 

Wieliczce obręb 2, na której planowane jest utworzenie świetlicy środowiskowej i punktu 

przedszkolnego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 
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 działki numer 937 i 938 o łącznej powierzchni 0,1073 ha położone w Wieliczce obręb 2 
zabudowanej budynkiem wykorzystywanym jako przedszkole. Nabycie przedmiotowej 
nieruchomości pozwoliło na otworzenie pierwszego w Wieliczce Samorządowego Żłobka. 

 

 działka numer 343/2 w Raciborsku o pow. 0,2379 ha w celu utworzenia na niej terenu 
rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców gminy. 
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 działka numer 1384/20 o powierzchni 0,0133 ha położona w Węgrzcach Wielkich nabyta pod 

budowę chodnika. 

 działki numer 544/7 i 546/10 o powierzchni 0,0289 ha położone w Grajowie nabyte 

nieodpłatnie i zajęte pod drogę 

 działki numer 1530/3, 1531/3, 1532/3, 1533/3 o łącznej powierzchni 0,0987 ha położone w 

Węgrzcach Wielkich nabyte w celu umożliwienia rozbudowy istniejących na działkach 

sąsiednich zbiorników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce. 

Sprzedaż nieruchomości 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

Jak wynika z analizy w każdym kolejnym roku zwiększa się zainteresowanie nabyciem w trybie 

przetargowym od gminy działek o przeznaczeniu mieszkaniowym, produkcyjno - usługowym 

i składowo – magazynowym. Oprócz w/w Gmina sprzedaje w drodze bezprzetargowej działki 

o niewielkiej powierzchni, które nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Są one 

sprzedawane w celu poprawy zagospodarowania działek sąsiednich stanowiących własność prywatną. 

Sprzedaż taka odbywa się na wniosek właścicieli działek przyległych. 
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Tabela: Sprzedaż nieruchomości w roku 2018 

Lp. Obręb 
Nr 

działki 
Powierzchnia Cena netto Tryb sprzedaży 

1 Węgrzce Wielkie 1731 0,0992 63 630,00 zł  przetarg 

2 Węgrzce Wielkie 1846 0,1098 109 000,00 zł  przetarg 

3 Węgrzce Wielkie 1877 0,1096 62 620,00 zł  przetarg 

4 Czarnochowice 48/3 0,0049 6 000,00 zł  bezprzetargowo 

5 Węgrzce Wielkie 1539/5 0,0935 81 480,00 zł  zamiana 

6 Brzegi 517/1 2,8500 4 272 300,00 zł  przetarg 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Dzierżawa nieruchomości: 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
 zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 329/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w 

sprawie ustalenia stawek czynszu stawek czynszu dzierżawnego za grunty Gminy Wieliczka 

Po dokonaniu analizy złożonych w urzędzie w 2018 roku wniosków w sprawie dzierżawy nieruchomości 
gminnych można dostrzec, iż jest duże zainteresowanie dzierżawą nieruchomości. Zawierane umowy 
najczęściej dotyczą dzierżawy: 

 na prowadzenie sprzedaży kawy, lodów czy pamiątek. Są to małe stanowiska usytuowane w 
centrum miasta głównie przy Alei Jana Pawła II. Umowy zawarte są na kilka miesięcy w okresie 
od wiosny do jesieni (okres turystyczny). 

 cel warzywniczy i zieleni przydomowej 

 dzierżawa siedmiu świetlic środowiskowych w Janowicach, Kokotowie, Koźmicach Małych, 
Lednicy Górnej, Mietniowie, Sułkowie i Sygneczowie oraz traktu Solnego na rzecz Centrum 
Kultury i Turystyki w Wieliczce w celu realizacji celów statutowych jednostki. 

 13 umów dzierżawy na rzecz Solnego Miasta w celu realizacji celów statutowych jednostki. 
Przedmiotem dzierżawy są cztery sale gimnastyczne w Golkowicach, Podstolicach, Raciborsku 
oraz Wieliczce, basen, korty tenisowe, parking, hala sportowa oraz kompleks lekkoatletyczny 
Psia Górka. 

W roku 2018 zawartych było około 430 umów na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy 
Wieliczka. Z analizy dzierżawy terenów gminnych w ostatnich latach wynika iż ilość zawartych umów 
dzierżaw zwiększa się co przekłada się na wzrost dochodów gminy z tego tytułu. 

Oprócz dzierżaw nieruchomości gminnych w 2018 roku zawarte były umowy dzierżawy: 

1. na sieci kanalizacyjne oraz wodociągowe – 32 umowy 
2. na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 488 umów, których liczba nie zmienia się, 

ponieważ obecnie nie są budowane nowe oczyszczalnie 
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Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 

Podstawa prawna  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości 

W roku 2018 nie było wydanych żadnych decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. Powodem takiego stanu były informacje dotyczące zamiaru 
wprowadzenia nowych przepisów w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nowa ustawa przewidywała 
korzystniejsze warunki finansowe nabycia prawa własności nieruchomości odpowiadające 
równowartości dwudziestu dotychczasowych opłat rocznych. W związku z powyższym mieszkańcy 
rozważający przekształcenie wstrzymywali się od składania wniosków w tej sprawie oczekując na 
wejście w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku zapowiadanej ustawy w sprawie przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów. 

Zgody na zakładanie urządzeń technicznych: 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
 zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w 

sprawie opłat za zajęcie terenu z tytułu przeprowadzania urządzeń podziemnych i 
napowietrznych. 

W celu zlokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach zabudowanych i 
niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Wieliczka wymagana jest zgoda Burmistrza, w której 
określone zostają warunki przeprowadzenia urządzeń technicznych. W roku 2018 zostało 
rozpatrzonych 44 wniosków dotyczących wejścia w teren nieruchomości gminnych z wyłączeniem dróg 
wewnętrznych. 
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VII. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii i zadań 

VII.1. Strategia rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022 w aspekcie realizacji 
podstawowych domen dokumentu 

Uchwałą nr VIII/70/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku Rada Miejska w Wieliczce przyjęła Strategię 
Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015 – 2022. W uzasadnieniu uchwały napisano, iż od 
uchwalenia poprzedniej strategii w 2007 roku nastąpiło szereg zmian w zarówno w sferze 
gospodarczej, jak i społecznej i ekonomicznej zarówno na poziomie krajowym jak i gminnym. Nowa 
Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka stanowić będzie podstawę do prowadzenia przez władze 
samorządowe długookresowej polityki rozwoju. Dokument będzie punktem odniesienia do działań o 
charakterze rozwojowym, podejmowanych ze środków własnych, środków budżetu Unii Europejskiej 
oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania. Dokument określał będzie priorytetowe obszary 
działań, celów i zadań koniecznych do realizacji zrównoważonego rozwoju na obszarze miasta i gminy 
Wieliczka. 

Dokument „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka” na lata 2015 – 2022 stanowi wynik dyskusji 
podjętej przez reprezentantów zarówno środowiska społeczno – gospodarczego jak i sektora 
publicznego nad strategicznymi kierunkami rozwoju gminy Wieliczka. Opracowanie zostało podzielone 
na cztery zasadnicze części część pierwszą wprowadzającą, część drugą diagnostyczną, część trzecią – 
strategiczną i część czwartą – wdrożeniową. W części pierwszej, stanowiącej wprowadzenie do 
dokumentu, zawarto główne przesłanki procesu opracowywania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Wieliczka – przyjęte założenia wyjściowe, przebieg oraz wykorzystane w procesie metody prac. Część 
druga przedstawia zasadnicze wyniki diagnozy w wymiarze przestrzennym, społecznym, gospodarczym 
wraz z głównymi trendami rozwojowymi wpisującymi się w lokalizację gminy w strukturze 
Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. W części trzeciej przedstawiono swoisty rdzeń Strategii 
Rozwoju w postaci misji oraz opisu domen strategicznego rozwoju, uzupełniony o siatkę celów 
strategicznych, operacyjnych oraz obszarów zadań. Zwieńczenie dokumentu zawiera opis systemu 
wdrażania i monitorowania Strategii Rozwoju wraz z zestawem służących temu wskaźników, procedur 
oraz określeniem podmiotów zaangażowanych w proces. 

Strategia zbudowana jest w oparciu model Ashridge2 - czteroelementową misję rozwoju miasta i gminy 
Wieliczka.  

1) cel, główna aspiracja rozwoju Gminy Wieliczka, 
2) domeny strategicznego rozwoju Gminy Wieliczka, 
3) wartości, 
4) standardy zachowań, 

Podstawę (szkielet) strategii stanowią domeny strategicznego rozwoju określone w następujący 
sposób:  

 Domena 1. Funkcjonalna gmina – wysoka jakość usług komunalnych komunikacyjnych i 
administracyjnych. 

 Domena 2. Gmina rozwijająca swój kapitał społeczny. 

                                                           
 

2 "Model stworzony przez badaczy z Ashridge Strategic Management Centre. Zawiera cztery składniki – cel, 
strategię, wartości i standardy zachowania – których wyznaczenie pozwala na jasne i precyzyjne określenie tego, 
jaki jest sens istnienia organizacji, którą rozpatrujemy. Wyznaczenie i zdefiniowanie czterech parametrów jest 
pierwszym krokiem, następnym zaś powinna być refleksja nad wzajemnym uzupełnianiem się tych składników 
oraz sformułowanie całości w postaci jednego zdania (niekiedy mylonego ze sloganami reklamowymi) lub 
krótkiego akapitu” – Źródło: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2006/7-2006/art/4380/  

http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2006/7-2006/art/4380/
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 Domena 3. Zdrowa i sportowa Gmina Wieliczka. 

 Domena 4. Wieliczka zwrócona ku turystom i kuracjuszom. 

 Domena 5. Wieliczka – dobre miejsce na biznes. 

Uszczegółowienie realizacji domen stanowią cele strategiczne opisane i przedstawione na schemacie 
poniżej. 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022, str. 20 

W ramach domeny funkcjonalna gmina – wysoka jakość usług komunalnych komunikacyjnych i 

administracyjnych wyznaczone zostały trzy cele strategiczne: zapewnienie powszechnej dostępności 

usług komunalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, podniesienie dostępności 

transportowo - komunikacyjnej Gminy, podnoszenie jakości usług administracyjnych – przyjazny i 

sprawny urząd Wieliczka. Gmina Wieliczka realizowała zadania wyznaczone w tej domenie. Cele 

strategiczne doprecyzowano przez cele operacyjne. Pierwszym z nich jest rozbudowa infrastruktury 

wodociągowej oraz dalsza budowa niezależnego systemu pozyskiwania źródeł wody w Gminie 

Wieliczka 

W 2018 roku powyższy cel operacyjny strategii realizowany był poprzez m.in. ogłoszenie 

nieograniczonego przetargu na zadanie: Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka- etap IV Zadanie Nr 

7.4-Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka-Bogucice o wydajności do 360 m3/h. 

W postępowaniu złożone zostały dwie oferty. Pierwsza to oferta firmy SEEN Technologie Sp. z o.o. ul. 

Siennicka 29, 04-394 Warszawa. Druga oferta złożona została przez konsorcjum firm składającym się z 

lidera: F.H.U. INSTBUD Stanisław Boguta Sp. Jawna; Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, oraz dwóch 

partnerów INSTBUD Sp. z o.o.; Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, oraz FUNAM Sp. z o.o.; ul. Mokronoska 

2, 52- 407 Wrocław. Wśród przedstawionych ofert najkorzystniejszą okazała się ta przedstawiona przez 

konsorcjum firm. W dniu 5 października 2018r. Spółka podpisała umowę z wykonawcą priorytetowego, 

a jednocześnie największego zadania na rzecz podniesienia jakości usług w zakresie zaopatrzenia w 

wodę o łącznej wartości 16 930 458,00 zł. W grudniu firma wykonawcza zakończyła prace ziemne 

związane z budową budynków: technologicznego i biurowego, które pochłonęły 619 407 zł. Planowane 
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zakończenie budowy ujęcia wraz z potrzebną infrastrukturą drogową i wodociągową przewidziane jest 

na czerwiec 2023r.  

W 2018 rozpoczęto szereg inwestycji, których realizacja nie zakończyła się w roku 2018 a zakończenie 

przewiduje się w roku 2019 i latach przyszłych: 

 budowa Kanału Deszczowego i Sanitarnego (ul. Mickiewicza-przystanek PKP) 

 budowa węzła podczyszczającego (ul. Dembowskiego) 

 budowa sieci wodociągowej Sułków 

 przebudowa wodociągu (ul. Pasternik) 

 przebudowa wodociągu (ul. Szpitalna) 

 budowa sieci wodociągowej (Krzyszkowice-Glinki) 

 kanał sanitarny (Węgrzce Wielkie) 

 budowa sieci wodociągowej (Węgrzce Wielkie) 

 budowa sieci wodociągowej PE 225 z rozbudową drogi gminnej 

 kanalizacja Gminy Wieliczka (Wieliczka-Bogucice) 

Ponadto Gmina poprzez swoją spółkę zrealizowała w roku 2018 zadania inwestycyjne zgodne ze 

Strategią Rozwoju Gminy na kwotę 176 671,09 zł. Zakres prac obejmował: 

 196 mb sieci wodociągowej w Węgrzcach Wielkich 

 464 mb sieci wodociągowej w Wieliczce 

 114,5 mb sieci wodociągowej w Mietniowie 

 74,2 mb sieci wodociągowej w Golkowicach 

 284 mb sieci wodociągowej w Pawlikowicach 

 201,8 mb sieci wodociągowej w Lednicy Górnej 

 123 mb sieci wodociągowej Czarnochowice-Technikum 

 135 mb sieci wodociągowej – Grabówki 

Spółka realizuje swoje zadania również w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych ZGK w Wieliczce na lata 2018-2021. Jako, że Plan ten 

będzie przedmiotem dalszego opracowania pozostały zakres prac wykonanych w 2018 r. przez Spółkę 

będzie omówiony w dalszej części opracowania. 

Kolejnym obszarem strategii realizowanym w roku 2018 jest rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej 

na terenie miasta i gminy Wieliczka. Zakres tych prac realizowała Jednostka Realizująca Projekt. 

Dokumentem, który dodatkowo regulował kwestie opisane w celu operacyjnym była uchwała nr 

XLIII/496/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji 

projektu pn. "Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV" w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet 

II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – 

ściekowa w aglomeracjach. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV. Umowa o dofinansowanie 

została podpisana 16 lutego 2018 pomiędzy Gminą Wieliczka i NFOŚiGW w Warszawie. Okres 

kwalifikowania wydatków to 6 maj 2015 – 31 grudzień 2023. Całkowity koszt realizacji projektu - 

156 515 637,64 zł. Uzyskane dofinansowanie - 108 940 352,00. Projekt przewiduje wybudowanie 

kanalizacji sanitarnej – 98,74 km, sieci wodociągowej – 8,3 km, kanalizacji deszczowej – 1,85 km, oraz 
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budowę zakładu uzdatniania wody. W dniu 28 września 2018 podpisano umowę o udzielenie pożyczki 

w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt stanowi kontynuację 

polityki rozwoju gminnej infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. W ramach projektu 

przewidywana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 31 przepompowniami ścieków w 

miejscowościach: Czarnochowice, Golkowice, Grabówki, Koźmice Wielkie, Lednica Górna, Mietniów, 

Pawlikowice, Podstolice, Siercza, Sułków Sygneczów, Wieliczka, Węgrzce Wielkie, Zabawa. W wyniku 

realizacji przedsięwzięcia do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych ok. 6 850 osób, co wpłynie na 

polepszenie komfortu życia mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność inwestycyjną terenów. Działania 

realizowane w ramach projektu wpłyną także na poprawę stanu środowiska naturalnego tj. ochronę 

wód gruntowych, powierzchniowych oraz gleb.  

W ramach projektu w roku 2018 realizowano zadania szczegółowe: 

 budowa kanalizacji sanitarnej – Czarnochowice w Gminie Wieliczka. Opracowano SIWZ wraz z 

załącznikami. Opublikowano ogłoszenie o przetargu w dniu 20.07.2018 r., otwarcie ofert w 

dniu 28.08.2018 r. Umowę na roboty budowlane z Wykonawcą podpisano w dniu 14.11.2018 

roku. Zadanie będzie realizowane w roku 2019 

 budowa kanalizacji sanitarnej – Lednica Górna, Sułków w Gminie Wieliczka. Ogłoszono 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 12.12.2018 roku. 

Następnym celem operacyjnym Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka jest redukcja 

zanieczyszczeń powietrza, ograniczenie niskiej emisji i wspieranie energooszczędności. Zadania 

realizowane w tym obszarze były zbieżne z innym strategicznym programem obowiązującym w Gminie 

Wieliczka tj. Planem Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-20203,  

W tym zakresie zadania realizowane były m.in. przez Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce. 

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I" odpowiada na problemy 

zidentyfikowane i przeanalizowane w audytach energetycznych wykonanych dla budynków objętych 

projektem. 

Etap I termomodernizacji obejmował cztery budynki. Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce 

ul. Limanowskiego 32 to obiekt czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w 

technologii murowanej, dotychczasowe źródło ciepła w budynku stanowi kocioł gazowy. Ocieplanie 

ścian budynku, ocieplanie fundamentów i ścian piwnic, wymiana źródła ciepła na nowe urządzenie, 

remont centralnego ogrzewania, modernizacja systemu wentylacji, wymiana stolarki okiennej 

i drzwiowej zewnętrznej wpłyną na zmniejszeni zużycia energii. Jako uzasadnienie przywołuje się duże 

straty energetyczne wynikające z braku ocieplenia budynku, jak również wyeksploatowane źródło 

ciepła. Realizacja zadań wynikających z projektu wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu 

oraz poprawę warunków użytkowania przez grupy docelowe, tj. mieszkańców i pracowników urzędu. 

 

                                                           
 

3 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy na lata 2015-2020 koncentruje się głównie na rozwoju nowych 
rozwiązań energetycznych (w tym OZE), transporcie (rozwój sieci drogowej – upłynnienie ruchu, rozwój 
komunikacji publicznej), budownictwie (termomodernizacje) oraz wsparciu i edukacji mieszkańców w zakresie 
efektywnego wykorzystania energii i likwidacji niskiej emisji. W raporcie tym, aby nie powielać tych samych 
informacji postanowiono nie omawiać oddzielnie samego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
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Budynek SP w Grabiu, dwukondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem, wzniesiony w technologii 

murowanej. Przykryty jest stropodachem. Kocioł gazowy zlokalizowany w budynku głównym szkoły 

oddalonej od przedmiotowego budynku o 28 m. W budynku znajduje się pracownia informatyczna 16-

sto stanowiskowa, przedszkole oraz administracja szkoły. W sumie użytkowników budynku jest około 

30 osób. Ocieplenie ścian budynku, ocieplanie fundamentów i ścian piwnic, modernizacja systemu CO, 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu, a także ścian fundamentu tu i ścian 

piwnic wpłyną na zmniejszenie zużycia energii oraz poprawę warunków użytkowania przez grupę 

docelową. 

Budynek Gimnazjum w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego – czterokondygnacyjny, częściowo 

podpiwniczony, wzniesiony w technologii murowanej, źródło ciepła w budynku stanowi kocioł gazowy. 

Ocieplenie poddasza nieużytkowego budynku, ocieplanie fundamentów i ścian piwnic, ocieplanie ścian 

budynku, docieplenie podłóg przy kubaturze budynku 15 000 m3, w znacznym stopniu wpłynie na 

poprawę zużycia energii. Jako uzasadnienie przywołuje się duże straty wynikające z braku ocieplenia 

nieużytkowanego poddasza oraz braku ocieplenia fundamentów. Prace na budynku gimnazjum w 

Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 20 są w trakcie wykonywania obecnie wykonywana jest dokumentacja 

techniczna. 

Budynek OSP w Raciborsku trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w technologii 

murowanej. Źródło ciepła stanowi piec na paliwo stałe. Ocieplanie ścian budynku, dachu, 

fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a także wymiana źródła ciepła na nowe 

urządzenie na gaz, przebudowa instalacji c.o. w znacznym stopniu wpłyną na poprawę zużycia energii. 

Obiekt pełni m.in. funkcję społeczno-kulturową. Projekt przyczyni się, zgodnie z założeniami SRWM 

2011-2020 do sukcesywnej redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza pochodzących z 

systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań - Obszar 6 Bezpieczeństwo ekologiczna, zdrowotne 

i społeczne, działanie 6.1.2 Poprawa jakości powietrza. Termomodernizacja budynku OSP Raciborsko 
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to wykonanie dokumentacji projektowej, roboty termo modernizacyjne, modernizacja systemu 

grzewczego, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej.  

 

Zadania te wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót. Wykonane zostały 

także projekty i uzyskane niezbędne pozwolenia dla budynków objętych owym projektem. Łączna 

kwota, jaka została poniesiona w 2018 roku w I etapie Termomodernizacji to 1 013 892,54 zł, z czego 

środki własne wynosiły 654 422,57zł, a dotacje z Funduszy celowych 359 469,97zł. 

Kolejnym etapem prac zaplanowanym na rok 2018 miała być Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej – etap II. Przetarg na roboty budowlane dla tego zadania został ogłoszony na 

to zadanie 12 kwietnia 2018r. W II etapie ogłoszono przetarg na roboty budowlane zawarte we 

wniosku o dofinansowanie. Niestety jedyna złożona oferta, znacznie przekraczała środki, które Gmina 

zamierzała przeznaczyć na to zadanie. Na tej podstawie przetarg został unieważniony w dniu 29 maja 

2018r., a realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok budżetowy. 

W roku 2018 Gmina Wieliczka przystąpiła do projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii 

Małopolski”. Projekt ma na celu zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym 

zużyciu energii w Gminie Wieliczka oraz pozostałych 34 gminach uczestniczących w projekcie poprzez 

montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych. Liderem projektu jest Stowarzyszenie 

Zielony Pierścień Tarnowa. Zadanie realizowane z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2018 r. poniesiono koszty 

dokumentacji projektowej – termin realizacji projektu 2019-2021 r. Projekt zakłada montaż 240 szt. 

instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych.  
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W roku 2018 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska realizował liczne programy 

wspierające ograniczenie niskiej emisji. Rok 2018 to przede wszystkim realizacja postanowień 

zawartych w uchwale z 2017 roku dotyczących przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany 

kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieliczka w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Program 

„Wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieliczka” 

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, poddziałanie 4.4.1 Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji. Program realizowany będzie w 

okresie od czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. Wartość projektu wynosi 10 148 057,62 zł w tym 

dofinansowanie 9 996 000,00 zł. Wkład własny Gminy Wieliczka wynosi 152 057,62 zł i jest 

przeznaczony na działania promocyjne oraz edukacje ekologiczną. W roku 2018 w ramach Programu 

wymiany kotłów i pieców zrealizowanych zostało 327 inwestycji. Koszty kwalifikowane wykonanych 

inwestycji to 4 198 023,65 zł. Stare nieekologicznie źródła ciepła zamienione zostały 315 kotłami 

gazowymi oraz 12 kotłami na biomasę.  

Ponadto w 2018 roku zrealizowane zostało zadanie pn. „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji na terenie Gminy Wieliczka- etap II” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie 

województwa małopolskiego”. W ramach programu zlikwidowanych został 20 starach instalacji 

węglowych. W miejsce starych kotłów zainstalowanych zostało 17 kotłów gazowych kondensacyjnych 

oraz 3 kotły węglowe z ekodesign. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 160 000,00 zł w tym 

wkład własny Gminy Wieliczka to 50 000,00 zł, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Krakowie to 80 000,00zł.  

2018 rok to przede wszystkim rok walki o czyste powietrze, to rok, w którym w naszej gminie została 

wymieniona rekordowa ilość starych kotłów tzw. „kopciuchów” na nowe ekologiczne źródła ciepła. To 

właśnie Wieliczka spośród wszystkich gmin okalających Kraków zrobiła najwięcej, jeżeli chodzi o 

poprawę jakości powietrza w naszym regionie. Wymieniliśmy z programu RPO- 327 starych pieców na 

nowe ekologiczne źródła ciepła z programu PONE wymienionych zostało 20 kotłów.  

Został stworzony Program Poprawy Jakości Powietrza w Gminie Wieliczka na lata 2018-2023, którego 

główne tezy przedstawiają się następująco: 

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

2. Dotacja do ogniw fotowoltaicznych na obiektach prywatnych. 

3. Rozwój ekologicznego transportu publicznego. 

4. Tworzenie nowych terenów zielonych. 

5. Edukacja ekologiczna. 

6. Wykonanie inwentaryzacji czynnych źródeł ciepła w Gminie Wieliczka. 

7. Wdrożenie e-usługi ZWK (m.in. wprowadzania danych), która posłuży do: 

 gromadzenia zebranych danych z inwentaryzacji i wprowadzana późniejszych zmian, 

 usystematyzowania działań związanych z programami wymiany kotłów, 

 oznaczenia na mapie budynków gdzie konieczna jest wymiana źródła ciepła oraz gdzie 

system ogrzewania został zmodernizowany, 

 prowadzenia bazy kontroli budynków dot. ochrony powietrza, np. interwencji Straży 

Miejskiej, Pracowników Urzędu w miejscach gdzie przeprowadzono wizję lokalną 

związaną ze spalaniem niewłaściwego paliwa, użytkowania niewłaściwych urządzeń 

grzewczych, nieprzestrzegania przepisów uchwały antysmogowej itp. 
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9. Prowadzenie „Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce” zgodnie 

z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

10. Prowadzenie kontroli palenisk, zarówno systemowych oraz interwencyjnych na terenie Gminy 

Wieliczka przez Straż Miejską oraz Pracowników Urzędu z intensyfikacją w okresie jesienno- 

zimowym poprzez pobieranie próbek popiołu do badania, w sytuacjach wzbudzających 

podejrzenia spalania niewłaściwych materiałów. 

11. Prowadzenie Programów dotacyjnych do wymiany kotłów: 

 do końca 2019 r. zakończenie i rozliczenie obecnie trwającego Programu RPOWM 

mającego na celu wymianę 714 nieekologicznych źródeł ciepła na kotły gazowe i kotły 

biomasowe, 

 w roku 2019 wystąpienie z wnioskiem do UMWM o pozyskanie środków na wymianę 

kotłów z Programu RPO realizowanego w latach 2020-2021, 

 pozyskanie środków na wymianę kotłów oraz OZE z innych źródeł finansowych. 

13. Współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczce w celu 

zdiagnozowania możliwości pomocy osobom ubogim objętych ubóstwem energetycznym. 

Wprowadzenie Programu dotacyjnego dla tych osób. 

14. Poszerzanie sieci sensorów do badania jakości powietrza (docelowo ok. 22 czujniki- głównie w 

pobliżu szkół, przedszkoli, budynków użyteczności publicznej). 

15. Uruchomienie i prowadzenie strony internetowej „Wieliczka w zdrowej atmosferze” wraz z 

informacjami dot. stanu jakości powietrza, programów dotacyjnych, aktualnie obowiązujących 

przepisów w zakresie ochrony powietrza, promowania właściwych postaw proekologicznych, 

informowanie o darmowej komunikacji miejskiej itp. 

16. Prowadzenie przez Ekodoradcę jak również pracowników referatu kampanii informacyjno - 

edukacyjnej dot. problemu zanieczyszczenia powietrza i działań zmierzających do jego 

poprawy w szkołach i przedszkolach. Dodatkowo przeprowadzenie spotkań z OSP, Kołami 

Gospodyń Wiejskich, przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestnictwo w 

zebraniach wiejskich. 

Kolejny zakres realizowanych zadań w zakresie strategii to cel operacyjny racjonalna gospodarka 

odpadami komunalnymi w Gminie Wieliczka. Wywiązując się z ustawowego obowiązku Gmina 

Wieliczka w 2018 r. podpisała umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych, z terenu Miasta i Gminy Wieliczka oraz na prowadzenie Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z Zakładem Gospodarki Komunalnej w 

Wieliczce Sp. z o.o., z siedzibą ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka. Właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Wieliczka, 

których Gmina nie objęła systemem miały obowiązek posiadania umowy na świadczenie usług odbioru 

odpadów komunalnych z przedsiębiorcami uprawnionymi do świadczenia usług w tym zakresie. W 

2018 r. uprawnionych do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości było 14 podmiotów, wpisanych do prowadzonego przez Burmistrza Miasta i 

Gminy Wieliczka Rejestru Działalności Regulowanej. 

W ramach systemu właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wieliczka, 

maja dwie możliwości gromadzenia i oddawania surowców wtórnych. Pierwszy z nich polega na 

segregowaniu odpadów „u źródła” (bezpośrednio na terenie nieruchomości). Odbiorem odpadów „u 

źródła” zostały objęte takie frakcje odpadów jak:  

 tworzywa sztuczne i opakowania z niego wykonane oraz opakowania wielomateriałowe 

(tetrapaki) oraz opakowania metalowe, 
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 szkło i opakowania z niego wykonane, 

 papier i tektura oraz opakowania z nich wykonane, 

 odpady ulegające biodegradacji. 

Gmina Wieliczka dwa razy do roku prowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon bezpośrednio od 

mieszkańców. Mieszkańcy mogą również oddać odpady posegregowane do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych działającego na terenie Gminy Wieliczka. Punkt zlokalizowany jest 

przy ul. Jedynaka 30 w Wieliczce. Punkt otwarty jest 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w 

godz. od 600 do 1500, a w soboty w okresie od 1.IV - 30.XI od 800 do 1600, natomiast w okresie od 1.XII - 

31.III od 800 do 1300. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje od 

właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów: 

 tworzywa sztuczne i opakowania z niego wykonane oraz opakowania wielomateriałowe 

(tetrapaki), 

 opakowania metalowe, 

 szkło i opakowania z niego wykonane, 

 papier i tektura oraz opakowania z nich wykonane, 

 odpady ulegające biodegradacji, 

 odzież, tekstylia, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 wielkogabarytowe, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyte opony, 

 przeterminowane lekarstwa, 

 inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, 

 budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie nie wymagających 

pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy.  

Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy:  

1) dla budynków jednorodzinnych – co dwa tygodnie,  

2) dla budynków wielorodzinnych – dwa razy w tygodniu.  

Odpady ulegające biodegradacji odbierane są z budynków jednorodzinnych co dwa tygodnie, 

natomiast dla budynków wielorodzinnych 2 razy w tygodniu. 

Odpady segregowane – surowce wtórne na terenach:  

1. budownictwa jednorodzinnego gromadzone w workach, odbierane są z terenów 

nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,  

2. budownictwa wielorodzinnego gromadzone w pojemnikach, odbierane są z terenów 

nieruchomości nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.  

Ponadto na terenie Gminy prowadzona była również zbiórka przeterminowanych leków w 5 aptekach 

wymienionych poniżej: 

1. Apteka prywatna Sp. Jawna w Wieliczce ul. Powstania Warszawskiego 12 

2. Apteka Panaceum w Wieliczce ul. Asnyka 6 

3. Apteka Nowa Farmacja w Wieliczce ul. T. Kościuszki 36A 

4. Apteka Lekarka w Wieliczce, ul. A. Grottgera 30 

5. Apteka Mniszek w Koźmicach Wielkich 666 

6. Apteka Prywatna Magda w Gorzkowie 242 
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Na terenie Gminy Wieliczka zachodzi potrzeba realizacji budowy/modernizacji Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. Wynika to z konieczności dostosowania wspomnianego punktu do 

standardów europejskich. Obserwuje się rosnące zainteresowanie PSZOK. Z roku na rok liczba 

mieszkańców korzystających z punktu zwiększa się. 

Analizując dane z 2015 roku, kiedy to punkt odwiedziło prawie 9 354 osób do roku 2018, kiedy to z 

punktu skorzystało 20.590 osób, widać, że z roku na rok liczba korzystających z PSZOK oraz ilość 

oddawanych odpadów wzrasta. Od 2017 roku zauważono znaczny wzrost zainteresowania Punktem, 

co znacząco przekłada się na ilość oddawanych odpadów. Ilość ton oddana w poszczególnych latach 

przedstawia wykres poniżej: 

Wykres: Ilość ton odpadów oddana na PSZOK 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

W 2017 r. Gmina Wieliczka przygotowała wniosek aplikacyjny dla projektu: ”Budowa PSZOK w Gminie 

Wieliczka”, zleciła również wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego, tj. 

m.in. wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego. W grudniu 2017r. Gmina Wieliczka zawarła 

umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa PSZOK w gminie Wieliczka”, który jest 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 osi 5 „Ochrona 

środowiska”, Działanie 5.2 - „Rozwijanie systemu gospodarki odpadami”, Poddziałanie 5.2.1 - 

„Gospodarka odpadami– ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014 – 2020. Projekt zakłada dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych ze środków 

wspólnotowych UE. Poziom dofinansowania wynosi 85%. W roku 2018 Gmina Wieliczka 

przeprowadziła 2 postępowania przetargowe na zadanie: „Budowa PSZOK w gminie Wieliczka”. 

Niestety nie udało się wybrać Wykonawcy, który zrealizowałby ww. zadanie. W IV kwartale Gmina 

Wieliczka ogłosiła postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. I w tym przypadku nie doszło do 

podpisania umowy z Wykonawcą. Zaproponowana przez Wykonawcę kwota przewyższyła środki, 

jakimi dysponuje Gmina Wieliczka. Rok 2018 był rokiem trudnym m.in. ze względu na sytuację na rynku 

usług oraz ze względu na brak oferentów przystępujących do postępowań przetargu. 

482,808 487,008
434,831

645,586

846,684

ILOŚĆ TON ODDAWANA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Ilość ton odpadów oddana na PSZOK

2014 2015 2016 2017 2018
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Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem oraz obsługą systemu (w tym również koszty poniesione 

w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych), 

zostały wykazane w poniższej tabeli. 

Tabela: zestawienie wydatków poniesionych przez Gminę Wieliczka w roku 2018 

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI (ZŁ) 

Umowy zawarte z firmami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych (w ramach takiej umowy przedsiębiorca zajmuje 
się odbiorem, transportem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 
odpadów komunalnych) 

7 235 223,84 

Umowa z firmą na obsługę i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 

260 096,50 

Wypłaty rekompensat wynikających z zawartych umów in house w 2017 r. 983 725,66 

Wydatki administracyjne, obejmują one koszty wymiaru, poboru i egzekucji 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki związane z kontrolą 
systemu, w tym wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakup materiałów 
biurowych, zakup sprzętu komputerowego, koszty przesyłek pocztowych itp. 

460 808,05 

RAZEM 8 939 854,05 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka opłata uzależniona jest od wielkości gospodarstwa domowego. 
W przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty wynosiła: 10 zł od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny, jeżeli 
w nieruchomości zamieszkuje od 1 do 4 osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe, 8 zł od 
piątej osoby zamieszkującej daną nieruchomość; 6 zł dla 6 osoby i kolejnej - 7 osoby również, 
natomiast stawka dla gospodarstw zamieszkujących więcej niż 7 osób była stała i równa 
gospodarstwom 7-osobowym. W przypadku gospodarstw nieselektywnie zbierających odpady stawka 
wynosiła 20 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, analogicznie jak w gospodarstwach 
segregujących odpady - stawka dla gospodarstw zamieszkujących więcej niż 7 osób była stała i równa 
gospodarstwom 7-osobowym nieselektywnie zbierających odpady. 

Tabela: Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres  
1 styczeń 2018 r. – 31 grudzień 2018 r. zostały wykazane w poniższej tabeli. 

 WPŁYWY(w zł) 

DOCHÓD 6 793 519,74 zł 

ODSETKI 2 772,41 zł 

KOSZTY UPOMNIENIA 39 171,50 zł 

ZALEGŁOŚCI 370 877,00 zł 

UMORZENIA 4 481,41 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce  
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Właścicielom nieruchomości, którzy spóźnili się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wysyłane zostały upomnienia. Upomnienia z tytułu nie uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2018 otrzymało 4 254 właścicieli nieruchomości. 
Burmistrz, jako właściwy organ gminy, wystawił 359 tytułów wykonawczych, które przekazane zostały 
do właściwego w sprawach urzędu skarbowego. 

Dokonując analizy mieszkańców objętych systemem, należy wziąć pod uwagę liczbę osób 
zameldowanych na terenie Gminy Wieliczka oraz sumaryczną liczbę osób ujętych w deklaracjach o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy. Na dzień 31 grudnia 
2018 r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Wieliczka wyniosła 57 091 osób. Natomiast 
zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób zamieszkujących 
nieruchomości położone na terenie gminy wyniosła 56 908 osób (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.), co 
daje przyrost liczby mieszkańców o 1 444. W ciągu całego roku 2018 ilość osób podlegała fluktuacjom. 
Różnica w wysokości może wynikać z faktu, że część osób zameldowanych na terenie Gminy Wieliczka 
faktycznie zamieszkuje na terenie innej gminy, bądź innego kraju. Ponadto wiele mieszkańców 
kontynuuje naukę poza miejscem stałego zamieszkania lub ze względu na wykonywaną pracę 
przebywają poza terenem Gminy. Właściciele nieruchomości przy składaniu deklaracji podają 
przyczyny niezgodności w ilości osób zameldowanych z ilością deklarowaną. Podkreślić należy, że w 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkaniec wymienia 
jedynie ilość osób faktycznie zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość osób zameldowanych. 

Ilość deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzonych do 
programu systemu gospodarki odpadami, na dzień 31.12.2018 r. wyniosła: 

 13 331 - ilość gospodarstw segregująca odpady (w tym wspólnota liczona jako 1 punkt 
odbioru), co stanowi 52 699 mieszkańców, 

 1 258 - ilość gospodarstw nie segregująca odpady (w tym wspólnota liczona jako 1 punkt 
odbioru), co stanowi 4 209 mieszkańców. 

W analizowanym roku 2018 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych 
wyniósł 49%. Wymagany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), poziom recyklingu na 2018 r. wynosi 30%, wobec powyższego Gmina 
Wieliczka osiągając wskazany poziom wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym 
rozporządzeniem. W porównaniu do roku 2017 kiedy to Gmina osiągnęła poziom wielkości 37,4%, 
widać pozytywne skutki wprowadzenia od początku funkcjonowania nowego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wieliczka – odbioru z podziałem na pięć frakcji 
odpadów, tj. zmieszane, szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bio. Są to również skutki 
systematycznego przypominania mieszkańcom sposobu właściwej segregacji. Każdego roku do 
harmonogramu załączona zostaje informacja o sposobie segregacji odpadów, ponadto w 2018 roku 
zostały wysłane do wszystkich mieszkańców ankiety wraz z kolejną informacją na temat rodzajów 
wytwarzanych odpadów. Te same informacje można także było uzyskać na Ekopikniku organizowanym 
przez Gminę we wrześniu 2018 roku, dodatkowo można było otrzymać sadzonkę skrzydłokwiatu za 
przyniesienie zużytego sprzętu elektronicznego. 

W ramach następnego celu operacyjnego: podniesienie bezpieczeństwa przeciw powodziowego oraz 
wynikającego z układu geologicznego podłoża Gmina Wieliczka dwa zadania inwestycyjne 
„Odprowadzenie wód deszczowych i podskórnych z terenu wokół sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Podstolicach” w zakresie którego wykonano rurociąg grawitacyjny kanalizacji 
deszczowej w Podstolicach: DN 500 o dł. 6 mb, DN 160 o dł. 3,42 mb, DN 200 o dł. 17,58 mb. Poniesiono 
nakłady w wysokości 165 804,00zł, oraz zadnie p.n. „Likwidacja zagrożenia dla zlokalizowanej na stoku 
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osuwiska zabudowy w Podstolicach”. Obszar działań obejmował opracowanie dokumentacji 
technicznej wykonania remontu Szkoły Podstawowej w Podstolicach oraz opracowania sprawozdania 
z monitoringu zgodnie z zaleceniami dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Poniesiono nakłady w 
wysokości 50 000,00zł.  

Kolejnym realizowanym w roku 2018 celem strategicznym było: podniesienie dostępności 
transportowo - komunikacyjnej Gminy Wieliczka. Obszar ten był wykonywany wielotorowo. 

Gmina utrzymywała porozumienie zawarte w dniu 20 grudnia 2007 r. z Gminą Miejską Kraków w 
ramach której utrzymywane jest 11 linii aglomeracyjnych.  
301 Podgórze SKA-Niepołomice Dworzec 
304 Dworzec Główny Zachód-Wieliczka Kampus 
204 Czerwone Maki-Wieliczka Kampus 
214 Borek Fałęcki- Grabówki Pętla 
221 Mały Płaszów- Niepołomice 
224 Centrum JP II-Wieliczka Kampus 
243 Podgórze SKA-Węgrzce Wielkie 
244 Borek Fałęcki- Wieliczka Kampus 
264 Mały Płaszów- Grabie Kościół 
274 Podgórze SKA- Trąbki 
904 Dworzec Główny Zachód- Wieliczka Kampus (nocna) 

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Wieliczka bierze udział w kosztach realizacji niniejszego 
Porozumienia przekazując w formie dotacji na rzecz Krakowa kwoty określone jako iloczyn 
procentowego wskaźnika udziału Gminy Wieliczka w kosztach usług wyliczanych przy zastosowaniu 
stawek za 1 wozokilometr i liczby wykonanych wozokilometrów. 
Linia 301 – 48 621,400 wozokilometrów w ciągu całego roku 
Linia 304 – 310 507,550 wozokilometrów w ciągu całego roku 
Linia 204 – 102 578,590 wozokilometrów w ciągu całego roku 
Linia 214 – 19 646,060 wozokilometrów w ciągu całego roku 
Linia 221 – 63 709,310 wozokilometrów w ciągu całego roku 
Linia 224 – 94 152,080 wozokilometrów w ciągu całego roku 
Linia 243 – 173 225,490 wozokilometrów w ciągu całego roku 
Linia 244 – 163 303,560 wozokilometrów w ciągu całego roku 
Linia 264 – 103 301,090 wozokilometrów w ciągu całego roku 
Linia 274 – 46 292,950 wozokilometrów w ciągu całego roku 
Linia 904 – 23 892,900 wozokilometrów w ciągu całego roku 

Sprzedaż biletów za przejazd komunikacją aglomeracyjną na liniach objętych niniejszym 
porozumieniem na terenie Gminy Wieliczka prowadzi miasto Kraków. Wpływy z tytułu sprzedaży 
biletów przez miasto Kraków stanowią dochody jego budżetu. Bilety można kupić w automacie 
biletowym, w który są wyposażone autobusy na liniach aglomeracyjnych. Na trasach poszczególnych 
linii obowiązywały przyjęte przez Radę Miasta Krakowa ustalenia dotyczące: 

1. cen biletów jednoprzejazdowych, wieloprzejazdowych i okresowych 
2. uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych 
3. opłat dodatkowych 
4. przepisów porządkowych. 

W komunikacji aglomeracyjnej zniżki cen biletów dotyczyły tych samych grup wiekowych pasażerów 
jak w mieście Krakowie. Wielkość autobusów dostosowana jest do ilości pasażerów podróżujących w 
poszczególnych porach dnia, w porze wieczorowej mogą się pojawić krótsze autobusy. Stawka za 
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wozokilometr w 2018 r na liniach aglomeracyjnych wynosiła 6,14 zł. Autobusy na liniach 
aglomeracyjnych jeździły z różną częstotliwością w przedziale od 10 min do 1godz. Częstotliwość co 
10min. w godzinach szczytu komunikacyjnego jest na linii 304. 

W roku 2018 w Gminie Wieliczka została uruchomiona nowa linia nr 264 na trasie Mały Płaszów-Grabie 
Kościół. Roczna praca przewozowa tej linii wynosiła 103 301,090 wozokilometrów. W październiku 
2018 została również uruchomiona linia 274 Podgórze SKA- Trąbki, przebiegająca przez naszą gminę i 
dzięki temu mieszkańcy wzdłuż ulicy Gdowskiej oraz Lednicy Górnej zyskali dostęp do komunikacji 
publicznej. Nie likwidowano żadnej linii. 

W roku 2018 została też zwiększona częstotliwość kursowania linii 304, która w godzinach szczytu 
komunikacyjnego - rano oraz popołudniu kursuje co 10 min. Wysokość dopłaty do usług transportu 
zbiorowego w roku 2018 wyniosła 2 862 610,44 zł 

W dniu 14 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa nr VIII/89/TK/735/18 pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Wieliczka w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa 
Małopolskiego na finansowanie zadania własnego na rok 2018 polegającego na organizowaniu przez 
Województwo Małopolskie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie 
drogowym, wykonywanych w ramach Autobusowych Linii Dowozowych do zintegrowanego węzła 
przesiadkowego Wieliczka Rynek Kopalnia. Zgodnie z umową pomoc finansowa została przeznaczona 
przez województwo Małopolskie na sfinansowanie rekompensaty z tytułu kosztów poniesionych przez 
Operatora publicznego transportu zbiorowego „Koleje Małopolskie” Sp. z o. o. świadczącego na 
podstawie stosownych umów zawartych z Województwem Małopolskim usługi w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w transporcie drogowym w ramach Autobusowych Linii Dowozowych w okresie 
od 1 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r. Komunikacja realizowana przez Autobusowe Linie 
Dowozowe (ALD)  
R1 Wieliczka- Raciborsko-Grajów 
B1 Wieliczka-Byszyce 
S1 Wieliczka-Podstolice-Świątniki 
G1 Wieliczka-Grabie 
D1 Wieliczka-Dobranowice-Hucisko 

Roczna praca przewozowa 
Linia R1 – 153 709,90 wozokilometrów 
Linia B1 – 149 113,65 wozokilometrów 
Linia S1 – 104 442,80 wozokilometrów 
Linia G1 – 145 311,00 wozokilometrów 
Linia D1 – 161 954,30 wozokilometrów  

Wysokość dofinansowania w 2018 roku 1 798 043,61zł. Autobusowe Linie Dowozowe ALD z założenia 
są zintegrowane z pociągiem. Autobus powinien przyjeżdżać na parking przy stacji kolejowej Wieliczka 
Rynek Kopalnia przynajmniej 5 minut przed odjazdem pociągu. 

W celu realizacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Rada 
Miejska w Wieliczce w dniu 19 lipca 2018 r. podjęła Uchwałę Nr LIII/631/2018 w przedmiocie 
utworzenia spółki pod nazwą: Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o., która to powstała w dniu 
31.10.2018 r., na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 3048/2018. W utworzonej spółce 
Gmina Wieliczka objęła 100 % udziałów.  

Podstawowym zadaniem Spółki jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w szczególności: 
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-  badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z 
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności ruchowej; 

-  podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego lub 
jego aktualizacji; 

-  zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego 
w szczególności w zakresie standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz 
dworców, korzystania z przystanków komunikacyjnych, funkcjonowania zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych, systemu informacji dla pasażera; 

-  Współpraca przy określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem 
lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego udostępnionych dla operatorów 
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów; 

-  kontrola przestrzegania zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, o których 
mowa a w art. 46 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z późn. zm.); 

-  współpraca przy aktualizacji rozkładów jazdy, w celu poprawy funkcjonowania przewozów o 
charakterze użyteczności publicznej; 

-  analiza realizacji zaspakajania potrzeb przewozowych, wynikających z wykonywania 
przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego; 

-  współpraca przy dokonywaniu zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych; 
-  administrowanie systemem informacji dla pasażera. 

 

W dniu 16.11.2018 r. Gmina Wieliczka zawarła z Wielicką Spółką Transportową Sp. z o.o. umowę nr 

WGK-K.7243.2.55.2018 o świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie 

zbiorowym na terenie Gminy Wieliczka. Celem realizacji zadań związanych ze świadczeniem 

autobusowych usług przewozowych w dniu 10.12.2018 r. na podstawie umowy nr WGK-

K.7243.4.14.2018 przekazano Wielickiej Spółce Transportowej pierwszy niskopodłogowy autobus 

marki SOLARIS URBINO 12 wersja 60e02ga, liczba miejsc siedzących 28+1, liczba miejsc stojących 55. 

Na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr WGK.K.7243.4.14.2018 z dnia 06.03.2019 r. przekazany został 

drugi autobus marki SOLARIS URBINO 8.X wersja 10e17da, liczba miejsc siedzących 25+1, liczba miejsc 
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stojących 35. Zgodnie z przesłanym przez producenta harmonogramem kolejne autobusy w liczbie 8 

sztuk mają zostać przekazane Gminie Wieliczka w terminie między 17-28 czerwca 2019 r4.  

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania transportu autobusowego przygotowane zostanie 

także zaplecze techniczne do obsługi zakupionego taboru autobusowego. Na chwilę obecną Wielicka 

Spółka Transportowa, celem zabezpieczenia zaplecza technicznego na wypadek awarii czy serwisu 

pojazdów podpisała w dniu 08.02.2019 r. mowę z KrakTransRem Sp. z o.o., której przedmiotem jest 

dostęp do miejsca i kanału naprawczego zlokalizowany na terenie Stacji Obsługi Autobusów Wola 

Duchacka, należącego do MPK S.A. w Krakowie. 

Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o. w oparciu o zawartą z Gminą Wieliczka umowę oraz 

przekazane dwa autobusy obsługuje dwie linie: 

1. Wieliczka Rynek Kopalnia – Janowice LINIA J1 

2. Wieliczka Rynek Kopalnia – Węgrzce Wielkie LINIA W1 

Z przewozów na funkcjonujących liniach J1 oraz W1 korzysta przede wszystkim młodzież dojeżdżająca 

do szkoły na terenie Wieliczki, osoby starsze a także osoby dojeżdżające do Krakowa pociągiem 

przesiadając się na końcowym przystanku autobusowym, celem kontynuacji jazdy do Krakowa, do 

pracy czy szkoły. 

Zarówno autobusy ALD R1,B1,S1,G1,D1, jak i autobusy Wielickiej Spółki Transportowej W1 i J1 

korzystają z parkingu przy stacji kolejowej Wieliczka Rynek Kopalnia. 

Przystanki na poszczególnych liniach mają swoje nazwy ujęte w rozkładzie jazdy, który jest umieszczony 

na słupku oznaczającym przystanek lub w wiacie przystankowej. Wiaty przystankowe wyposażone są 

w ławkę i kosz na śmieci. Nowo montowane wiaty wyposażone są dodatkowo w nowoczesne 

energooszczędne oświetlenie ledowe. 

Kolejnym celem strategicznym realizowanym w roku 2018 był rozwój usług e-administracji dla 

mieszkańców Gminy Wieliczka. W ramach tego obszaru została uruchomiona platforma eUrząd 

(dostępna pod adresem: www.eurzad.wieliczka.eu), której popularność wśród mieszkańców stale 

wzrasta. Odnotowuje się zarówno wzrost ilości wejść na stronę jak również ilości zakładanych kont. W 

roku 2018 założono 163 konta.  

                                                           
 

4 W dniach 4 lipiec 2018 r. oraz 9 styczeń 2019 r. podpisane zostały przez Gminę Wieliczka umowy na zakup 
łącznie 12 fabrycznie nowych niskoemisyjnych autobusów - 8 szt. klasy maxi, 2 szt. midi, 2 szt. mini - zasilanych 
olejem napędowym, spełniających normę emisji spalin min. Euro 6, do obsługi 9 linii autobusowych na terenie 
Gminy Wieliczka. Zadaniem taboru autobusowego zakupionego w ramach projektu będzie obsługa linii 
komunikujących gminę wewnętrznie i pełnienie funkcji dowozowej do transportu kolejowego.  
 

http://www.eurzad.wieliczka.eu/
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Zestawienie ilości wejść na platformę eUrząd w poszczególnych miesiącach w latach 2017 i 2018 
prezentowane jest na poniższej tabeli oraz na wykresie. 

Tabela: Ilość wejść na platformę e-Urząd 

MIESIĄC 2017 2018 

styczeń 73 1 127 

luty 74 1 854 

marzec 76 2 251 

kwiecień 87 1 041 

maj 67 989 

czerwiec 85 1 137 

lipiec 8 1 043 

sierpień 44 1 211 

wrzesień 943 1 300 

październik 1 047 1 031 

listopad 785 1 022 

grudzień 951 930 

SUMA 4 240 14 936 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce  

Dodatkowo w ramach realizowanego celu operacyjnego wdrożono system eSesja, który umożliwia 
mieszkańcom stały wgląd do działań Radnych Rady Miejskiej w Wieliczce poprzez portal: 
http://wieliczka.esesja.pl/. 

http://wieliczka.esesja.pl/
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Obrady Rady Miejskiej w Wieliczce są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie. Oprócz 
oglądania transmisji z Sesji portal umożliwia mieszkańcom sprawdzanie: 

 kalendarza nadchodzących posiedzeń, 
 składu osobowego poszczególnych Komisji, 
 działań poszczególnych radnych (rys. poniżej) tzn. listy posiedzeń w których uczestniczył, 

członkostwo w Komisjach, statystyki 
 imiennych wyników głosowania dla każdej Sesji. 
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W dokumencie Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka w latach 2015-2022 w domenie drugiej - 
Gmina rozwijająca swój kapitał społeczny określa się obszar którego realizacja odbywała się w roku 
2018. Zadania jakie realizowano w ramach tego obszaru to - Budowa i rozbudowa sieci szkół 
prowadzonych przez gminę Wieliczka w kontekście ustawowej zmiany ustroju szkolnego. Aktywności 
jakich dokonano w tym temacie to wykonanie następujących opracowań: 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy dla rozbudowy i częściowej przebudowy budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 4 w Wieliczce; 

 Koncepcja wraz z wizualizacją oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy dla rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Mietniowie; 

 Analiza możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach; 

 Analiza możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sierczy; 

 Koncepcję wraz z wizualizacją oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy Szkoły 
Podstawowej przy ul. Jedynaka w Wieliczce. 

Dodatkowo w roku 2018 przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na 
„Rozbudowę i częściową przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce”, w ramach, której 
opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto realizację robót budowlanych (roboty 
demontażowe oraz roboty ziemne). Wartość umowy wynosi 5 846 033,26zł. Projekt obejmuje 
rozbudowę istniejącego budynku Szkoły o budynek 3 kondygnacyjny wraz z częściowym 
podpiwniczeniem. Powierzchnia użytkowa: 1 522,8 m2. Na parterze zaprojektowane są 3 sale 
dydaktyczne (przedszkole), pokój socjalno-biurowy personelu, jadalnia z zapleczem do wydawania 
gotowych posiłków, szatnia, zaplecze socjalne. Szkoła powiększy się łącznie o 12 sal, w tym: na I piętrze: 
4 sale dydaktyczne, świetlica, pokój nauki indywidualnej (łącznie 6 sal), zaplecze socjalne; na II piętrze 
4 sale dydaktyczne, pracownia tematyczna, pokój nauki indywidualnej (łącznie 6 sal), zaplecze socjalne. 
Budynek będzie przystosowany dla: 75 dzieci –przedszkole oraz 250 uczniów-szkoła. Termin 
zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przewidziany jest na 
30.07.2019r. 

W roku 2018 zrealizowano również przebudowę ul. Mickiewicza wraz z budową zatoki postojowej 
która poprawiła bezpieczeństwo uczniów korzystających ze szkolnych autobusów. W zakresie prac była 
budowa zatoki postojowej, przebudowa i remont chodnika oraz przebudowa ogrodzenia. Całkowity 
koszt tej inwestycji wyniósł 209 553,62 zł. 

 

Działania Gminy w roku 2018 obejmują również inne zadania w ramach domeny drugiej. W tym 
obszarze wskazuje się na konieczność tworzenia funkcjonalnego systemu świadczenia wysokiej jakości 
usług edukacyjnych. Co warte podkreślenia w opracowaniu została umieszczona analiza SWOT dla tej 
domeny co sprawia, że analiza mocnych i słabych stron oświatowych została bardzo precyzyjnie 
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określona wychodząc naprzeciw planowanym celom i zadaniom do realizacji. Wśród mocnych stron 
znalazło się angażowanie w akcje charytatywne i popularyzacja wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.  

Wolontariat szkolny daje młodzieży wiele szans i możliwości. Jest to okazja do sprawdzenia siebie, 
wykorzystania swoich zdolności, zdobycia wiedzy, nowych zainteresowań i umiejętności – jednym 
słowem – do samorozwoju. Zapewnia satysfakcję płynącą z niesienia pomocy innym, pomaga odkrywać 
sens życia, zaspokaja potrzebę przynależności do grupy, umacnia świadomość bycia potrzebnym oraz 
kształtuje odpowiedzialną postawę życiową. Bycie wolontariuszem czy wolontariuszką zwiększa szanse 
edukacyjne młodych ludzi, nie tylko dlatego, że podnosi ich poczucie własnej wartości, poprawia ich 
wizerunek w oczach innych, ale także dlatego, że wolontariat sam w sobie jest wartościowym 
doświadczeniem edukacyjnym. Wolontariat to także szkoła odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
szkoła inicjatywy i przedsiębiorczości, a wreszcie – empatii, której niedostatki we współczesnym 
świecie, w tym w świecie młodych – coraz wyraźniej wszystkim doskwierają. Uczniowie szkół dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Wieliczka aktywnie angażują się w rożnego rodzaju akcje 
charytatywne takie jak: 
- Szlachetna Paczka - ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, 
którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej; 

- Góra Grosza - co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka 
zbiórka monet. Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują 
się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych;  

- Pola Nadziei - to kampania na rzecz wsparcia dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie;  

- Adopcja serca- forma pomocy ubogim dzieciom z krajów III świata; 

- Muzyka pokoleń - spotkanie młodzieży w seniorami. Uczniowie – wolontariusze Szkolnego Koła 
Wolontariatu zorganizowali poczęstunek i zabawę z muzyką;  

- wyjście do ludzi samotnych ze stroikami w okresie Świąt Bożego Narodzenia 

- zbiórka żywności – Bank Żywności; 

- I ty możesz zostać św. Mikołajem (dary dla podopiecznych polskich szkół na Litwie, podopiecznych 
hospicjum we Lwowie, oraz dla osób potrzebujących polskiego pochodzenia zamieszkałych na 
Ukrainie); 

- zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska; 

- pomoc da Domów Dziecka w Pacanowie, Bochni, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Krakowie; 

- udział w ogólnopolskiej Akcji na rzecz budowy Domu Hospicyjnego dla dzieci na Podkarpaciu; 

- zbiórka materiałów biurowych i zabawek dla dzieci z Oddziału Onkologicznego Uniwersyteckiego 
Szpitala w Prokocimiu; 

- zbiórka opatrunków medycznych i produktów codziennego użytku dla pensjonariuszy z Domu 
Seniora w Biskupicach; 

- udział w zbiórkach żywności – Caritas „Podziel się Posiłkiem”; 

- pomoc dla Tanzanii; 

- organizacja kiermaszów świątecznych. 

Cel strategiczny 2 - Poszerzanie oferty kulturalnej oraz możliwości rozwijania zainteresowań – to 
zakończenie najważniejszej inwestycji Gminy Wieliczka w roku 2018, która powstała z myślą o 
stworzeniu nowego kulturalnego i międzypokoleniowego miejsca spotkań w centrum Wieliczki - 
budowa Wielickiej Mediateki. Nowy budynek zaprojektowany został z myślą o zmieniającej się funkcji 
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biblioteki, która z miejsca wypożyczania książek zmienia się w centrum społeczne, swoiste centrum 
aktywności lokalnej, miejsce spędzania wolnego czasu. Wielicka Mediateka jest miejscem spotkań także 
osób starszych, rencistów i emerytów. Projekt inwestycji opracowano głównie z myślą o poprawie 
warunków lokalowych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, której dotychczasowa siedziba była 
niewystarczająca wobec rosnących potrzeb i liczby czytelników. W I etapie inwestycji i oddano do 
użytkowania budynek biblioteki o powierzchni zabudowy 1 093,50m2, powierzchni użytkowej 
2 179,45m2, kubaturze: 18 194 m3. W adaptowanym zabytkowym budynku (II etap) wykonano roboty 
konstrukcyjne, izolacyjne, posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, fasadę szklaną z zadaszeniem w 
łączniku między starym i nowym budynkiem, wymianę dachu. Obiekt składa się z sali widowiskowo - 
kinowej dla 184 osób wraz z zapleczem gastronomicznym (kawiarenka) i sanitarnym oraz z pomieszczeń 
biblioteki publicznej z zapleczem administracyjnym i sanitarnym.  

 

Wielicka Mediateka zapewnia również dostęp do edukacji i rozrywki związanej z wartościowym kinem. 
Kino wyposażone jest w nowoczesny projektor cyfrowy, nowoczesny system dźwięku oraz najwyższej 
jakości projektor 2D i 3D. Ponadto sala kinowa wykorzystywana jest na potrzeby koncertowe, spektakle 
teatralne, rozstrzygnięcia konkursów, różnego typu konferencje. Przestronny hol to znakomita 
przestrzeń do organizowania wystaw i wernisaży, a zlokalizowana wewnątrz urocza kawiarenka sprzyja 
podtrzymywaniu towarzyskich więzi. Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
W nowym miejscu biblioteka zyskała nie tylko lepsze warunki lokalowe, nowoczesne wyposażenie i 
funkcjonalną przestrzeń, ale przede wszystkim znakomitą lokalizację w centrum miasta, z doskonale 
rozwiniętą infrastrukturą miejską. Dzięki umiejscowieniu wypożyczalni na parterze budynku oraz 
nowoczesnej windzie, obiekt jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Przed biblioteką 
powstanie plac zieleni miejskiej do czytania pod chmurką, ławki, z czasem miejsca postojowe dla 
rowerów. Mediateka będzie zdecydowanie miejscem pełnym kultury. Przed budynkiem planowana jest 
również organizacja koncertów, pikników, literackich śniadań – różnorodnych działań promujących 
czytelnictwo i szeroko rozumianą kulturę. W planach jest także wzbogacenie działu regionalnego i jego 
rozbudowa, a w przyszłości utworzenie Multimedialnego Centrum Regionalnego. Pomysłów na 
wykorzystanie przestrzeni nie brakuje.  
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Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- Oś priorytetowa: Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej, Działanie: Rewitalizacja miast Poddziałanie: Rewitalizacja miast średnich i małych zgodnie 
z umową z Zarządem Województwa Małopolskiego5. Wartość projektu zgodnie z umową o 
dofinansowanie 17 930 284,48 zł, kwota dofinansowania 5 999 999,99 zł. W 2018r. poniesiono nakłady 
w wysokości 15 114 191,83 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 5 211 128,04 zł. Do wykonania 
pozostały roboty budowlane w budynku adaptowanym: posadzki. Zakończenie planowane jest w roku 
2021. 

 

                                                           
 

5 W dniu 8 maja 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Wieliczka a Zarządem Województwa 
Małopolskiego o dofinansowanie Projektu - numer umowy RPMP.11.01.02-12-0889/17-00-XVII/149/FE/18 
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W ramach obszaru - podejmowanie działań inwestycyjnych i konserwatorskich na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego w Gminie Wieliczka każdego roku podejmuje się działania konserwatorskie 
na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w Gminie Wieliczka poprzez renowację kapliczek i krzyży 
przydrożnych, które wrosły w krajobraz wielickich wsi, stając się świadkami mijających lat. Są nie tylko 
wyrazem wiary, ale stanowią także niepisaną kronikę lokalnej społeczności. Niestety, te perły sztuki 
ludowej ulegają niszczeniu, dlatego otaczamy je szczególną troską, by ocalały dla przyszłych pokoleń. 
Doceniając wartość zabytkowych kapliczek, Gmina Wieliczka podejmuje liczne działania zmierzające 
do poprawy stanu zachowania dzieł małej architektury sakralnej. W roku 2018 były to następujące 
działania i współprace: 

1) Województwo Małopolskie 
Tytuł operacji „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytków sakralnych na 
obszarze wiejskim Gminy Wieliczka” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 
2014-2020. Celem operacji jest renowacja 10 zabytkowych sakralnych obiektów małej 
architektury na terenie wiejskim Gminy Wieliczka. Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości 
życia na obszarze wiejskim przez zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi związanych 
z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. W roku 2018 odnowiono w/w programu Kaplicę p. w. 
Matki Bożej Różańcowej w Węgrzcach Wielkich oraz Kaplicę przydrożną w Koźmicach Małych 

2) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
KAPLICZKI MAŁOPOLSKI_2018 – konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu 
województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego. 
W ramach tego konkursu dokonano: 

 pełnej konserwacji technicznej i estetycznej kamiennej, przydrożnej kapliczki p. w. św. 
Floriana w Rożnowej w roku 2018 – wykonana została ze środków własnych oraz ze środków 
otrzymanych z w/w konkursu. 

 

 pełnej konserwacji technicznej i estetycznej kamiennej, przydrożnej kapliczki p. w. Chrystusa 
Króla przy ul. Klaśnieńskiej w Wieliczce – wykonana została ze środków własnych. 
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 pełnej konserwacji technicznej i estetycznej kamiennej, przydrożnej kapliczki Matki Boskiej 
przy ul. T. Kościuszki w Wieliczce – wykonana została ze środków własnych oraz z darowizny 
od Państwa Beaty i Waldemara Gołębiowskich INTERMARCHE. 
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W 2018 r. ze środków własnych Gminy Wieliczka odnowiono 2 drewniane krzyże przydrożne - w 
Sygneczowie i Pawlikowicach, a także odnowiono krzyż i obelisk kamienny na os. Krzyszkowice. 
Nieopodal kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Pawlikowicach, przy drodze prowadzącej w 
stronę Koźmic Małych i Raciborska od dziesiątek lat stoi krzyż przydrożny. Nikt dokładne nie pamięta 
kiedy został postawiony w tym miejscu i w jakich okolicznościach. Na zniszczonej, przypadkowo 
odnalezionej tabliczce widniał napis dotyczący prawdopodobnie fundatorów: Porąbka i Dziewońscy. 
W tym miejscu mieszkańcy Pawlikowic i okolic od lat spotykają się na wspólnej modlitwie podczas 
Majówek oraz procesji Bożego Ciała. Z upływem lat krzyż ten uległ degradacji, drewno spróchniało i 
krzyż groził zawaleniem. Na wniosek mieszkańców, ze środków Miasta i Gminy Wieliczka, krzyż został 
na nowo wykonany z drzewa dębowego przez Kazimierza Kapustę, a Paweł Janowski wyrzeźbił postać 
ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W dniu 8 maja 2018 r. dębowy krzyż został zamontowany. 
Fundatorką krzyża była Antonina Major, urodzona w 1886 r., siostra Franciszka Majora, zamieszkałego 
w Sygneczowie. W roku 1930 ufundowała krzyż z figurą Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Wizerunek 
Chrystusa został wykonany przez profesjonalnego rzeźbiarza na wzór Chrystusa, jaki znajduje się u 
Ojców Reformatów w Wieliczce, ponieważ Antonina należała do Świeckiego Zakonu Franciszkańskiego. 
Pod Krzyżem śpiewano majówki, święcono pokarmy. Krzyż i Obelisk Kamienny na Osiedlu Krzyszkowice 
w Wieliczce odnowiono dla uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej. Historia tego Krzyża sięga końca XVIII wieku, kiedy to wieś Krzyszkowice należała do parafii 
p.w. Świętego Klemensa w Wieliczce. W roku 1787 w wyniku trzęsienia ziemi kościół parafialny uległ 
zniszczeniu. Trzynaście lat później, w roku 1800, cesarz Franciszek II wydał zezwolenie na odbudowę 
zniszczonej świątyni. W kronice miejscowej szkoły można odczytać zapis, który mówi, że Krzyż 
postawiono i poświęcono 9 listopada 1902 roku na pamiątkę tamtego wydarzenia. W tej samej kronice 
adnotacja z 1928 roku głosi, że „młodzież szkolna wraz z mieszkańcami wsi Krzyszkowice oraz lokalnym 
oddziałem Kasy Stefczyka przeprowadzili zbiórkę pieniężną i postawili nowy krzyż, umieszczając na nim 
pamiątkową tabliczkę upamiętniającą 10. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. ”Krzyż stał się ważnym 
miejscem dla lokalnej społeczności. Przez lata opiekowała się nim rodzina Państwa Świetlików. 
Rokrocznie po uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny odbywającej się w kościele p.w. Świętego 
Pawła Apostoła w Wieliczce, mieszkańcy składali pod krzyżem kwiaty, dziękując Bogu za Niepodległość. 
W roku 2017 z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii – ks. Wiesława Popielarczyka, narodził się 
pomysł utworzenia miejsca pamięci. 

Gmina Wieliczka wykonała również inne czynności w celu realizacji zadań w domenie drugiej. Są nimi 
m.in. realizacja projektów i programów wspierających zainteresowania i pasje mieszkańców. Gmina 
Wieliczka stara się wspierać różnorodne inicjatywy i przedsięwzięcia, służące pobudzaniu aktywności 
kulturalnej mieszkańców, pielęgnowaniu i rozwijaniu poczucia tożsamości historycznej i kulturowej. 
Wiele wydarzeń kulturalnych odbywa się z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich, których w Gminie 
Wieliczka jest 19: 

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzegach 
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Byszycach 
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Chorągwicy 
4. Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnochowicach 
5. Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzkowie 
6. Koło Gospodyń Wiejskich w Grabiu  
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Jankówce 
8. Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach 
9. Koło Gospodyń Wiejskich w Kokotowie 
10. Koło Gospodyń Wiejskich w Koźmicach Wielkich 
11. Koło Gospodyń Wiejskich w Lednicy Górnej 
12. Koło Gospodyń Wiejskich w Małej Wsi 
13. Koło Gospodyń Wiejskich w Pawlikowicach 
14. Koło Gospodyń Wiejskich w Mietniowie 
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15. Koło Gospodyń Wiejskich w Podstolicach 
16. Koło Gospodyń Wiejskich w Sułkowie 
17. Koło Gospodyń Wiejskich w Sygneczowie 
18. Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach Wielkich 
19. Osiedlowe Koło Gospodyń Wiejskich na os. Kościuszki 

W roku 2018 na terenie Gminy Wieliczka Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczyły m.in. 
w uroczystościach patriotycznych z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uroczystościach przy 
pomniku pamięci żołnierzy Związku Walki Zbrojnej - AK w Koźmicach Wielkich, czyli przy pomniku 
upamiętniającym działalność żołnierzy Związku Walki Zbrojnej AK na terenie Koźmic Wielkich i okolic. 
Jest on ważnym strażnikiem pamięci o tych, którzy podjęli nierówną walkę w imię wolności i honoru. 
Przedstawicielki KGW wzięły udział również w wydarzeniu plenerowym pn. Wieliczka Skręca Linę. 
Niewątpliwie najważniejszym przedsięwzięciem dla KGW są coroczne Dożynki Gminne – zwieńczenie 
całorocznej pracy rolników, kiedy to Panie z Kół Gospodyń prezentują się w regionalnych strojach i 
częstują przygotowanymi przez siebie specjałami tradycyjnej polskiej kuchni. Wspierają także 
organizację Wigilii na Rynku Górnym dla mieszkańców Wieliczki, która odbywa się co rok tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia. 

Wiele wydarzeń kulturalnych odbywa się z udziałem grup artystycznych działających na terenie Miasta 
i Gminy Wieliczka. Są to: 

1. Zespół Regionalny „Mietniowiacy” 
2. Zespół Pieśni i Tańca „Raciborsko” 
3. Zespół Pieśni i Tańca „Sułkowianie” 
4. Orkiestra Dęta „Podstolice” 
5. Orkiestra Dęta „Hejnał” z Byszycach 
6. Chór Dziewczęcy „Ziarenko” 
7. Chór im. Jana Pawła II w Strumianach 
8. Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” 
9. Chór „Gospel Voice” 
10. Zespół wokalno-instrumentalny YANABANDA 
11. Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Camerata” 
12. Chór dziecięcy „Klemenciaki” 
13. Zespół Jubileum 
14. Kwartet „Sine Nomine” 

W 2018 r. zespoły te uczestniczyły m.in. w Koncercie Noworocznym, obchodach Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (uroczystości przy Pomniku Niepodległości, koncert zespołu "Forteca" 
w Kampusie Wielickim, Bieg "Tropem Wilczym", Halowy Turniej Drużyn Młodzieżowych ku czci 
Żołnierzy Wyklętych, ), w Koncercie Papieskim w Janowicach, obchodach rocznicy urodzin Jana Pawła 
II, w wydarzeniu pn. „Solne Uwielbienie”, czyli w koncercie muzyki religijnej, który zabrzmiał w Boże 
Ciało, na Arenie Lekkoatletycznej w Wieliczce. Jednym z ważniejszych wydarzeń z udziałem grup 
artystycznych było święto miasta, czyli Dni Św. Kingi, w ramach, którego odbył się festiwal „Poznajemy 
kulturę Europy”. W 2018 roku to międzykulturowe spotkanie uświetnił zespół tancerzy z Grecji, a 
towarzyszyły im zespoły pieśni i tańca z regionu wielickiego, by wspólnie poznawać tradycję i folklor 
różnych narodowości. 

W minionym roku przeżywaliśmy obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W dniu 
11 listopada 2018 r. odbył się przemarsz pocztów sztandarowych, prowadzony pod pomnik Odrodzenia 
Polski przez Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego. Aby uczcić szczególną dla wszystkich 
Polaków rocznicę, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł odsłonił tablicę na pamiątkę 100. 
Rocznicy Odrodzenia Polski. Udostępniona została również Pamiątkowa Kronika, do której wpisały się 
wszystkie delegacje oraz zebrani na obchodach mieszkańcy. Tego dnia Wieliczka włączyła się w 
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ogólnopolską akcję "Niepodległa do hymnu!", dlatego dokładnie o godzinie 12:00 na wielickich 
plantach wybrzmiał Hymn Polski. Z okazji uroczystości wydano specjalny Śpiewnik pieśni 
patriotycznych. 

 

Wśród najważniejszych wydarzeń wspierających zainteresowania i pasje mieszkańców należy 
wymienić wydarzenie pn. „Wieliczka skręca linę”. Jest to historyczne wydarzenie współorganizowane 
z Warsztatem Powroźniczym z Wieliczki. Wieliczka była w dawnych wiekach jednym z ważniejszych 
ośrodków powroźniczych w Polsce, a Warsztat Powroźniczy z Wieliczki od kilkunastu lat zajmuję się 
popularyzacją tego rzemiosła za pomocą pokazów plenerowych. Wydarzenie „Wieliczka skręca linę” 
miało miejsce na Trakcie Powroźników oraz na Trakcie Solnym w Wieliczce, przy al. Żeromskiego. W 
ramach wspomnianej imprezy odbyły się pokazy powroźnicze z przełomu XVIII/XIX w., własnoręczne 
skręcanie powrozów na dawnych maszynach, a także prezentacja XIX w. technik fotograficznych. 
Ponadto w tych dniach w Wieliczce można było pokręcić się na historycznej karuzeli, zobaczyć 
plenerowy spektakl teatralny, a nawet przejechać się wygodną karetą lando z XIX w. Jedną z 
najciekawszych atrakcji przygotowanych specjalnie na ten dzień stało się obozowisko historycznego 
wojska Pułku 4 Piechoty Xięstwa Warszawskiego. 

 



73 
 

Ważnym wydarzeniem minionego roku skierowanym do pasjonatów sportu samochodowego, był 
PLATINUM 2 Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza oraz I runda MOTUL Historycznych 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Był to ogólnopolski rajd samochodowy dla kierowców 
licencjonowanych, podczas którego gościliśmy w Wieliczce czołowych automobilistów oraz miłośników 
sportu samochodowego. W 2018 r. roku program został rozszerzony o odcinek specjalny na Campus 
Misericordiae w Brzegach – miejscu spotkania młodzieży całego świata z papieżem Franciszkiem 
podczas Światowych Dni Młodzieży 2016. Dzięki tej najwyższej klasy rywalizacji samochodowej 
uczciliśmy pamięć dwóch wybitnych kierowców. 

 

Warto również wspomnieć o organizowanym wspólnie z Polskim Towarzystwem Straussowskim 
wydarzeniu pn. „Summer Music Festival”. Jest to cykl koncertów prezentujący różne gatunki muzyki: 
klasyczną, instrumentalną, wokalną, operową, operetkową, musicalową, piosenkę aktorską, recitale 
instrumentalne i muzykę orkiestrową. Sceny festiwalowe ulokowano w najbardziej reprezentacyjnych 
częściach miasta. Program był zróżnicowany, aby spełnić oczekiwania melomanów oraz publiczności 
mającej sporadyczny kontakt z muzyką poważną. Impreza ta skupiła rzesze wielbicieli muzyki, 
pragnących poczuć smak prawdziwej sztuki. Wspomniany festiwal to wielkie muzyczne święto, które 
wrosło już w tradycję naszego miasta, podnosząc jego prestiż i przyciągając uwagę mieszkańców, 
turystów oraz mediów. 

Z Wieliczką ściśle związane jest święto górników - „Barbórka”, obchodzone 4 grudnia. Tego dnia w 
Wielickiej Mediatece odbył się bajkowy quiz dla uczniów i przedszkolaków, na podstawie fragmentów 
utworu "Klejnot Wieliczki" Jana Kerdena i Józefa Wilkonia oraz pokaz bajek z serii „Bolek i Lolek wśród 
górników”. Dzięki współpracy z wolontariuszami z Wielickiej Strefy Aktywnego Seniora z okazji 
„Barbórki” odbyły się także warsztaty rękodzielnicze dla najmłodszych, natomiast dla dorosłych 
wyświetlono film „Barbórka” w reż. Macieja Pieprzycy. Chętni mogli również uczestniczyć w otwarciu 
wystawy rzeźb Józefa Kowalczyka oraz w spotkaniu autorskim z pisarzem Mariuszem Wollnym pt.: „Z 
dziejów alchemii w Polsce i świecie”. Panowie Józef Kowalczyk oraz Mariusz Wollny są mieszkańcami 
naszej gminy. 

Warto wspomnieć także o innych wydarzeniach, w których tłumnie uczestniczyli mieszkańcy oraz 
turyści odwiedzający Wieliczkę - Gala Sportu Wielickiego, Wielicki Dzień Dziecka, Rocznica Światowych 
Dni Młodzieży, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Cudowna Moc Bukietów przy 
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kościele w Podstolicach (konkurs na najładniejszy bukiet zielny), obchody rocznicy zagłady Żydów w 
Wieliczce, obchody rocznicy Porozumień Sierpniowych, obchody rocznicy agresji niemieckiej i 
sowieckiej na Polskę, obchody 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II oraz spotkania opłatkowe w 
poszczególnych miejscowościach Gminy Wieliczka. 

W ramach realizowanego celu operacyjnego Gmina Wieliczka poszerza ofertę kulturalną również na 
inne kraje6. 

Domena druga - Gmina rozwijająca swój kapitał społeczny w zakresie celu strategicznego trzeciego - 
minimalizowanie społecznych kontrastów związanych z zagrożeniem wykluczeniem społecznym była 
realizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez: 

Opieka nad dzieckiem do lat 3.  
Na terenie Gminy funkcjonowało 7 niepublicznych z liczba miejsc 181 ( z tym, że jeden żłobek na 70 
miejsc nie uruchomił opieki w roku 2018). Ponadto funkcjonuje 7 klubów dziecięcych z liczbą miejsc 89. 
Ilość dziennych opiekunów (zatrudnionych przez prywatne podmioty): 2, liczba dzieci powierzonych 
opiece dziennych opiekunów: 14. Od dnia 5 listopada 2018r. został uruchomiony w Wieliczce przy ul. 
Willowej 7 Żłobek Samorządowy dla 70 dzieci w wieku do lat 3. W 2018r. liczba dzieci zapisanych: 69, 
wydatki w roku 2018: 240 594,00zł 

Funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej  
Na terenie Gminy funkcjonuje Spółdzielnia Socjalna „Przyszłość” z siedzibą w Wieliczce. Została ona 
powołana Uchwałą NR XLVII/628/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
utworzenia Spółdzielni Socjalnej "Przyszłość" z siedzibą w Wieliczce. Spółdzielnia realizowała dwa 
zadania:  

 przygotowywanie i wydawanie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie są w stanie 
samodzielnie sobie go zabezpieczyć. Zadanie własne Gminy o charakterze obowiązkowym 
wynikające z art. 17 ust.1 pkt 3 Ustawy o pomocy społecznej. Zadanie zlecone w trybie konkursu 
na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. W ramach realizacji zadania z pomocy w formie gorącego 
posiłku korzystało średnio 40 osób miesięcznie. Koszt zadania w 2018r. – 87 782,50zł 

 Działalność charytatywna polegająca na przygotowaniu oraz wydawaniu gorącego posiłku dla osób 
tego pozbawionych z terenu Gminy Wieliczka. Zadanie zlecone w trybie konkursu na okres od 
01.01.2018r. do 31.12.2018r. Średnio wydawano 40 gorących posiłków dla przebywających na 
terenie Gminy Wieliczka osób i rodzin spełniających przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej. Koszt zadania w 2018r. - 94 900,00zł 

Stworzenie systemu opieki i aktywizacji społecznej osób starszych 
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności 
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 
pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 
Kierowanie do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt osób kierowanych 
jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. W 2018 na mocy Postanowienia Sądu 
zostało umieszczonych w DPS 4 osób. W 2018r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Wieliczce łącznie skierował 16 kolejnych osób do domów pomocy społecznej. Ogółem w 2018 r. w 
domach pomocy społecznej przebywało 67 pensjonariuszy, za których pobyt MGOPS w Wieliczce 
ponosił częściową odpłatność. W 2018 r. występował systematyczny wzrost skierowań do DPS 
powodując konieczność zwiększenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pobytem 

                                                           
 

6 Zakres zadania został jednak omówiony w dziale ósmym raportu - Informacja o regionach partnerskich oraz 
realizowanych programach – współpraca międzynarodowa 
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tych osób w domach pomocy społecznej. Do wzrostu kosztów zadania sukcesywnie przyczynia się także 
znaczny wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ww. placówkach który ogłaszany jest do 
30 marca danego roku kalendarzowego. (art.60 ust.2 wyżej powołanej ustawy o pomocy społecznej).  

Pozostałe zadania w zakresie tej domeny zostały opisane w rozdziale7 dotyczącym realizacji programów 
społecznych i pomocowych realizowanych w naszej Gminie w roku 2018 

Domena trzecia strategii to zdrowa i sportowa Gmina. Gmina Wieliczka to miejsce kojarzące jako ważny 
ośrodek sportowo – rekreacyjny, miejsce przyjazne wszystkim pragnącym aktywnie spędzać czas. Na 
terenie gminy znajduje się wiele nowoczesnych obiektów sportowych, organizowane są wydarzenia 
sportowe, dla pasjonatów różnych dyscyplin. Gmina posiada także wiele programów wspierających 
sportowców, którzy odnoszą ogromne sukcesy, także na arenie międzynarodowej. Dzięki realizowanym 
programom i strategiom Gmina Wieliczka stała się rozpoznawalnym ośrodkiem treningowym, 
atrakcyjnym nie tylko dla profesjonalnie trenujących sportowców, ale także dla całych rodzin, stając się 
tym samym centrum rekreacyjnym dla mieszkańców. Gmina posiada profesjonalna infrastrukturę 
sportowo – rekreacyjna m.in.:  

 Orliki: al. Solidarności, Krzyszkowice, Śledziejowice i Koźmice Wielkie; 

 Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne „Solne Miasto”; 

 Arena lekkoatletyczna. 

Obiekty są nowoczesne i ogólnodostępne, profesjonalnie wyposażanie (m.in. sztuczna nawierzchnia, 
oświetlenie, profesjonalne bieżnie lekkoatletyczne, piłkochwyty, tor nartorolkowy, urządzenia do 
ćwiczeń w ramach tzw. street outworkingu,); obiekty są dostępne 7 dni w tygodniu i funkcjonują cały 
rok, wpisując się w całoroczną zorganizowaną ofertę rekreacyjno – sportową Gminy Wieliczka. Na 
Arenie planowane jest stworzenie szkółki gokartowej. Będzie to kolejna oferta sportowa przeznaczona 
dla mieszkańców spragnionych ciekawych wrażeń. Walorem nie do przecenienia jest również 
dostosowanie Areny dla osób niepełnosprawnych, tak, by mogły się tam odbywać zawody również z ich 
udziałem. Proponowane przez w/w obiekty oferty zachęcają mieszkańców do aktywności fizycznej i 
prowadzenia zdrowego stylu życia. Tętnią one życiem, zaspokajając potrzeby dzieci, dorosłych i 
seniorów (niejednokrotnie całe rodziny aktywnie spędzają tutaj wolny czas). Obiekty te cieszą się 
ogromną popularnością, o czym może świadczyć fakt, że odbywają się na nich regularne treningi 
klubów sportowych oraz mecze nie tylko z gminy Wieliczka i Powiatu Wielickiego, ale także z innych 
klubów działających na terenie Małopolski, wśród których warto wymienić następujące: „Limanovia” 
Limanowa, „Okocimski” Brzesko, „Sandecja” Nowy Sącz, MKS „Zdrój”, LZS „Macierz” Lipnica 
Murowana, „Hutnik” Nowa Huta czy „Siarka” Tarnobrzeg. W ciągu roku organizowanych jest wiele 
wydarzeń i imprez sportowych, które mają charakter zarówno zawodów i turniejów sportowych, jaki i 
imprez rekreacyjnych, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Poszerzają one ofertę ciekawych 
propozycji dla pasjonatów sportu niemal w każdej dziedzinie. Dzięki organizowanym wydarzeniom 
Gmina Wieliczka promuje swój potencjał i możliwości w oparciu o różne dyscypliny sportowe i 
rozpoznawalnych sportowców. W Gminie działa ponad 35 klubów sportowych, którym sukcesywnie 
wzrasta liczba członków. Dzięki czemu zarówno władze jak i mieszkańcy są czynnie zaangażowani w 
promocje sportu, a tym samym wzrasta świadomość mieszkańców na temat zdrowego i aktywnego 
stylu życia. Dlatego właśnie też corocznie organizowana jest Gala Sportu Wielickiego – aby wyróżnić 
najwybitniejszych przedstawicieli sportu na wielickiej ziemi. Gromadzi ona najbardziej utytułowanych 
siatkarzy, koszykarzy, piłkarzy, tenisistów, pływaków, lekkoatletów, tancerzy, szachistów, 
przedstawicieli wschodnich sztuk walki i rajdów samochodowych, a także wielu innych dyscyplin 
sportowych. Pracują oni na sukces Miasta i Gminy Wieliczka, prezentując barwy i herb gminy, zarówno 
na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. Gmina Wieliczka dokłada wszelkich 

                                                           
 

7 Rozdział VII – Programy społeczne i pomocowe realizowane w roku 2018 
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starań, aby wspomóc ich trud, zaangażowanie i działania w zaprezentowaniu swoich umiejętności, 
m.in. poprzez udzielanie wsparcia finansowego w formie nagród i stypendiów.  

Tabela: Imprezy odbywające się w roku 2018 

NAZWA IMPREZY DATA MIEJSCE 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO „ŚLADAMI GRUBBY” luty KOŹMICE WIELKIE 

ZAWODY NARCIARSKIE O PUCHAR SMOKA WAWELSKIEGO luty PODSTOLICE 

HALOWY TURNIEJ TRAMPKARZY I JUNIORÓW im. KAROLA 
DEMCZUKA  

styczeń, luty, 
marzec 

WIELICZKA 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SQUOSHA luty WIELICZKA 

ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR SOLNEGO MIASTA luty WIELICZKA 

TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH marzec WIELICZKA 

WIELICKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ku czci ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH 

marzec WIELICZKA 

III etap PUCHARU ŚWIATA w Novussie (odmiana bilardu) marzec SP nr 3 Wieliczka 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW 
WIELICZKA CUP 2018 

marzec WIELICZKA 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT Z 
MIASTEM PARTNERSKIM BERKAMEN 

kwiecień WIELICZKA 

TURNIEJ WSPINACZKOWY SOLNA ŚCIANA kwiecień WIELICZKA 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MŁODZIKA CHŁOPCÓW O PUCHAR 
SOLNY 2018 

kwiecień WIELICZKA 

OTWARTE MISTRZOSTWA PRZEDSZKOLAKÓW W SZACHACH maj WIELICZKA 

OTWARTE MISTRZOSTWA KARATE KYOKUSHINKAI o Puchar 
Solny 

maj WIELICZKA 

MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY W SZACHACH czerwiec WIELICZKA 

TURNIEJ RODZIN SIATKARSKICH czerwiec WIELICZKA 

DZIEŃ DZIECKA czerwiec WIELICZKA 

MEMORIAŁ BARBARY STRZELECKIEJ czerwiec WIELICZKA 

OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
lipiec, 
sierpień 

KOŹMICE WIELKIE 

BIEG O PIERŚCIEŃ ŚW. KINGI lipiec WIELICZKA 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KOBIET  lipiec WIELICZKA 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW wrzesień WIELICZKA 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT 
WIELICZKA 2018 

wrzesień WIELICZKA 

WIELICKI TURNIEJ SZACHOWY RODZIN wrzesień WIELICZKA 

MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W SZACHACH DO LAT 7 październik WIELICZKA 

BIEG SZTAFETOWY Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ październik 
SIERCZA, 

SYGNECZÓW 

WIELICKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI listopad WIELICZKA 

OTWARTY TURNIEJ BRYDŻOWY PAR Z OKAZJI ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I 
GMINY WIELICZKA 

listopad WIELICZKA 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI listopad WIELICZKA 
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NAZWA IMPREZY DATA MIEJSCE 

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT 
listopad, 
grudzień 

WIELICZKA 

Grand Prix Wieliczki „Mecz Polska vs Reszta Świata w 
strzelectwie sportowym 

5-9 grudnia WIELICZKA 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Tabela: Zrealizowane szkolne zawody sportowe w 2018 r.- Eliminacje Gminne (Igrzyska Dzieci - kl I-VI) 

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce 

1. Tenis stołowy indywidualny 
i drużynowy dziewcząt 

16.01.2018 godz. 9.00 SP Koźmice Wielkie 

2. Tenis stołowy indywidualny 
i drużynowy chłopców 

17.01.2018 godz. 9.00 SP Koźmice Wielkie 

3. Pływanie indywidualne i drużynowe 
dziewcząt i chłopców 

25.01.2018 godz. 9.00 Basen Solne Miasto 

4. Pływanie indywidualne i drużynowe 
dziewcząt i chłopców „Mały Mistrz” 

Marzec (termin do 
ustalenia) 

Basen Solne Miasto 

5. Mini piłka ręczna dziewcząt 5.04.2018 godz. 8.00 SP 1 Wieliczka 
Hala Solne Miasto 

6. Mini piłka ręczna chłopców 6.04.2018 godz. 8.00 SP 1 Wieliczka 
Hala Solne Miasto 

7. Wiosenne biegi przełajowe - 
drużynowe dziewcząt i chłopców 

16.04.2018 godz. 11.00 Park Mickiewicza 
Wieliczka 

8. Czwórbój LA dziewcząt 27.04.2018 godz. 10.00 Małopolska Arena 
Lekkoatletyczna 

9. Czwórbój LA chłopców 27.04.2018 godz. 10.00 Małopolska Arena 
Lekkoatletyczna 

10. Mini piłka nożna „ 6 ” eliminacje 8.05.2018 godz. 9.00 Orlik Koźmice Wlk. 
Orlik Krzyszkowice 
Orlik Śledziejowice 
Orlik Park Mickiewicza 

11. Mini piłka nożna „ 6 ” - finał 9.05.2018 godz. 9.00 Orlik Park Mickiewicza 

12. Jesienne biegi przełajowe- sztafetowe 

dziewcząt i chłopców 

2.10.2018 godz. 12.00 Park Mickiewicza 
Wieliczka 

13. Halowa piłka nożna dziewcząt 18.10.2018 godz. 9.00 SP 3 Wieliczka 
Hala Solne Miasto 

14. Halowa piłka nożna chłopców 19.10.2018 godz. 9.00 SP 3 Wieliczka 
Hala Solne Miasto 

15. Badminton drużynowy dziewcząt 31.10.2018 godz. 9.00 SP Podstolice 

16. Badminton drużynowy chłopców 30.10.2018 godz. 9.00 SP Podstolice 

17. Szachy drużynowe  16.11.2018 godz. 9.00 Magistrat Wieliczka 
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Lp. Dyscyplina Termin Miejsce 

18. Mini piłka siatkowa dziewcząt 22.11.2018 godz. 9.00 Hala Solne Miasto 

19. Mini piłka siatkowa chłopców 23.11.2018 godz. 9.00 Hala Solne Miasto 

20. Mini koszykówka dziewcząt 28.11.2018 godz. 9.00 SP 2 w Wieliczce 
SP 3 w Wieliczce 

21. Mini koszykówka chłopców 30.11.2018 godz. 9.00 SP 2 w Wieliczce 
SP 3 w Wieliczce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Tabela: Zrealizowane szkolne zawody sportowe w roku 2018 – Eliminacje Gminne Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej (klasy gimnazjalne i klasy VII) 

Lp. Dyscyplina Termin Miejsce 

1. Pływanie indywidualne i drużynowe 
dziewcząt i chłopców 

26.01.2018 godz.9.00 Basen Wieliczka 

2. Tenis stołowy indywidualny i drużynowy 
dziewcząt  

6.03.2018 godz. 9.00 SP Koźmice Wielkie 

3. Tenis stołowy indywidualny i drużynowy 
chłopców 

7.03.2018 godz. 9.00 SP Koźmice Wielkie 

4. Piłka ręczna dziewcząt 21.03.2018 godz. 8.30 SP 1 Wieliczka 

5. Piłka ręczna chłopców 22.03.2018 godz. 8.30 SP 1 Wieliczka 

6. Wiosenne biegi przełajowe - drużynowe 16.04.2018 godz.9.00 Park Mickiewicza 

7. Piłka nożna „6” 11.05.2018 godz. 9.00 Orlik w Wieliczce 

Orlik w Krzyszkowicach 

8. Szkolna Drużynowa Liga LA 23.05.2018 godz. 9.00 Arena Lekkoatletyczna 

9. Jesienne sztafetowe biegi przełajowe 
dziewcząt i chłopców 

2.10.2018 godz.10.00 Park Mickiewicza 

10. Jesienna Szkolna Indywidualna Liga LA 5.10.2018 godz.9.00 Arena Lekkoatletyczna 

11. Halowa piłka nożna dziewcząt 8.10.2018 godz.9.00 Hala Solne Miasto 

12. Halowa piłka nożna chłopców 11.10.2018 godz.9.00 SP 1 Wieliczka Hala Solne 
Miasto 

13. Badminton drużynowy dziewcząt  6.11.2018 godz.9.00 SP Podstolice 

14. Badminton drużynowy chłopców 7.11.2018 godz.9.00 SP Podstolice 

15. Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i 
chłopców 

14.11.2018 godz.9.00 SP Koźmice Wielkie 

16. Szachy drużynowe 16.11.2018 godz.9.00 Magistrat Wieliczka 

17. Piłka siatkowa dziewcząt 19.11.2018 godz.9.00 Hala Solne Miasto 

18. Piłka siatkowa chłopców  26.11.2018 godz.9.00 Hala Solne Miasto 

19. Koszykówka dziewcząt 7.12.2018 godz.9.00 Hala Solne Miasto 

20. Koszykówka chłopców 3.12.2018 godz.9.00 SP 1 Wieliczka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 
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W ramach realizacji domeny trzeciej, wdrożono i zrealizowano Program współpracy Gminy Wieliczka z 
organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publiczny na 
rok 2018 (Uchwała nr XLIII/504/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r.). 
Priorytetowym zadaniem na rok 2018 był m.ni. sport. Zadanie zostało zrealizowane poprzez zadania w 
dziedzinach: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez 
prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych oraz organizacja przedsięwzięć mających na 
celu rozwijanie pasji i talentów. Współpraca z organizacjami była możliwa dzięki udzieleniu wsparcia 
finansowemu na wsparcie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 
jego realizacji.  

W 2018 r. przyznano: 
1. Dotacje w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w łącznej wysokości 400 

000 zł 23 podmiotom, na realizację 27 projektów. 
2. Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci 

i młodzieży w łącznej wysokości 600 000 zł 28 podmiotom na realizacje 33 zadań. 
3. Nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności 

sportowej w łącznej wysokości 4 000 zł 4 trenerom. 
4. Nagrody i wyróżnienia sportowe (dla zawodników) w łącznej wysokości 7 000 zł 7 zawodnikom. 
5. Stypendia sportowe (dla zawodników) w łącznej wysokości 34 200 zł 54 zawodnikom.  

Dotacje w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka 
Na podstawie Zarządzenia nr 99/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 16 maja 2018 r. w 
sprawie wyboru projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 
Gminie Wieliczka w roku 2018 i na podstawie § 11 ust.1 Uchwały Nr IV/29/2010 Rady Miejskiej w 
Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania 
dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania ( Dz. Urz. Woj. Małop. z 
2011 r., Nr 15, poz. 124). 

Lp. Podmiot Nazwa projektu Przyznana kwota w zł 

1 Klub Sportowy „Rożnowa” Szkolenie seniorów w sekcji piłkarskiej, 
zajęcia profilaktyczno – sportowe, gra 
drużyny seniorów w rozgrywkach 
związkowych Wielickiego Podokręgu Piłki 
Nożnej w klasie B. Gra w turniejach 
piłkarskich Powiatu Wielickiego 

8 000,00 zł 

2 Ludowy Klub Sportowy 
CZARNOCHOWICE 

Doskonalenie gry w piłkę nożną i udział w 
zawodach „B” i „C” klasy organizowanych 
przez OZPN Wieliczka drużyny seniorów 
Czarnochowice w 2018 r. 

12 000,00 zł 

3 Uczniowski Klub Sportowy 
„SYGNECZÓW” 

Szkolenie i udział w organizowanych przez 
polskie związki sportowe zawodach 
seniorów – piłka nożna klasa „A - Puchar 
Polski” 

10 000,00 zł 

4 Ludowy Klub Sportowy 
„WIŚLANKA”  

Szkolenie, popularyzacja kultury fizycznej i 
sportu, a także promocja Gminy Wieliczka 
poprzez organizowanie i prowadzenie 
sekcji piłkarskiej seniorów LKS „Wiślanka” 
Grabie w rozgrywkach organizowanych 

41 000,00 zł 
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Lp. Podmiot Nazwa projektu Przyznana kwota w zł 

przez MZPN Kraków na szczeblu IV ligi i 
Pucharu Polski 

5 Wielicki Klub Karate 
Kyokushinkai 

Przygotowanie i udział zawodników 
Wielickiego Klubu Karate Kyokushinkai w 
rywalizacji sportowej w kraju w 2018 roku 

3 500,00 zł 

6 Ludowy Klub Sportowy 
GWIAZDA Brzegi 

Szkolenie, rozwój i udział seniorów 
Gwiazdy Brzegi w rozgrywkach piłkarskich 
organizowanych przez polskie związki 
sportowe 

8 000,00 zł 

7 Młodzieżowy Klub 
Sportowy Kung Fu 

Choy Lee Fut Kung Fu/Wushu – przez sport 
do doskonałości 2018  

3 500,00 zł 

8 Wielickie Towarzystwo 
Sportowe „Solna” 

Uczestniczenie zespołu WTS Solna w 
seniorskich rozgrywkach I ligi siatkówki 
kobiet oraz Pucharu Polski 

68 000,00 zł 

9 Uczniowski Klub Sportowy 
„Magnum” Koźmice 

Wielkie 

Współzawodnictwo w rozgrywkach IV i V 
ligi w systemie rozgrywek Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego 

4 000,00 zł 

10 Ludowy Klub Sportowy 
„STRAŻAK” 

Kokotów 

Szkolenie oraz udział seniorów Ludowego 
Klubu „Strażak” Kokotów reprezentujących 
Gminę Wieliczka w rozgrywkach 
organizowanych przez polskie związki 
sportowe  

10 000,00 zł 

11 Klub Sportowy „Contra” 
Sułków 

Rozwój sportu w Gminie Wieliczka poprzez 
wspieranie szkolenia oraz udział 
zawodników reprezentujących Gminę w 
rozgrywkach seniorów organizowanych 
przez polskie związki sportowe 

12 000,00 zł 

12 Stowarzyszenie 
Międzyszkolny Klub 

Sportowy przy 
Międzyszkolnym Ośrodku 
Sportowym w Wieliczce 

Drużynowe Mistrzostwa Polski – 
Małopolska Liga seniorów w szachach 

11 000,00 zł 

13 Stowarzyszenie 
Międzyszkolny Klub 

Sportowy przy 
Międzyszkolnym Ośrodku 
Sportowym w Wieliczce 

Udział w seniorskich rozgrywkach ligowych 
siatkówki kobiet 

9 000,00 zł 

14 UKS REGIS Wieliczka Szkolenie koszykarzy i start w lidze 
koszykówki seniorów  

20 000,00 zł 

15 Klub Sportowy „WILGA”  
Koźmice Wielkie 

Szkolenie oraz udział zawodników K.S. 
„Wilga” Koźmice Wielkie w rozgrywkach 
seniorów organizowanych przez Polskie 
Związki Sportowe 

10 000,00 zł 
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Lp. Podmiot Nazwa projektu Przyznana kwota w zł 

16 Ludowy Klub Sportowy 
„WĘGRZCANKA” 

Piłka nożna tradycją naszej miejscowości 24 000,00 zł 

17 Młodzieżowy Klub Futsalu 
Solne Miasto Wieliczka 

Szkolenie w sekcji futsalowej i udział w 
rozgrywkach rangi mistrzowskiej (Polska 
Liga Futsalu i Mistrzostwa Polski U-20) 

42 000,00 zł 

18 Ludowy Klub Sportowy 
ŚLEDZIEJOWICE 

Szkolenie i udział w rozgrywkach seniorów 
drużyny LKS Śledziejowice na szczeblu klasy 
A lub V ligi Wielicko-Myślenickiej i Pucharu 
Polski 

10 000,00 zł 

19 Towarzystwo Sportowe 
„WILGA” Golkowice 

Szkolenie i udział w organizowanych przez 
polskie związki sportowe zawodach 
kolarskich seniorów. 
Mistrzostwa Polski MTB XCO, udział w 
rozgrywkach Pucharu Polski XCO, Puchar 
Polski Kolarstwo Przełajowe, Puchar Szlaku 
Solnego 

4 000,00 zł 

20 Towarzystwo Sportowe 
„WILGA” Golkowice 

Szkolenie i udział w organizowanych przez 
polskie związki sportowe zawodach 
seniorów piłki nożnej – piłka nożna klasa A, 
udział w rozgrywkach Pucharu Polski 

10 000,00 zł 

21 Klub Sportowy „GÓRNIK” 
Wieliczka 

Udział I - szej drużyny seniorów piłki nożnej 
KS Górnik Wieliczka w rozgrywkach 
organizowanych przez MZPN w 2018 r. 

41 000,00 zł 

22 Klub Sportowy „GÓRNIK” 
Wieliczka 

Udział II - giej drużyny seniorów piłki 
nożnej KS Górnik Wieliczka w rozgrywkach 
organizowanych przez PPN Wieliczka w 
2018 r. 

4 000,00 zł 

23 Stowarzyszenie 
Wspierające Rozwój Wsi 

Lednica Górna 
LEDNICZANIE 

Szkolenie oraz udział Ludowego Klubu 
Sportowego Ledniczanka w rozgrywkach 
MZPN 

4 000,00 zł 

24 Towarzystwo Sportowe 
WIELICZANKA 

Przygotowanie lekkoatletów do zawodów 
ogólnopolskich oraz międzynarodowych 
min. Mistrzostw Polski Seniorów 

11 000,00 zł 

25 Towarzystwo Sportowe 
WIELICZANKA 

Udział I Drużyny Seniorów T.S. Wieliczanki 
w rozgrywkach A klasy Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej Podokręg Wieliczka w 
2018 r. 

10 000,00 zł 

26 Ludowy Klub Sportowy 
„SOKÓŁ” Chorągwica 

Rozwój sportu kwalifikowanego – piłka 
nożna, udział drużyny seniorów 
LKS ”SOKÓŁ „ w rozgrywkach klasy B 

8 000,00 zł 

27 Uczniowski Klub Sportowy 
Lider 

Szkolenie i treningi Adama Czerwińskiego 
oraz jego starty w zawodach rangi 

2 000,00 zł 
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Lp. Podmiot Nazwa projektu Przyznana kwota w zł 

Mistrzostw Polski i Europy w lekkoatletyce, 
w biegach na średnich i długich 
dystansach. 

RAZEM 400 000,00 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i 
młodzieży 
Na podstawie Zarządzenia nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2018 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz na podstawie art. 15, ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz.239 z późn.zm.), § 
17 Zarządzenia nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2017).  

Lp.  Nazwa oferenta  Nazwa zadania publicznego 
 Przyznana 

kwota  

1 
Uczniowski Klub Sportowy 
Sygneczów 

Futbol drogą do sukcesu 20 000,00 

2 
Uczniowski Klub Sportowy 
Sygneczów 

Żegluj z nami! 5 000,00 

3 
Uczniowski Klub Sportowy 
Lider 

Rozwój sekcji wspinaczkowej dla dzieci i 
młodzieży w 2018 r. Upowszechnianie i 
szkolenie udoskonalające umiejętności 
wspinania dla dzieci i młodzieży 

10 000,00 

4 
Młodzieżowy Klub 
Sportowy Kung fu 

Kung -fu/ Wushu - doskonała kultura fizyczna 
2018 

9 000,00 

5 
Towarzystwo Sportów 
Wodnych „Wodnik” 

„Pływać każdy może”- upowszechnianie 
pływania wśród dzieci i młodzieży z terenu 
Miasta i Gminy Wieliczka 

11 000,00 

6 

Stowarzyszenie 
Międzyszkolny Klub 
Sportowy przy 
Międzyszkolnym Ośrodku 
Sportowym w Wieliczce 

Szachowe szkolenie dzieci i młodzieży, udział 
w turniejach i ligach 

18 000,00 

7 

Stowarzyszenie 
Międzyszkolny Klub 
Sportowy przy 
Międzyszkolnym Ośrodku 
Sportowym w Wieliczce 

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej 
dziewcząt, udział w turniejach i ligach 

42 000,00 

8 
Stowarzyszenie UKS Regis 
Wieliczka 

Szkolenie w sekcji koszykówki chłopców start 
w ligach i turniejach ogólnopolskich 

42 000,00 
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Lp.  Nazwa oferenta  Nazwa zadania publicznego 
 Przyznana 

kwota  

9 
Wielickie Towarzystwo 
Sportowe Akademia 
Piłkarska 

Organizacja zajęć sportowych, 
upowszechnianie kultury fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży z Gminy Wieliczka przez 
doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną 
oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych, 
turniejach piłkarskich, piknikach sportowych 

17 000,00 

10 
Ludowy Klub Sportowy 
Gwiazda Brzegi 

Szkolenie i rozwój umiejętności piłkarskich 
dzieci i młodzieży i zawodników LKS Gwiazda 
Brzegi biorących udział w rozgrywkach 
piłkarskich organizowanych przez Polskie 
Związki Sportowe 

10 000,00 

11 
Wielicko - Gdowska Szkoła 
Walki Prime  

Sztuki walki jako sport poprawiający 
sprawność ruchową 

9 000,00 

12 
Towarzystwo Sportowe 
Wieliczanka 

Wyszkolenie dzieci i młodzieży w 
lekkoatletyce 

20 000,00 

13 
Uczniowski Klub Sportowy 
FC Gwarek Wieliczka 

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży z Gminy Wieliczka poprzez 
doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną 
i uczestnictwo w rozgrywkach ligowych i 
turniejach sportowych  

29 000,00 

14 
Wielicki Klub Sportowy 
Oyama 

Oyama karate sportowy sukces 9 000,00 

15 
Wielicki Klub Karate 
Kyokushinkai 

Kształtowanie rozwoju psycho-fizycznego 
dzieci i młodzieży poprzez trening Karate 
Kyokushin 

9 000,00 

16 
Ludowy Klub Sportowy 
Wiślanka Grabie 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Wieliczka 

15 000,00 

17 
Towarzystwo Sportowe 
Wieliczanka 

Udział drużyn młodzieżowych TS Wieliczanki 
w rozgrywkach piłkarskich w 2018 roku 

29 000,00 

18 
Młodzieżowy Klub Futsalu 
Solne Miasto Wieliczka 

Szkolenie w sekcji futsalowej 
młodzieżowców, przygotowanie oraz udział 
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w 
Futsalu w kategoriach U-14, U-16 i U-18 

19 000,00 

19 
Młodzieżowy Klub Futsalu 
Solne Miasto Wieliczka 

Szkolenie i rozwój umiejętności oraz 
współzawodnictwo dzieci w sekcji piłki 
nożnej 

10 000,00 

20 
Klub Sportowy Górnik 
Wieliczka 

Prawidłowy rozwój fizyczny młodych 
zawodników piłki nożnej, boksu zrzeszonych 
w Klubie Sportowym „Górnik” Wieliczka w 
2018 roku 

106 000,00 

21 
Klub Sportowy Contra 
Sułków 

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki 
nożnej 

14 000,00 
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Lp.  Nazwa oferenta  Nazwa zadania publicznego 
 Przyznana 

kwota  

22 Szkoła Futbolu Staniątki 
Popularyzacja piłki nożnej wśród 
najmłodszych dzieci na terenie Gminy 
Wieliczka 

9 000,00 

23 
Ludowy Klub Sportowy 
Śledziejowice 

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży z Gminy Wieliczka a w 
szczególności z okolic miejscowości 
Śledziejowice poprzez doskonalenie 
umiejętności gry w piłkę nożną i 
uczestnictwo w rozgrywkach ligowych 

10 000,00 

24 
Ludowy Klub Sportowy 
Czarnochowice 

Szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach 
piłki nożnej Podokręgu Wieliczka w 2017 
roku 

17 000,00 

25 
Klub Sportowy Wilga 
Koźmice Wielkie 

Szkolenie oraz udział w rozgrywkach 
piłkarskich drużyn młodzieżowych Klubu 
Sportowego „Wilga” Koźmice Wielkie  

22 000,00 

26 

Uczniowski Klub 
Sportowy ”Gimnazjon” przy 
Szkole Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi 
nr 4 w Wieliczce 

Gimnastyka – sprawność, radość, zdrowie / 
edycja 2018/ 

16 000,00 

27 
Stowarzyszenie Sportowe 
Gracja 

Udział SS Gracja Wieliczka w turniejach 
międzynarodowych i ogólnopolskich w 
gimnastyce artystycznej oraz zakup strojów i 
sprzętu sportowego 

9 000,00 

28 
Ludowy Klub Sportowy 
Węgrzcanka 

Piłka nożna naszą pasją  12 000,00 

29 
Uczniowski Klub Sportowy 
Magnum 

Żyjmy zdrowo na sportowo 13 000,00 

30 
Stowarzyszenie „Bądź 
Aktywny” 

„Akademia Squasha Wieliczka” 5 000,00 

31 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Żaczek” przy Szkole 
Podstawowej im. J. 
Korczaka w Węgrzcach 
Wielkich 

„Trening czyni mistrza” 10 000,00 

32 
Towarzystwo Sportowe 
Wilga Golkowice 

Kolarstwo - droga do sukcesu 10 000,00 

33 
Towarzystwo Sportowe 
Wilga Golkowice 

Piłka nożna naszą pasją 14 000,00 

RAZEM 600 000,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Nagrody dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

Na podstawie Zarządzenia nr 306/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 27 grudnia 2018 r. 
w sprawie przyznania nagród Gminy Wieliczka dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się 
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osiągnięciami w działalności sportowej oraz na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), § 11 Regulaminu przyznawania 
Sportowej Nagrody Gminy Wieliczka dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w 
działalności sportowej oraz Sportowego Wyróżnienia Gminy Wieliczka dla trenerów i innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 
IV/28/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce, z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i 
trybu przyznawania oraz wysokości nagród i rodzajów wyróżnień Gminy Wieliczka dla trenerów oraz 
innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r., 
Nr 39, poz. 334) oraz Protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków 
o przyznanie Nagród Gminy Wieliczka dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej, z dnia 27 grudnia 2018 r.,  

Lp. Imię i nazwisko trenera 
Dyscyplina 

sportu 
Wnioskodawca 

Wysokość 
nagrody w zł 

1 Grzegorz Stareńczak Siatkówka  Stowarzyszenie MKS MOS 
Wieliczka 

1 000,00 

2 Mikołaj Wojtyczka Siatkówka Stowarzyszanie MKS MOS 
Wieliczka  

1 000,00 

3 Maciej Giza Lekkoatletyka Towarzystwo Sportowe 
Wieliczanka 

1 000,00 

4 Krzysztof Kopciowski Karate 
kyokushin 

Wielicki Klub Karate 
Kyokushinkai 

1 000,00 

RAZEM 4 000,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Nagrody i wyróżnienia sportowe (dla zawodników) 
Na podstawie Zarządzenia nr 181/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 22 sierpnia 2018 r. 
w sprawie przyznania nagród sportowych i wyróżnień sportowych Gminy Wieliczka dla osób fizycznych 
za osiągnięte wyniki sportowe oraz na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), § 11 Regulaminu przyznawania 
Sportowej Nagrody Gminy Wieliczka oraz Sportowego Wyróżnienia Gminy Wieliczka stanowiącego 
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/27/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce, z dnia 30 grudnia 2010 r. w 
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Wieliczka dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r., Nr 39, poz. 333) oraz Protokołu z 
posiedzenia Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Wieliczka dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe z dnia 15 czerwca 2018 r.) 

a) nagrody 

Lp. 
Imię i nazwisko 

zawodnika 
Dyscyplina 

sportu 
Wnioskodawca 

Wysokość 
nagrody w zł 

1. Angelika Stępień Lekkoatletyka Towarzystwo Sportowe Wieliczanka 1000,00 

2. Anna Kapustka Lekkoatletyka Towarzystwo Sportowe Wieliczanka 1000,00 

3. Kacper Morawski Lekkoatletyka Towarzystwo Sportowe Wieliczanka 1000,00 

4. Weronika Nagięć Lekkoatletyka Towarzystwo Sportowe Wieliczanka 1000,00 
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Lp. 
Imię i nazwisko 

zawodnika 
Dyscyplina 

sportu 
Wnioskodawca 

Wysokość 
nagrody w zł 

5. Tymoteusz Lenart Lekkoatletyka Towarzystwo Sportowe Wieliczanka 1000,00 

6. Kinga Kacprzak Gimnastyka 
Artystyczna 

Stowarzyszenie Sportowe Gracja 1000,00 

7. Martyna Kubik Karate 
Kyokushinkai 

Wielicki Klub karate Kyokushinkai 1000,00 

RAZEM 7 000,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

b) wyróżnienia  

Lp. Imię i nazwisko zawodnika Dyscyplina sportu Wnioskodawca 

1. Martyna Kubik  Karate 
Kyokushinkai 

Wielicki Klub karate Kyokushinkai 

2. Tymoteusz Lenart Lekkoatletyka Towarzystwo Sportowe Wieliczanka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Stypendia sportowe (dla zawodników) 
Na podstawie Zarządzenia nr 131/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 czerwca 2018 r. 
w sprawie przyznania stypendiów sportowych Gminy Wieliczka dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), § 9, 10 Regulaminu przyznawania Sportowego Stypendium 
Gminy Wieliczka, stanowiącego Załącznik nr 1 Uchwały Nr IV/27/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce, z 
dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, 
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy 
Wieliczka dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe ( Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r., Nr 39, poz. 
333), oraz Protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Wieliczka dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe, z dnia 15 czerwca 2018 r.) 

Tabela: Stypendia wypłacane w okresie: czerwiec i wrzesień – grudzień /2018  

Lp. 
Imię i nazwisko 

zawodnika 
Dyscyplina 

sportu 
Wnioskodawca 

Wysokość raty 
miesięcznej 

w zł 

Łączna kwota 
stypendium w 

zł 

1 Kaja Rybak Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

2 Magdalena Pieczko Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

3 Kinga Stokłosa Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

4 Martyna Łabuz Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 
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Lp. 
Imię i nazwisko 

zawodnika 
Dyscyplina 

sportu 
Wnioskodawca 

Wysokość raty 
miesięcznej 

w zł 

Łączna kwota 
stypendium w 

zł 

5 Paulina Łabuz Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

6 Maria Augustyniak Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

7 Amelia Wójtowicz Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

8 Julia Marcinkowska Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

9 Maja Salawa Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

10 Natalia Pajdak Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

11 Emilia Ptak Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

12 Klaudia Łyduch Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

13 Magda Kubas Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

14 Maja Wiśniowska Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

15 Martyna Lewińska Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

16 Weronika Wnuk Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

17 Emilia Sala Siatkówka 
dziewcząt 

Stowarzyszenie MKS 
MOS Wieliczka 

100,00 500,00 

18 Patryk Śliwa Koszykówka 
chłopców 

Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

140,00 700,00 

19 Jan Krupa Koszykówka 
chłopców 

Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

140,00 700,00 

20 Mikołaj Wrona Koszykówka 
chłopców 

Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

140,00 700,00 

21 Łukasz Siemieniec Koszykówka 
chłopców 

Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

180,00 900,00 

22 Maciej Kołaczkowski Koszykówka 
chłopców 

Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

180,00 900,00 

23 Bartosz Kozioł Koszykówka 
chłopców 

Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

180,00 900,00 
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Lp. 
Imię i nazwisko 

zawodnika 
Dyscyplina 

sportu 
Wnioskodawca 

Wysokość raty 
miesięcznej 

w zł 

Łączna kwota 
stypendium w 

zł 

24 Jakub Nosal Koszykówka 
chłopców 

Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

180,00 900,00 

25 Kacper Smagur Koszykówka 
chłopców 

Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

180,00 900,00 

26 Jan Pisarski Koszykówka 
chłopców 

Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

140,00 700,00 

27 Marcin Bankowicz Koszykówka 
chłopców 

Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

180,00 900,00 

28 Aleksander Busz Koszykówka 
chłopców 

Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

180,00 900,00 

29 Piotr Wojciechowski Koszykówka 
chłopców 

Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

180,00 900,00 

30 Maciej Jędrzejczyk Koszykówka 
chłopców 

Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

180,00 900,00 

31 Michał Ślusarczyk Koszykówka 
chłopców 

Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

180,00 900,00 

32 Bartłomiej Dumka Koszykówka 
chłopców 

Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

140,00 700,00 

33 Szymon Wdaniec Lekkoatletyka Towarzystwo 
Sportowe Wieliczanka 

120,00 600,00 

34 Weronika Wójcik Lekkoatletyka Towarzystwo 
Sportowe Wieliczanka 

140,00 700,00 

35 Katarzyna Folwarska Lekkoatletyka Towarzystwo 
Sportowe Wieliczanka 

170,00 850,00 

36 Wiktor Babicz Lekkoatletyka Towarzystwo 
Sportowe Wieliczanka 

120,00 600,00 

37 Mateusz Mucha Lekkoatletyka Towarzystwo 
Sportowe Wieliczanka 

120,00 600,00 

38 Mateusz Bil Lekkoatletyka Towarzystwo 
Sportowe Wieliczanka 

120,00 600,00 

39 Aleksandra Rybka Lekkoatletyka Towarzystwo 
Sportowe Wieliczanka 

120,00 600,00 

40 Karolina Giza Lekkoatletyka Towarzystwo 
Sportowe Wieliczanka 

200,00 1 000,00 

41 Aleksandra Kielian Lekkoatletyka Towarzystwo 
Sportowe Wieliczanka 

120,00 600,00 

42 Katarzyna Dybała Lekkoatletyka Towarzystwo 
Sportowe Wieliczanka 

170,00 850,00 
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Lp. 
Imię i nazwisko 

zawodnika 
Dyscyplina 

sportu 
Wnioskodawca 

Wysokość raty 
miesięcznej 

w zł 

Łączna kwota 
stypendium w 

zł 

43 Natalia Nykaza Lekkoatletyka Towarzystwo 
Sportowe Wieliczanka 

140,00 700,00 

44 Pola Mastalerz Lekkoatletyka Towarzystwo 
Sportowe Wieliczanka 

140,00 700,00 

45 Julia Hajduk Lekkoatletyka Towarzystwo 
Sportowe Wieliczanka 

190,00 950,00 

46 Emilia Wójcik Taekwon do Wielicko-Gdowska 
Szkoła Walki Prime 

100,00 500,00 

47 Zofia Urbaniec Taekwon do Wielicko-Gdowska 
Szkoła Walki Prime 

100,00 500,00 

48 Dominik Kiełbowicz Taekwon do Wielicko-Gdowska 
Szkoła Walki Prime 

100,00 500,00 

49 Wiktor Grabski Taekwon do Wielicko-Gdowska 
Szkoła Walki Prime 

100,00 500,00 

50 Dominik Bar Taekwon do Wielicko-Gdowska 
Szkoła Walki Prime 

80,00 400,00 

51 Wojciech Bar Taekwon do Wielicko-Gdowska 
Szkoła Walki Prime 

100,00 500,00 

52 Kacper Hebda Oyama karate Wielicki Klub 
Sportowy Oyama 
Karate 

120,00 600,00 

53 Kacper Banaś Oyama karate Wielicki Klub 
Sportowy Oyama 
Karate 

120,00 600,00 

54 Jakub Drzewiecki Oyama karate Wielicki Klub 
Sportowy Oyama 
Karate 

120,00 600,00 

RAZEM 34 200,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Realizując postanowienia Strategii Rozwoju, Gmina Wieliczka wdrażała w 2018 następny cel 
strategiczny: Tworzenie warunków dla rozwoju rekreacji rodzinnej w Gminie Wieliczka. Obszar ten był 
wykonywany poprzez inwestycje sportowe. Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej to m.in. 
przebudowa boiska rekreacyjnego w Czarnochowicach. Wykonano nową nawierzchnię trawiastą, o 
wymiarach 65m x 100m, zamontowano trybuny stałe na 195 miejsc. 
Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2: „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020. Wartość całkowita zadania 308 230,00zł, wartość zadania objętego umową 
o przyznanie pomocy z Województwem Małopolskim 307 000,00zł, planowana kwota dofinansowania 
przewidziana do wypłaty w 2019r. wynosi 158 816,00zł. 
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Następne zrealizowane zadanie to przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieliczce. 
Zadanie realizowano w ramach projektu „Małopolskie Boiska” wykonano przebudowę boiska sportowego o 
nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 20m x 40m wraz z ogrodzeniem piłkochwytami i z wyposażeniem 
do gier sportowych. Wartość zadania 482 542,00zł. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa 
Małopolskiego w wysokości 194 542,00zł.  

 
 

 

W roku 2018. przeprowadzono cztery przetargi nieograniczone na zadanie inwestycyjne pn. przebudowa 
boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach. Niestety postępowania zostały unieważnione, gdyż oferty przekraczały 
kwotę jaką dysponował zamawiający. Podobnie z zadaniem pn. Przebudowa placu zabaw wraz z terenem 
rekreacyjnymi infrastrukturą towarzysząc w Podstolicach. I w tym wypadku nie udało się wyłonić 
wykonawcy tej inwestycji. Pomimo przeprowadzenia 3 przetargów nieograniczonych oferty 
przekraczały kwotę jaką dysponował Zamawiający. 

W roku 2018 zamontowano urządzenia do ćwiczeń siłowych i do rekreacji w Parku A. Mickiewicza 
w Wieliczce: wyciskanie siedząc + wyciąg górny-szt.1, biceps + rower-szt.1,wioślarz- szt.1, orbitrek-szt.1, 
wahadło + twister-szt.1, wyciąg dolny triceps-szt.1, drabinka i podciąg nóg-szt.1, stolik do szachów-szt.1, 
przywodziciel odwodziciel podwójny-szt.1, urządzenie do kalisteniki-szt.1, stojak na rowery, ławka parkowa-
szt.3, kosz na śmieci-szt.3, tablica regulaminowa. Poniesione nakłady to 54 999,99 zł. 
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VII.2. Ład przestrzenny - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, oraz 
Studium Zagospodarowania Przestrzennego – realizacja dokumentów strategicznych. 

VII.2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka sporządzane 
jest w oparciu o Uchwałę Nr XXVIII/341/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wieliczka. Studium stanowi podstawowy dokument koordynacji działań 
samorządu lokalnego, uwzględniający potrzeby społeczności oraz spełniający wymogi zgodności z 
prawem. Jest to dokument planistyczny zawierający długofalowe zamierzenia, określający kierunki 
przestrzennych przemian, jak również przekształceń układu komunikacyjnego i infrastruktury 
technicznej na obszarze całej gminy. 

Postępujący rozwój gminy i miasta Wieliczka a także znaczące zainteresowanie inwestorów terenami 
znajdującymi się w granicach gminy, spowodowały konieczność ustalenia takich kierunków rozwoju 
gminy, które pozwolą uzyskać oczekiwane wysokie standardy życia, przy uwzględnieniu stanu ładu 
przestrzennego i zasad jego ochrony oraz zrównoważonego rozwoju.  

Potrzeba opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 
miasta Wieliczka wynika zarówno z przesłanek formalnych, merytorycznych jak i oczekiwań 
mieszkańców wnioskujących o nowe tereny budowlane. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa wizję rozwoju dla 
całego obszaru gminy. Analiza wszystkich uwarunkowań pozwoliła na określenie działań mających 
doprowadzić do jej realizacji w ustaleniach Studium. Ustalenia te zostały określone na tyle precyzyjnie, 
że stanowią podstawę merytoryczną do uwzględniania ich przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz podejmowania przez władze samorządowe decyzji w sprawie 
inwestycji celu publicznego. 

Dokument studium składa się z: 
1) części tekstowej obejmującej:  

a) stan istniejący i uwarunkowania rozwoju gminy Wieliczka, 
b) kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka, 

2) części graficznej, w skład której wchodzą następujące załączniki graficzne: 
a) przeznaczenie i zagospodarowanie terenu – stan istniejący, 
b) środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe – uwarunkowania, 
c) infrastruktura techniczna i układ komunikacyjny – uwarunkowania,  
d) kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, krajobrazu oraz 

dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
e) infrastruktura techniczna i układ komunikacyjny – kierunki, 
f) kierunki zmian i rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej. 

Gmina, w dokumencie Studium, podzielona została na cztery obszary funkcjonalne A, B, C i D. Powyższy 
podział, w okresie sporządzania dokumentu Studium, nawiązuje do obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka, przyjętych przez Radę Miejską. 

Obszary funkcjonalne i obszary rozwoju Studium na terenie miasta i gminy Wieliczka obejmują: 

 obszar A – o powierzchni 1337 ha - obejmujący miasto Wieliczka, 

 obszar B – o powierzchni 3305,45 ha - obejmujący wsie: Czarnochowice, Śledziejowice, 
Strumiany, Mała Wieś, Zabawa, Sułków, Rożnowa, Lednica Górna, Siercza, Grabówki, 
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Sygneczów, Pawlikowice oraz południową część wsi Kokotów, Węgrzce Wielkie i północną 
część wsi Golkowice, Podstolice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe, Mietniów, 

 obszar C - o powierzchni 3921,21 ha – obejmujący południową część wsi: Golkowice, 
Podstolice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe i Mietniów oraz wsie: Janowice, Chorągwica, 
Raciborsko, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Gorzków, Byszyce, 

 obszar D - powierzchni 1313ha - obejmujący wsie: Brzegi i Grabie oraz północną część wsi 
Kokotów i Węgrzce Wielkie. 

Rysunek 1: Granice obszarów funkcjonalnych na terenie miasta i gminy Wieliczka 

 

Źródło: Dokumentacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wieliczka 

W celu określenia polityki przestrzennej i kierunków rozwoju gminy Wieliczka analizie poddano 
uwarunkowania wynikające między innymi z dotychczasowego zagospodarowania terenu, ładu 
przestrzennego, stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz potrzeb i możliwości rozwoju miasta. 
Realizacja celów polityki przestrzennej nastąpiło poprzez ustalenie zmian w strukturze przestrzennej 
gminy, określonej jako „kierunki” zagospodarowania przestrzennego. Działania określone w 
kierunkach zmierzają do zmian funkcjonalnych i przestrzennych mających na celu poprawę ładu 
przestrzennego i lepszego wykorzystania walorów przestrzeni, zarówno miasta jak i poszczególnych 
sołectw. 

Studium zakłada rozwój struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta Wieliczka przy jednoczesnej 
tendencji do uporządkowania już istniejącej kompozycji urbanistycznej oraz konieczności tworzenia 
nowych wnętrz przestrzennych. Proces ten wynika bezpośrednio z koncentracji różnorodnych funkcji 
oraz korzystnej strategicznie lokalizacji miasta.  
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W roku 2018 Gmina Wieliczka miała podpisaną umowę z firmą Beata Cichy Pracownia Urbanistyczna 
na sporządzenie opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Wieliczka. Proces realizowany był w sposób ciągły. W okresie od 16 maja do 8 czerwca 
odbyły się spotkania w celu konsultacji i uzgodnienia pojawiających się wyzwań, m.in. rozwoju 
komunikacji, w tym autobusowej, układu drogowego, chodników i parkingów, infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacyjnej, ochrony środowiska oraz rozbudowy szkół, przedszkoli i żłobków oraz 
zapotrzebowania na tereny budowlane. W następstwie odbytych konsultacji przygotowano dokument 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka, który 
został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18 czerwca do 16 lipca 2018 roku. Uwagi do w/w 
projektu można było składać w terminie do 16 sierpnia 2018 roku. Ze względu na dużą ilość uwag 
planuje będzie się II wyłożenie projektu do publicznego wglądu. 

W 2018 roku w zakresie wiążącej umowy z wykonawcą otrzymano dokumenty ze zmianami 
wynikającymi z procedury opiniowania i uzgodnień, tj. 1 egz. projektu Studium z rysunkami w skali 
oryginalnej, 1 egz. Prognozy oddziaływania na środowisko, roboczy zmniejszony rysunek „kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” a po przeprowadzeniu wyłożenia „Wykaz uwag do Studium” wraz 
z propozycją ich rozpatrzenia 

Łączny koszt zadania pn. Sporządzenie opracowania Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka będzie wynosił 150 060zł a efektem 
będzie przedłożenie projektu uchwały o uchwaleniu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka pod obrady Rady Miejskiej w Wieliczce. 

VII.2.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – punktowe zmiany dokonane 
w roku 2018 

Na terenie Gminy Wieliczka obowiązują aktualnie 4 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów A – obejmujący miasto Wieliczka, B – obejmujący wsie: Czarnochowice, 

Śledziejowice, Strumiany, Mała Wieś, Zabawa, Sułków, Rożnowa, Lednica Górna, Siercza, Grabówki, 

Sygneczów, Pawlikowice oraz południową część wsi Kokotów, Węgrzce Wielkie i północną część wsi 

Golkowice, Podstolice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe, Mietniów, C – obejmujący południową część 

wsi: Golkowice, Podstolice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe i Mietniów oraz wsie: Janowice, 

Chorągwica, Raciborsko, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Gorzków, Byszyce, D - obejmujący wsie: 

Brzegi i Grabie oraz północną część wsi Kokotów i Węgrzce Wielkie. 

Podstawowym celem sporządzonych planów było stworzenie prawnych warunków dla 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w zgodności z wymogami kształtowania ładu 

przestrzennego i wymogami zrównoważonego rozwoju oraz kierunkami wyznaczonymi w 

obowiązującym dokumencie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wieliczka. Plany stanowią podstawę realizacji programów inwestycyjnych w terenach 

przeznaczonych do zabudowy, ochrony cennych zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru oraz 

rozwoju funkcji służących rekreacji i turystyce, a w szczególności: 

- wprowadzania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz 

mieszkaniowo – usługowej i usługowej, w zakresie usług komercyjnych i publicznych; 

- koncentrowania zabudowy produkcyjno - usługowej o charakterze wielofunkcyjnym, 
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w sąsiedztwie autostrady i linii kolejowej; 

- budowy, przebudowy, rozbudowy elementów układu komunikacyjnego niezbędnego 

dla zapewnienia dostępności obszaru jak i właściwego skomunikowania terenów o 

określonym przeznaczeniu oraz budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi obszaru objętego planem oraz o 

znaczeniu ponadlokalnym; 

- zgodnego z przepisami odrębnymi wykorzystania rozpoznanych i udokumentowanych 

złóż powierzchniowych kruszyw naturalnych; 

- ochrony i zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych; 

- ochrony walorów zabytkowych i kulturowych w tym przede wszystkim Kopalni Soli 

i zabytkowego zespołu urbanistycznego historycznego Miasta Wieliczka oraz 

wykorzystania tych unikatowych walorów dla rozwoju funkcji turystycznej, m.in. 

poprzez poprawę bazy turystycznej; 

- turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania obszarów, w tym poprzez zachowanie 

terenów zieleni nieurządzonej dla rozwoju tych funkcji. 

W ramach zaistniałych potrzeb w roku 2018 uchwalono następujące zmiany planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wieliczka:  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”. 

Przedmiotowa zmiana została sporządzona w oparciu o uchwałę Nr XL/483/2017 Rady Miejskiej w 

Wieliczce z dnia 22 września 2017r. Powierzchnia obszaru objętego zmianą planu wynosi 8,63 ha. 

Zmiana dotyczyła obszaru, obejmującego działki nr 1, 2/4, 2/5, 2/6 położone w Kokotowie. 

Podstawowym celem zmiany planu było stworzenie prawnych i przestrzennych warunków dla realizacji 

programu inwestycyjnego w terenach przeznaczonych do lokalizacji zabudowy usługowej a w 

szczególności lokalizacji i funkcjonowania lądowiska śmigłowców wraz z bazą śmigłowcowej służby 

ratownictwa medycznego z zapleczem technicznym obejmującym budynek operacyjno – socjalnym 

z hangarem, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przedmiotowa zmiana została uchwalona uchwałą 

Nr LIV/664/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”. 

Zmiana została sporządzona w oparciu o uchwałę Nr XXXIII/411/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 

z dnia 30 marca 2017r. Zakres zmiany planu obejmował działki położone w Kokotowie i Brzegach 

zgodnie z załącznikiem graficznym (Rysunek 2). Przekształceniem objęto 93,31ha.  
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Rysunek: Obszar objęty punktową zmianą MPZP w Gminie Wieliczka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce  

Podstawowym celem zmiany planu było stworzenie prawnych warunków dla zagospodarowania 
przestrzennego obszaru w zgodności z wymogami kształtowania ładu przestrzennego i wymogami 
zrównoważonego rozwoju oraz kierunkami wyznaczonymi w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka. Plan stanowić będzie podstawę realizacji 
programów inwestycyjnych w terenach przeznaczonych do lokalizacji zabudowy produkcyjno – 
usługowej a także mieszkaniowo - usługowej, m.in. koncentrowania zabudowy produkcyjno - 
usługowej o charakterze wielofunkcyjnym w celu organizacji Wielickiej Strefy Aktywności 
gospodarczej, w sąsiedztwie linii kolejowej. Wyznaczone parametry i wskaźniki urbanistyczne 
zagospodarowania jak i mogących tam powstać obiektów związanych z funkcjonowaniem Wielickiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej zwiększają możliwości inwestycyjne, przy poszanowaniu ładu 
przestrzennego tego obszaru, wymogów urbanistyki i architektury (w tym poprzez ustalenie 
racjonalnych dla tego terenu wysokości zabudowy, wskaźników terenu biologicznie czynnego oraz 
intensywności zabudowy. Ponadto zmiana planu pozwala na budowę, przebudowę, rozbudowę 
elementów układu komunikacyjnego niezbędnego dla zapewnienia dostępności obszaru jak 
i właściwego skomunikowania terenów o określonym przeznaczeniu oraz budowy, przebudowy 
i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi obszaru objętego 
planem oraz o znaczeniu ponadlokalnym. 

Mając na uwadze potrzebę powiększenia potencjału gospodarczego gminy Rada Miejska w Wieliczce, 
na wniosek Burmistrza postanowiła w/w uchwałą o przystąpieniu do zmiany planu dla obszaru „D” w 
celu powiększenia terenu położonego w większości w miejscowości Kokotów, częściowo w Brzegach, 
przeznaczonego na cele przemysłowo-usługowe, Rada Miejska postanowiła również o zmianie układu 
komunikacyjnego i rozwoju systemów infrastruktury technicznej oraz zmianie niektórych wskaźników 
zagospodarowania terenu w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej (WSAG). Opracowany projekt 
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zmiany planu realizował poprzez ustalenia tekstowe i graficzne wskazania zawarte w przytoczonej 
uchwale. Powierzchnia obszaru objętego zmianą planu wynosi ok. 7,1% powierzchni całego planu dla 
obszaru D. Tereny, dla których sporządzono niniejszy projekt zmiany planu nie znajdują się w obszarze 
Natura 2000, nie są objęte formami ochrony na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dla 
opracowywanej zmiany planu przeprowadzona została tzw. strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. Przedmiotowa zmiana została uchwalona uchwałą Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w 
Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”. 
Zmiana została sporządzona w oparciu o uchwałę Nr XL/484/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 
września 2017r. Obejmuje działki położone w Mietniowie, oznaczone w ewidencji gruntów nr 112/1 i 
112/2; działki położone w Golkowicach, oznaczone w ewidencji gruntów nr 260, 261/1, 261/2, 262, 
263, 264, 265, 266, 273, przeważającą część działki nr 258, północną część działki nr 255, przeważającą 
część działki nr 256 oraz zachodnią część działek nr 270 i 271; działki położone w Golkowicach, 
oznaczone w ewidencji gruntów nr 293 i 302 w przeważającej ich części oraz wschodnią część działki 
nr 301 i północno - wschodnią część działki nr 300; działki położone w Małej Wsi, oznaczone w 
ewidencji gruntów nr 196 i 207 w przeważającej ich części oraz zachodnią część działek nr 197 i 206; 
oraz działki położone w Sułkowie, oznaczone w ewidencji gruntów nr 246/2, 246/5, 246/6, 
przeważającą część działek nr 246/4, 247/2, 247/3, północną część działek nr 247/1, 248/12, 249, 
250/2 oraz północno - wschodnią część działki nr 248/8 i 251. Podstawowym celem zmiany planu było 
stworzenie prawnych i przestrzennych warunków dla realizacji programu inwestycyjnego w terenach 
przeznaczonych do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, w zgodności z wymogami kształtowania ładu 
przestrzennego i wymogami zrównoważonego rozwoju oraz kierunkami wyznaczonymi w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka. Przyjęty w uchwale 
zakres opracowania obejmuje dokonanie 4 korekt w zakresie rozwiązań komunikacyjnych o znaczeniu 
lokalnym (dot. dróg KDD i KDW), a w jednym przypadku włączenia całych działek do terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa zmiana została uchwalona uchwałą Nr LIV/663/2018 
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D” . 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „A”. 
15 lutego 2018 r. Rada Miejska w Wieliczce podjęła uchwałę nr XLVII/569/2018 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Wieliczka - obszar A. Przedmiot zmian obejmował działki ewidencyjne numer 10, 14, 17, 18, 
21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 
22/15, 22/16, 22/17, 22/18, 22/19, 22/20, 22/21, 22/22, 22/23, 22/24, 22/25, 23, 24/1, 24/2, 25, 28, 
29 i 30 położone w obrębie 2 miasta Wieliczka. W roku 2018 nie realizowano w/w zadania. Przewiduje 
się podjęcie uchwały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Wieliczka - obszar A obejmującego cały obszar Miasta Wieliczka, a nie tylko jego części. 

VII.3. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016 – 2023 

Uchwałą Nr XXXI/372/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wieliczka na lata 2016-2023 przyjęto do realizacji Program 
Rewitalizacji Miasta Wieliczka. Założenia Programu wpisują się zarówno w Strategię Rozwoju Gminy 
Wieliczka na lata 2015-2023 jak i w założenia programowe Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, ale również w 
Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieliczka.  
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Spójność dokumentów zauważyć można już w celach głównych, które podkreślają konieczność 
zrównoważonego rozwoju gminy w zakresie jakości życia mieszkańców, produktywności gospodarki, 
funkcjonalności poszczególnych systemów oraz ochrony środowiska przyrodniczego. Spójność tych 
dokumentów przejawia się również w realizacji zamierzonych celów, które można znaleźć 
w dokumentach opisanych powyżej.  

Lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych pokrywa się z dokumentem Strategii Rozwoju 
Gminy Wieliczka na lata 2015-2022. Przykładami mogą być: Podobszar I Zadanie 1.1. Budowa Centrum 
Kulturalnego wraz z Biblioteką, który wprost został zawarty w celach strategicznych Strategii Rozwoju8, 
czy też inwestycja zawarta w podobszarze II pn. Przebudowa ulicy Mickiewicza przed Szkołą 
Podstawową nr 2 oraz Zagospodarowanie terenu wokół szkoły nr 2. Obie te inwestycje realizowano w 
roku 2018 zarówno jako cel Strategii Rozwoju jak i Programu Rewitalizacji9 

Innym ważnym aspektem poruszanym w Programie rewitalizacji były działania ekologiczne – wysoka 
jakość środowiska naturalnego. Obszar ten znajduje swoje odzwierciedlenie w celach przyrodniczych 
dokumentu studium i MPZP, w tym: 

– zachowanie istniejącej wielkości i jakości zasobów środowiska przyrodniczego przy 
racjonalizacji jego wykorzystania, 

– redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
– preferowanie technik i technologii przyjaznych środowisku, 

Cel ten w roku 2018 realizował Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poprzez działania 
pro ekologiczne. Program „Wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na 
terenie Gminy Wieliczka” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.4.1 Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji. 
Program realizowany będzie w okresie od czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. Wartość projektu 
wynosi 10 148 057,62 zł w tym dofinansowanie 9 996 000,00 zł. Wkład własny Gminy Wieliczka wynosi 
152 057,62 zł i jest przeznaczony na działania promocyjne oraz edukacje ekologiczną. W roku 2018 w 
ramach Programu wymiany kotłów i pieców zrealizowanych zostało 327 inwestycji. Koszty 
kwalifikowane wykonanych inwestycji to 4 198 023,65 zł. Stare nieekologicznie źródła ciepła 
zamienione zostały 315 kotłami gazowymi oraz 12 kotłami na biomasę. 

Ponadto w 2018 roku zrealizowane zostało zadanie pn. „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji na terenie Gminy Wieliczka- etap II” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie 
województwa małopolskiego”. W ramach programu zlikwidowanych został 20 starach instalacji 
węglowych. W miejsce starych kotłów zainstalowanych zostało 17 kotłów gazowych kondensacyjnych 
oraz 3 kotły węglowe z ekodesign. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 160 000,00 zł w tym 
wkład własny Gminy Wieliczka to 50 000,00 zł, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie to 80 000,00 zł. 

2018 rok to przede wszystkim rok walki o czyste powietrze, to rok w którym w naszej gminie została 
wymieniona rekordowa ilość starych kotłów tzw. kopciuchów na nowe ekologiczne źródła ciepła. To 
właśnie Wieliczka spośród wszystkich gmina okalających Kraków zrobiła najwięcej jeżeli chodzi o 

                                                           
 

8 Omówienia realizacji tej inwestycji dokonano w części dotyczącej Strategii Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 
2015-2022 
9 Inwestycje zostały omówione w raporcie w części dotyczącej Strategii Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2015-
2022 
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poprawę jakości powietrza w naszym regionie. Wymieniliśmy z programu RPO- 327 starych pieców na 
nowe ekologiczne źródła ciepła z programu PONE wymienionych zostało 20 kotłów. 

W roku 2018 odbył się Wielicki EKO-piknik, dzięki któremu powyższe działania były realizowane. 
W ramach EKO-pikniku zorganizowano szereg atrakcji które miały uświadamiać uczestników o potrzebie 
działań ekologicznych. Odbyły się prelekcje, każdy mógł odwiedzić autobus ekologiczny. Rozdawano 
broszury informacyjne, organizowano zabawy ekologiczne i inne. 

 

W roku 2018 do mieszkańców trafiły ulotki odnośnie segregacji odpadów czy też wywieszano plakaty 
na tablicach ogłoszeń dotyczące kwestii sortowania nieczystości. Wielicki Ekodoradca uczestniczył w 
spotkaniach w szkołach podstawowych. Ponadto przedstawiał zagadnienia dotyczące ekologicznych 
postaw na zebraniach w sołectwach Gminy Wieliczka.  

W roku 2018 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska realizował programy wspierające 
ograniczenie niskiej emisji. Rok 2018 to przede wszystkim realizacja postanowień zawartych w uchwale 
z 2017 roku dotycząca przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w 
indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieliczka w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Jedno z realizowanych zadań w ramach Programu rewitalizacji obejmowało integrację 
międzypokoleniową mieszkańców osiedli. Obszarem tym zajmował się w roku 2018 MGOPS Wieliczka 
poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych. Zadanie zostało 
zlecone w trybie konkursu ofert na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. Oferta skierowana 
była do osób w podeszłym wieku zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka. Łącznie dla 30 osób. 
Zadanie miało na celu integrację międzypokoleniową. Dodatkowo w roku 2018 prowadzono ośrodek 
wsparcia - dziennego domu pomocy dla 45 uczestników – osób starszych i niepełnosprawnych z terenu 
Miasta i Gminy Wieliczka. Zadanie zostało zlecone w trybie konkursu ofert na okres od 1 grudzień 2016 
do 31 grudzień 2018r. Oferta skierowana do osób starszych i niepełnosprawnych łącznie 45 osób. 
Zadanie miało na celu integrację społeczną uczestników Ośrodka, podtrzymywanie kondycji 
psychofizycznej, rehabilitację społeczną oraz usprawniającą, konstruktywne wykorzystanie czasu 
wolnego, inspirowanie powstawania grup wsparcia oraz wzmacnianie więzi prospołecznych, 
uspołecznianie seniorów poprzez uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych. Koszt zadania w 2018 r. 
318 600,00 zł. Nadto MGOPS zlecił prowadzenie dwóch mieszkań chronionych łącznie dla 15 osób 
starszych i niepełnosprawnych. Zadanie zlecone w trybie konkursu ofert na okres od 01.12.2016 do 
31.12.2018r. Oferta skierowana do osób starszych i niepełnosprawnych łącznie 15 osób. Zadanie ma 
na celu zapewnienie dachu nad głową i podstawowych warunków w formie wyposażenia 
pomieszczenia mieszkalnego, zapewnienia pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz 
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specjalistycznej pomocy, w tym pracownika socjalnego i psychologa, zapewnienie innych, 
dostosowanych do potrzeb i sytuacji osoby form pomocy. Koszt zadania w 2018 r. 162 000,00 zł.  

Rewitalizacja Gminy Wieliczka przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez 
stworzenie nowych, atrakcyjnych i społecznie aktywnych przestrzeni publicznych funkcjonujących w 
ramach małych, lokalnych wspólnot mieszkańców. Wspólnoty te będą podejmowały inicjatywy na 
rzecz wzajemnej integracji – wspierane w tym względzie przez lokalne organizacje pozarządowe oraz 
jednostki miejskie. Działania te sprawią, że zmniejszy się wykluczenie społeczne, szczególnie 
dotykające osoby niezaradne życiowo i starsze, których odsetek będzie systematycznie wzrastał na 
starszych osiedlach Wieliczki (Sienkiewicza, Asnyka, Wincentego Pola, Boża Wola, Kościuszki 
i Przyszłość). Formy aktywizacji społecznej i integracji będą realizowane z wykorzystaniem 
zaangażowania samych mieszkańców, tak by sami współkształtowali i brali odpowiedzialność za swoje 
życie i rozwój. Wsparcie to będzie realizowane bezpośrednio w środowiskach osób defaworyzowanych 
– dotkniętych ubóstwem i niezaradnością życiową (mieszkania socjalne przy ul. Klaśnieńskiej). Program 
zakłada, iż Wieliczka będzie miejscem przyjaznym osobom starszych i niepełnosprawnym. Stopniowo 
usuwane będą bariery przestrzenne utrudniające poruszanie się w bezpośrednim otoczeniu i w ramach 
osiedli mieszkaniowych objętych programem rewitalizacji. Z przestrzeni publicznych mają sukcesywnie 
znikać samochody, a uwolniona przestrzeń ma zostać przywrócona pieszym, mieszkańcom i turystom. 
Dla samochodów powstaną parkingi kubaturowe (teren po dawnej kotłowni) na obrzeżach osiedli 
mieszkaniowych, które mogą służyć także klientom usług oraz interesantom w instytucjach publicznych 
zlokalizowanych w centrum. Na osiedlach funkcjonować będą przestrzenia, aranżowane z udziałem 
mieszkańców a przeznaczone do wypoczynku i zabaw dla dzieci, młodzież, a także osób dorosłych i 
starszych. Kontynuacja dotychczasowej rewitalizacji udostępni mieszkańcom nowe tereny rekreacyjne 
i wypoczynkowe, pozwalające na realizację pasji sportowych i integrację międzypokoleniową (Park 
Adama Mickiewicza, tereny wokół Stoku pod Baranem). Rekreacji na świeżym powietrzu sprzyjać będą 
działania podejmowane na rzecz ograniczenia niskiej emisji, przede wszystkim uwzględniające 
likwidację palenisk wykorzystujących niskiej jakości paliwa kopalne i śmieci. Działania te powiązane 
zostaną z akcjami edukacyjnymi oraz wsparciem dla osób, których nie stać na inwestycję w ekologiczne 
formy ogrzewania. Założeniem programu jest aby Wieliczka stała się miastem bezpiecznym, 
przyjaznym dla bezpiecznego przemieszczania się przy wykorzystaniu różnych środków transportu. 

VII.4.Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZGK 
w Wieliczce Sp. z o.o. na lata 2018-2022 

W dniu 15 lutego 2018r. Rada Miejska w Wieliczce podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018-2021”. Plan 

został uchwalony zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków.  

Woda pitna dla mieszkańców Gminy Wieliczka dostarczana jest z zakładów uzdatniania wody 

w Bieżanowie i Węgrzcach Wielkich jak również zakupywana w Krakowie i Świątnikach Górnych. Spółka 

odbiera i odprowadza ścieki: 

 z terenów miasta Wieliczka oraz z terenów północnych Gminy Wieliczka systemem sieci 
kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Krakowie – Płaszowie, 

 z terenów południowych Gminy Wieliczka systemem sieci kanalizacyjnej do 5 oczyszczalni 
lokalnych. 

Uzdatnianie pobranej wody surowej oraz dostarczanie odbiorcom wody pitnej i odprowadzanie 

ścieków o jakości zgodnej z normami polskimi, jest jednym z podstawowych zadań stojących przed 
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Spółką w tym celu konieczna jest realizacja przedsięwzięć związanych z modernizacją i budową nowych 

urządzeń kanalizacyjno – wodociągowych. Ich planowany zakres przedstawiony został w niniejszym 

opracowaniu. 

Plan rozwoju przewiduje zrealizowanie w latach 2018-2022 następujące cele: 

 podnoszenie satysfakcji i zadowolenia odbiorców usług 

 minimalizacja straty finansowej i osiągnięcie zadowalającej płynności poprzez racjonalną 
gospodarkę środkami produkcji i efektywną windykację należności 

 poprawa warunków pracy załogi i zmniejszenie ryzyka zawodowego. 
Z sieci wodociągowej istniejącej na terenie Miasta i Gminy Wieliczka korzysta 77% mieszkańców. 

Zaplanowana modernizacja sieci wodociągowej powoduje zwiększenie zapotrzebowania na usługę 

dostawy wody. Dobowa wydajność wszystkich posiadanych ujęć wody oraz możliwość jej uzdatniania 

sięga 4 000m3 na dobę i gwarantuje 40% pokrycie zapotrzebowania. Pozostałą ilość zakupuje się do 

MPWiK SA w Krakowie. W celu zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb wodociągowych z 

własnych źródeł zaplanowano wykonanie modernizacji obiektu w Bieżanowie oraz budowę nowej 

stacji uzdatniania wody w Wieliczce – Bogucicach. 

W celu poprawy niezawodności działania zaopatrzenia w wodę w okresie realizacji planu niezbędne są 

prace dotyczące: 

 modernizacji stacji uzdatniania wody – Węgrzce Wielkie 

 sukcesywna wymiana sieci wodociągowej stalowej, żeliwnej i azbesto-cementowej na materiał 
nowej generacji. 

Plan zakładał, iż zakończenie przez gminę Wieliczka projektu unijnego związanego z budową systemu 

kanalizacyjnego spowoduje wzrost odbieranych ścieków.  

Plan zakłada przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzania ścieków 

1. w zakresie zużycia wody: 

 wymianę odcinków wodociągów o dużej awaryjności, 

 prowadzenie prac pozwalających na sterowanie pracą sieci wodociągowej, 

 zamiar wprowadzania zdalnego odczytu wodomierzy, 

 łączenie końcówek sieci wodociągowych w zamknięte ciągi, co powoduje zmniejszenie 
zużycia ilości wody niezbędnej do płukania sieci wodociągowej, 

 prowadzenie prawidłowej gospodarki wodomierzowej poprzez niezwłoczną wymianę 
niesprawnych wodomierzy,  

 dążenie do opomiarowania wszystkich punktów poboru wody m.in. wody bezpowrotnie 
zużytej, 

 wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów p.poż, 

 likwidacja ryczałtów; 
2. w zakresie wprowadzania ścieków: 

 prowadzenie kontroli włączeń do sieci kanalizacyjnej pod kątem nielegalnego 
odprowadzania wód deszczowych i infiltracyjnych, 

 wykonywanie przeglądów sieci oraz likwidacja istniejących nieszczelności, 

 kontrola jakości gospodarki ściekowej u odbiorców przemysłowych, 

 bieżące monitorowanie liczby podłączeń do sieci kanalizacyjnej, 

 monitoring pracy przepompowni ścieków umożliwiający szybkie podjęcie działań 
naprawczych w przypadku stanów awaryjnych. 

Plan wieloletni uwzględnia możliwości ekonomiczne Spółki oraz możliwość pozyskania 
dofinansowania, w poszczególnych latach, ze środków Unii Europejskiej. Został opracowany z 
uwzględnieniem zapisów zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wieliczka oraz w planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 
terenie miasta i gminy Wieliczka. 
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Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. realizując zapisy wieloletniego planu w roku 2018 wykonał 
następujące działania inwestycyjne: 

 zakończono zadania inwestycyjne: 

 196 mb sieci wodociągowej w Węgrzcach Wielkich 

 464 mb sieci wodociągowej w Wieliczce 

 114,5 mb sieci wodociągowej w Mietniowie 

 74,2 mb sieci wodociągowej w Golkowicach 

 284 mb sieci wodociągowej w Pawlikowicach 

 201,8 mb sieci wodociągowej w Lednicy Górnej 

 123 mb sieci wodociągowej Czarnochowice-Technikum 

 135 mb sieci wodociągowej – Grabówki 
Łącznie w roku 2018 wykonano 1 592,5 mb sieci wodociągowej na kwotę 176 671,09 zł. Ponadto w 
roku 2018 trwały inwestycje na kwotę 762 115,60 zł szczegółowo opisane poniżej: 

 budowa Zakładu Uzdatniania wody podziemnej Wieliczka-Bogucice - 625 767,35 zł 

 budowa sieci wodociągowej (Krzyszkowice-Glinki) - 12 600,00 zł 

 kanał sanitarny (Mała Wieś - Węgrzce Wielkie) - 49 820,00 zł 

 budowa sieci wodociągowej (Węgrzce Wielkie) - 8 600,00 zł 

 budowa sieci wodociągowej PE 225 z rozbudową drogi gminnej - 32 097,00 zł 

 budowa sieci wodociągowej Wieliczka (ul. Zielna) - 33 231,25 zł 

Spółka przy współfinansowaniu z podmiotami zewnętrznym zrealizowała 1 775,8 m sieci 
wodociągowej, na którą przeznaczono 204 031,18 zł. 

W celu ograniczenia strat wody wybudowano węzeł sieciowy na magistrali wodociągowej DN 225 w 
miejscowości Raciborsko, a także połączono odcinki sieci w system pierścieniowy tym samym 
zabezpieczając dwustronne zasilanie dla osiedli mieszkaniowych. W związku z ciągłym rozwojem 
zabudowy mieszkaniowej rozbudowano sieć wodociągową wraz z reduktorownią w miejscowości 
Lednica Górna, a łączny koszt prac wyniósł 46 756zł.  

Ze względu na toczące się inwestycje drogowe rozpoczęto prace związane z budową rurociągów wody 
czystej i surowej w Węgrzcach Wielkich DN 225 PE o dł.=80,1 m oraz DN 160 PE o dł.= 81,3 m. Zakład 
Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba Sp. z o.o. ul. Drogowców 6, 32-400 Myślenice, z którą podpisano 
umowę w dniu 26.09.2018r. wycenił prace na łączną kwotę: 74 021,4 zł  

W zakresie zadań związanych z kanalizacją sanitarną zakończono prace budowlane dot. budowy kanału 
sanitarnego w drodze gminnej nr 560948K relacji Mała Wieś- Węgrzce Wielkie. Kanał grawitacyjny, 
tłoczny oraz przepompownię ścieków wykonała firma Zakład Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba Sp. z 
o.o. ul. Drogowców 6, 32-400 Myślenice, z którą podpisano umowę w dniu 26.09.2018r. na łączną 
kwotę 80 934 zł. 

Podjęto czynności związane z modernizacją przepompowni ścieków P7 Zabawa- Lurańce. Dokonano 
płukania, kamerowania sieci, a także wymieniono istniejące pompy. 

VII.5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2018 

Celem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Wieliczka na rok 2018” przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/575/2018 Rady Miejskiej w 
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Wieliczce z dnia 27 marca 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r., poz. 3278) jest zapobieganie 
bezdomności zwierząt oraz opieka na zwierzętami bezdomnymi. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom Gmina Wieliczka realizowała w 2018 poprzez zawarcie 
umowy z hotelem dla psów i kotów „Psia Kość” znajdującym się w Lednicy Górnej 30 w celu 
przyjmowania i utrzymywania bezdomnych zwierząt, które utraciły właściciela, wałęsających się, 
pozostających bez opieki, odebranych na skutek niewłaściwego traktowania, poszukiwania dla nich 
nowych właścicieli oraz zobowiązanie hotelu do przeprowadzenia przez lekarza weterynarii sterylizacji 
lub kastracji przyjmowanych bezdomnych zwierząt. Do hotelu dostarczono 130 psów, nowym 
opiekunom oddano 63 koty i kocięta. Koszty przyjmowania i utrzymywania bezdomnych zwierząt 
wyłapanych na terenie Gminy Wieliczka: 97 017 zł 

Dodatkowo realizując zapisy programu zawarto umowę z lecznicą weterynaryjną na świadczenie 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, dla 
zwierząt przebywających w hotelu i wolno żyjących. Koszty usług weterynaryjnych dla bezdomnych 
zwierząt pochodzących z terenu Gminy Wieliczka: 26 915 zł. 

W roku 2018 zawarto umowę z gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsce dla zwierząt 
gospodarskich (zabłąkanych, pozostających bez opieki właściciela). Gmina Wieliczka w roku 2018 nie 
korzystała z usług, w celu umieszczenia zwierząt gospodarskich. Program reguluje współpracę z 
organizacjami pozarządowymi, których zadaniem jest opieka nad zwierzętami. Współpraca 
realizowana była w 2018 r. z Fundacją Dog Rescue 

VII.6. Program wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży im. Jana Pawła II 

W roku 2005 po raz pierwszy ustanowiony został w Gminie Wieliczka program stypendialny dla 

uzdolnionej młodzieży. Do chwili obecnej dokonano kilkakrotnie korekt istniejącego rozwiązania i 

przyjęto nowe zasady wspierania uczniów zdolnych. W dniu 19 lipca 2018 r. podjęto ostatnią uchwałę 

nr LIII/633/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II. Program ten ma na celu poprawę warunków 

rozwoju uczniów zdolnych oraz zachęcania dzieci do zdobywania wiedzy i doskonalenia swoich 

umiejętności. Formy pomocy i związane z nimi świadczenia są indywidualnym wyróżnieniem dla 

ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i który może poszczycić 

się znaczącymi osiągnięciami edukacyjnymi, artystycznymi lub społecznymi. Stypendia przyznaje się 

uczniowi będącemu mieszkańcem Gminy Wieliczka za osiągnięcia uzyskane w poprzedzającym roku 

szkolnym, na który ma być przyznane. Źródłem finansowania programu są środki zabezpieczone w 

budżecie gminy. Stypendia są przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka na wniosek 

Kapituły Programu. Zwyczajowo laureaci nagradzani są podczas Obchodów Dnia Papieskiego. 

Formami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów są: 

1) Nagroda Edukacyjna Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II, zwana dalej Nagrodą Edukacyjną; 

2) Stypendium Edukacyjne Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II za osiągnięcia w nauce, zwane dalej 

Stypendium Edukacyjnym; 

3) Stypendium Edukacyjne Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II za osiągnięcia w artystyczne, zwane 

dalej Stypendium Artystycznym; 

4) List Gratulacyjny. 
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Tabela: Wysokość przyznanych stypendiów w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019. 

Forma pomocy materialnej 2017/2018 2018/2019 

Stypendia edukacyjne 
6 uczniów po 440 zł 

2 uczniów po 200 zł 

6 uczniów po 250 zł 

Stypendia artystyczne 8 uczniów po 400 zł 9 uczniów po 400 zł 

Nagroda Edukacyjna 1 uczeń -1 000 zł 1 uczeń – 1 000 zł 

List gratulacyjny  otrzymało 25 uczniów – 7.280 zł   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Szkół i Przedszkoli UMiG w Wieliczce  

VII.7. Programy społeczne i pomocowe realizowane w roku 2018 

VII.7.1. Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2018 

Ustawodawca stoi na stanowisku, iż gminy posiadają najlepszą wiedzę o problemach swojej 
społeczności, dlatego też przede wszystkim samorządy powinny podjąć środki zaradcze i naprawcze 
dla mieszkańców, działania lokalne wywierają wpływ na zmianę postaw i zachowań danej społeczności. 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii10 realizowany w Gminie Wieliczka odpowiada na pytania o przyczyny powstawania 
problemów uzależnień oraz wskazuje kierunki skutecznych oddziaływań prewencyjnych. 

Zadania Gminnego Programu w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od 
alkoholu. 
Cel: Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu. 

Zrealizowane działania: 

1. Finansowanie programów terapeutycznych w szczególności Programu „Terapia Uzależnionych 
od alkoholu i współuzależnionych” oraz dodatkowych programów po ukończeniu 
podstawowej terapii. Na mocy artykułu 21 ust. 1 ustawy leczenie osób uzależnionych od 
alkoholu odbywa się w placówkach lecznictwa odwykowego. Zadaniem samorządu 
terytorialnego jest udzielenie placówce takiego wsparcia, jakie pozwalałoby na realizację 
efektywnych programów terapeutycznych. 

2. Dofinansowanie specjalistycznych szkoleń dla osób udzielających pomocy, podnoszących ich 
kwalifikacje. 

3. Finansowe i pozafinansowe wspieranie bazy lokalowej i wyposażenia placówki leczenia 
odwykowego gdzie prowadzone są usługi terapeutyczne dla mieszkańców gminy. 

4. Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. 
Zadania punktu, m.in.: 

a. motywowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do podjęcia psychoterapii 
w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego; 

b. motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany 

                                                           
 

10 Uchwała Nr XLV/542/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 
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wzorca picia; 
c. przygotowanie i realizacja procedury interwencji wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu; 
d. udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym; 
e. rozpoznanie zjawiska przemocy (w tym domowej), udzielenie stosownego wsparcia i 

informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy; 
f. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej; 
g. współpraca oraz przepływ informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami 

zajmującymi się pomocą socjalną, medyczną, prawną i psychologiczną. 
5. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjo – edukacyjnych oraz wydawnictw związanych z 

problematyką alkoholową dla pacjentów pozostających w terapii, dla instytucji i organizacji 
współpracujących w procesie pomocowym. Zakup usług i materiałów związanych z 
eksploatacją budynku przeznaczonego na bazę do realizacji gminnego programu. 

6. Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia. Ponoszenie 
kosztów postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do leczenia w placówkach 
odwykowych. 

7. Wskaźniki: 
a. ilość osób podejmujących terapię – 1621 
b. ilość osób, którym udzielono informacji o możliwości leczenia – 147 
c. ilość wniosków skierowanych do GKRPA- 292 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i 
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
Cel: Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z 
rodzin z problemem alkoholowym. 

Zrealizowane działania: 
1. Udzielanie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób współuzależnionych. 

Dofinansowanie szkoleń specjalistycznych dla osób realizujących to zadanie. 
2. Pomoc psychologiczna, opiekuńcza i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym, przemocowym, narkotykowym oraz dzieci z grupy ryzyka dotyczącego 
wymienionych problemów. Rozszerzanie i wspieranie działalności grup świetlicowych z 
programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym: 
a. finansowanie dożywiania dzieci w grupach świetlicowych; 
b. finansowanie wybranych usług i programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i 

innych wspierających pracę świetlicy; 
c. dofinansowywane wyjazdów i zajęć programowych; 
d. wspieranie działalności poprzez poradnictwo i pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży 

objętej działalnością placówki; 
e. finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych w grupach świetlicowych; 
f. dofinansowywanie szkoleń, kursów czy warsztatów specjalistycznych dokształcających i 

rozwijających w kierunku nabywania umiejętności oraz podnoszenia kompetencji 
prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla osób prowadzących zajęcia 
w świetlicach lub deklarujących gotowość podjęcia tego typu pracy, w tym prowadzenie 
grupy superwizyjnej. 

3. Zabezpieczenie skoordynowanych działań wobec rodzin, w których występują problemy 
alkoholowy i/lub narkotykowy i/lub przemocy: 
a. zapewnienie poradnictwa, pomocy psychologicznej, terapeutycznej, informacyjnej, 

wspierającej, edukacyjnej dla osób poszukujących pomocy (w tym doświadczających 
przemocy) - w szczególności poprzez finansowanie funkcjonowania Zespołu Terapeutów; 

b. realizacja odrębnych programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i korekcyjnych 
dla dzieci z tych rodzin; 

c. realizacja działań w obszarze zespołu interdyscyplinarnego (organizowanie spotkań i 
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dyżurów dotyczących współpracy służb i instytucji, zwłaszcza związanych z wdrażaniem 
nowych procedur interwencji wobec przemocy); 

d. prowadzenie punktu specjalistycznej pomocy prawnej oraz pomocy w redagowaniu pism 
urzędowych dla członków rodzin podejmujących działania zmierzające do pozytywnej 
zmiany w rodzinie. 

4. Organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji, narad dotyczących problematyki zachowań 
ryzykownych, uzależnień oraz przemocy w rodzinie dla przedstawicieli służb i instytucji 
działających w środowisku, bezpośrednio bądź pośrednio stykających się tymi problemami. 

5. Prowadzenie badań diagnozujących skalę i dynamikę zachowań ryzykownych, problemów 
uzależnień i/lub współuzależnień i/lub przemocy na terenie gminy. 

6. Wskaźniki: 
a. ilość osób, którym udzielono pomocy psychologicznej, terapeutycznej- 240 
b. ilość dzieci biorących udział w zajęciach grup świetlicowych z programem profilaktycznym- 

257  
III. Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. 
Cel: Poszerzenie i urozmaicenie działań o charakterze profilaktycznym w ramach realizacji 
GPPiRPAoPN; 

Zrealizowane działania: 

1. Możliwość zlecania zadań z zakresu gminnego programu do realizacji organizacjom 
pozarządowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym 
i wolontariacie w miarę wolnych środków. 

2. Wspieranie merytoryczne instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych 
zajmujących się profilaktyką, rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przemocy w 
rodzinie. 

3. Współpraca merytoryczna z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów o 
wymiarze profilaktycznym dla dzieci z grup świetlicowych oraz dzieci i młodzieży uczących się 
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wieliczka. 

Gmina jest uczestnikiem kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 
W 2018 Gmina Wieliczka po raz kolejny przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii 
profilaktyczno - edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Hasło edycji 2018 brzmiało „AUTOPORTRET. 
Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! – czyli o budowie poczucia własnej wartości”. Kampania 
skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także do rodziców i nauczycieli. 
Głównym celem kampanii jest wspieranie budowy poczucia własnej wartości, nauka samooceny, 
doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia, wspieranie pozytywnych wyborów życiowych 
dzieci i młodzieży, ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych oraz 
wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji 
prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć 
profilaktycznych, spotkań, konkursów. 

Cele dodatkowe kampanii to: 

 kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i 
społecznemu, takich jak:  

 umiejętność budowania relacji z otoczeniem,  

 poczucie własnej wartości, 

 szacunek do innych ludzi,  

 ciekawość poznawcza,  

 kreatywność,  

 przedsiębiorczość,  



106 
 

 kultura osobista,  

 gotowość do uczestnictwa w kulturze, 

 podejmowanie inicjatyw oraz pracy zespołowej; 

 przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym; 

 kształtowanie postaw prozdrowotnych.  
W 2018 r., wzorem ubiegłych lat, realizowane były konkursy i warsztaty, a w czerwcu zorganizowano 
finałowy piknik. Dzieci i młodzież uczestniczące w proponowanych przez inicjatorów kampanii 
zajęciach, uczą się twórczej aktywności, zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w życiu wolnym 
od używek. 

IV. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
Cel: przeciwdziałanie naruszeń przepisów prawa w związku z alkoholem. 

Zrealizowane działania: 

1. Opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o 
wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałami Rady 
Miasta dotyczącymi limitu punktów sprzedaży i ich lokalizacji. 

2. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz podejmowanie 
działań interwencyjnych w zgłoszonych przypadkach sprzedaży napojów alkoholowych 
osobom nieletnim lub nietrzeźwym. 

3. Wskaźniki: 
a) ilość wydanych opinii; 
b) ilość przeprowadzonych kontroli/ interwencji. 

VII.7.2. Program osłonowy dotyczący udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy 
w zakresie dożywiania 

Uchwałą Nr XLI/549/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. przyjęto program osłonowy dotyczy udzielania 
mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy w zakresie dożywiania w związku z uchwałą nr 221 Rady 
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
(tj.: MP z 2015 r., poz. 821), który zakończył się 31 grudnia 2018 roku. Dotychczas realizowany 
wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyczynił się do zmniejszenia skali 
problemu dzieci i uczniów, którzy byli pozbawieni posiłku w trakcie przebywania w szkołach. W 
znacznym stopniu przyczynił się również do objęcia pomocą osób dorosłych w tym starszych, 
niepełnosprawnych i o niskich dochodach. Opracowany program osłonowy, przewiduje udzielenie 
wsparcia oraz odstąpienie od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób spełniających 
kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej. Program określa również zasady zwrotu wydatków za świadczenia 
w postaci posiłku dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe. Świadczenia dla 
osób przekraczających kryterium będą w całości finansowane ze środków własnych Gminy – poza 
Programem. Ponadto program umożliwia obejmowanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
pomocą w formie posiłków dzieci lub uczniów na podstawie informacji odpowiednio dyrektora szkoły 
lub przedszkola, bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz 
wydawania decyzji administracyjnej. Warunkiem przyznawania pomocy w tym trybie jest przyjęcie 
przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, który 
przewiduje takie rozwiązanie.  
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PROGRAM RZĄDOWY „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” była przyznawana zgodnie z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów 
z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (tj.: M.P. 2015 
poz. 821) oraz na podstawie uchwały nr XLI/549/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 6 lutego 2014 
r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka 
pomocy w zakresie dożywiania (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r., poz. 919), uchwały nr XLII/555/2014 Rady 
Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu 
osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy w zakresie dożywiania (Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 2014 r., poz. 1421), zarządzenia nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 
27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji programu wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Gminie Wieliczka na lata 2014-
2020. 

Realizowany w 2018 r. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” miał na celu: 

  wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie 
dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk 
wiejskich, 

  długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez 
ograniczanie zjawiska niedożywienia, 

  upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, 

  poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. 

Kryterium uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania:  

Pomoc w zakresie dożywiania była przyznawana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium 
dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.:  

 1 051,50 zł – w przypadku osoby samotnej lub samotnie gospodarującej 

  792,00 zł – w przypadku osób w rodzinie 
W roku 2018 na terenie gminy Wieliczka program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
realizowany był w formie gorącego posiłku oraz świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup 
posiłku lub żywności. 

Zasiłek celowy w ramach Programu 

W 2018 roku pomocą w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub artykułów 
spożywczych potrzebnych do przygotowania gorącego posiłku objęto 923 osoby, w tym 341 osoby 
samotne. Wypłacono 3 655 zasiłków celowych dla 519 rodzin. Świadczenie przyznawane było w 
przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie 
posiłku było by nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną. W 2018 r. w ramach zasiłku 
celowego wydatkowana została kwota 548 163,25 zł w tym 328 897,95 zł z dotacji Wojewody i 219 
265,30 zł ze środków własnych Gminy. 

Gorący posiłek - dożywianie dzieci w szkołach 

Program realizowany jest przy pomocy jednostek oświatowych, które posiadają bazę żywieniową lub 
odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych.  

W 2018 roku dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowane 
było w 41 placówkach z terenu gminy w tym w 20 szkołach, 20 przedszkolach. Ubóstwo rodzin, zjawisko 
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niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, 
a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających 
na ich utrzymaniu dzieci. W 2018 roku z gorącego posiłku w szkołach skorzystało 293 dzieci, na 
podstawie decyzji, oraz 73 uczniów w ramach pkt.V.2 Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 
2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. 2015 poz. 821) oraz na 
podstawie § 8 Uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce Nr XLI/549/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie 
przyjęcia programu osłonowego dot. udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy w zakresie 
dożywiania. Pomoc w tym trybie pozwala na pomoc uczniom z rodzin, w których kryterium dochodowe 
jest przekroczone, ale są inne obiektywne trudności: choroba, niepełnosprawność czy inne zdarzenia 
losowe. W ramach przyjętego przez Gminę programu osłonowego w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy o konieczności zapewnienia 
takiej pomocy. 

Procedura postępowania jest następująca: dyrektor szkoły (przedszkola) wnioskuje o udzielenie 
pomocy w formie dożywiania. Stosowną informację o konieczności udzielenia pomocy w tym trybie 
dyrektor szkoły (przedszkola) przekazuje Ośrodkowi Pomocy Społecznej właściwemu ze względu na 
miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka. Po sprawdzeniu wolnych miejsc w ramach wyżej wymienionej 
pomocy (20 % od wydanych decyzji) przekazywana jest zwrotna informacja do szkoły (przedszkola). 

Gorący posiłek - dożywianie osób dorosłych. 

W 2018 r. 92 osoby dorosłe skorzystały z pomocy w formie gorącego posiłku w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie obiektów oświatowych oraz w barze "Bułka z 
Masłem" prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną "Przyszłość" przy ul. Kosiby w Wieliczce. Pomocy 
udzielono osobom i rodzinom spełniającym przesłanki art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej, tj. osobom, których sytuacja jest w jakiś sposób trudna i skomplikowana. Szczególnej 
osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym. W 2018 roku na dożywianie 
(posiłek) wydatkowana została kwota 406 068,61 zł w tym z dotacji Wojewody 244 306,37 zł oraz 
161 762,24 zł ze środków własnych Gminy. Wydano 37 869 pełnych obiadów oraz 15 913 posiłków w 
postaci jednego gorącego dania. 

Tabela: Środki wydatkowane na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 

Wyszczególnienie Zasiłek celowy Posiłek 

Dotacja Wojewody 328 897,95 zł 244 306,37 zł 

Środki własne Gminy 219 265,30 zł 161 762,24 zł 

Razem 548 163,25 zł 406 068,61 zł 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadania MGOPS za 2018 r.- Rozliczenie wykonania zadań rzeczowych 
w ramach otrzymanych kwot dotacji za 2018 r. rozdział 85230 p.2030  

Koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 r. wyniosły ogółem 954 231,86 zł. 
Udział finansowy Gminy 381 027,54 zł, dotacja Wojewody: 573 204,32 zł  

VII.7.3. Gminny program wspierania rodziny w Gminie Wieliczka na lata 2017-2019 

Gmina opracowuje i realizuje 3 letnie programy wspierania rodziny. Założeniem programu jest 
tworzenie warunków oraz narzędzi do prawidłowego funkcjonowania rodzin, ich wsparcie i rozwój. 
Program zakłada wsparcie rodzin w prawidłowym wypełnianiu ról opiekuńczych oraz wychowawczych 
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wobec dzieci, działania edukacyjne na rzecz rodziców mające na celu poprawę świadomości 
rodzicielskich, pracę z rodzinami mająca na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, aktywizację 
społeczności lokalnej na rzecz wsparcia rodziny oraz promowanie działań na rzecz rodziny. Uchwałą Nr 
XXXI/377/17 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 stycznia 2017r. przyjęty został „Gminny Program 
Wspierania Rodziny w Gminie Wieliczka na lata 2017-2019”. Celem głównym Programu jest tworzenie 
warunków oraz narzędzi do prawidłowego funkcjonowania rodzin - wsparcie i rozwój. 

Cele szczegółowe programu:  
1. Wsparcie rodziny w prawidłowym wypełnianiu ról opiekuńczych oraz wychowawczych wobec 

dzieci. 
2. Działania edukacyjne na rzecz rodziców mające na celu poprawę świadomości rodzicielskich 
3. Praca z rodzinami mająca na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym 
4. Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz wsparcia rodziny 
5. Promowanie działań na rzecz rodziny. 

Skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci oraz ochrona 
dzieci i skuteczna pomoc dla nich może zostać osiągnięta poprzez współpracę wszystkich osób, 
instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny.  

Na terenie Wieliczki funkcjonuje także Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna świadcząca 
pomoc dzieciom w wieku do rozpoczęcia nauki w szkole a także uczniom szkół. Ważną rolę w realizacji 
zadań opiekuńczo-wychowawczych pełnią funkcjonujące na terenie gminy grupy świetlicowe z 
programem profilaktycznym (3–miasto,17–wieś) 

Działania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

Asystenci rodziny działają w Zespole ds. Asysty Rodziny i Pracy Socjalnej, który stanowi wyodrębnioną 
komórkę w strukturze Ośrodka. Są to osoby spełniające warunki wykształcenia o których mówi art. 
12 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.  

Ustawa „Za życiem” służy wparciu kobiet/rodzin będących w okresie ciąży i połogu ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet w ciąży zagrożonej, kobiet które utraciły dziecko z powodu poronienia, urodziły 
martwe dziecko, urodziły dziecko ciężko chore. W takich sytuacjach rodzina/osoba może zwrócić się 
do Ośrodka Pomocy Społecznej o wsparcie Asystenta rodziny. Asystent rodziny, zgodnie z ustawą "Za 
życiem" koordynuje poradnictwem, które dotyczy m.in.: zapewnienia kobietom w ciąży szybkiego 
dostępu do diagnostyki prenatalnej, świadczeń opieki zdrowotnej. Kieruje do skorzystania z 
jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i 
nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w 
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Ułatwia dostęp do usług koordynacyjnych, 
opiekuńczych i rehabilitacyjnych, ułatwia dostęp do informacji w zakresie rozwiązań wspierających 
rodzinę oraz kobiety w ciąży. Asystent, udziela porad w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem, 
w zakresie wychowywania dziecka. Zadaniem asystenta jest również organizacja, pokierowanie do 
uzyskania wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej.  

W przypadku dwóch rodzin, które w roku 2018 objęte były wsparciem zgodnie z Ustawą za Życiem, 
koordynacja wsparcia polegała głównie na:  

 poradnictwo, doradztwo oferowane rodzinom dotyczące form i możliwości możliwego 
wsparcia, 

 pokierowanie do skorzystania ze wsparcia psychologicznego, 

 poradnictwo, pokierowanie w zakresie pielęgnacji i opieki nad dzieckiem,  
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 pokierowanie do skorzystania ze wsparcia finansowego przysługującego rodzinie,  

 poszukiwanie dodatkowych form wsparcia (fundacje działające na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych,  

 pomoc przy ustaleniu zabiegów rehabilitacyjnych,  

 reagowanie na pojawiające się problemy rodzin.  

Zarządzeniem z dnia 2 stycznia 2018 r. została przyjęta procedura, która reguluje postępowanie 
pracowników Ośrodka pomocy społecznej, pracowników ochrony zdrowia jak i pracowników Punktu 
interwencji kryzysowej w przypadku zgłoszenia się osoby lub rodziny zainteresowanej wsparciem z 
ustawy „Za życiem”. Liczbę osób objętych wsparciem Asystenta rodziny w latach 2017 i 2018 
przedstawia tabelka zamieszczona poniżej.  

Tabela: Liczba osób objętych wsparciem asystenta 
Zakres danych 2017 2018 

Liczba Asystentów rodziny  5 5 

Liczba rodzin objętych wsparciem /w 
tym z Ustawy za życiem 

65/ w tym 1 rodzina z 
Ustawy za Życiem 

64/ w tym 2 rodziny z Ustawy 
za życiem 

Liczba dzieci objętych wsparciem/w 
tym z Ustawy za życiem 

140/w tym 1 dziecko z 
Ustawy za życiem 

114/ w tym 1 dziecko z 
Ustawy za życiem 

Źródło: Opracowanie MGOPS Wieliczka 

W roku 2018 Asystenci rodzin zakończyli pracę w 31 rodzinach. Głównym powodem zakończenia pracy 
w rodzinach było osiągnięcie celów pracy z rodziną i dotyczy to 17 rodzin. Rodziny te dzięki współpracy, 
chęci skorzystania ze wsparcia przy pomocy Asystenta rodziny przezwyciężyły trudności, z którymi się 
borykały. Zmiany w tych rodzinach okazały się na tyle trwałe, iż te rodziny bez wsparcia instytucji 
dobrze funkcjonują i samodzielne reagują na pojawiające się trudności. W przypadku 10 rodzin 
powodem zakończenia pracy w rodzinie przez Asystenta rodziny było zaprzestanie współpracy przez 
rodzinę a w przypadku 3 rodzin brak efektów pracy Asystenta rodziny z rodziną.  

W sytuacjach braku współpracy ze strony rodziny czy też braku efektów współpracy, Ośrodek Pomocy 
Społecznej zawiadamia Sąd Rodzinny, kierując wniosek o wgląd w sytuację rodziny ze szczególnym 
uwzględnieniem małoletnich. Ponadto, rodzina po zakończeniu pracy Asystenta rodziny objęta jest 
monitoringiem przez pracownika socjalnego zgodnie z art. 176 pkt 7 ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej. Pracownik socjalny ma obowiązek monitorowania sytuacji rodziny a 
szczególnie sytuacji małoletnich, podejmuje próby przekonania rodziny do skorzystania ze wsparcia 
Asystenta rodziny, kontaktuje się z palcówkami edukacyjnymi i opiekuńczymi, placówkami ochrony 
zdrowia, kuratorami sądowymi, Policją a w sytuacjach budzących niepokój powiadamia Sąd rodzinny. 
Współpraca z jedną rodziną została zakończona z uwagi na zmianę metody pracy, małoletni został 
umieszczony w Zakładzie Poprawczym, oddziaływania Asystenta rodziny okazały się niewystarczające.  

Asystenci rodzin podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i w superwizji. 
Superwizja dla Asystentów rodziny organizowana jest cykliczne, raz w miesiącu przez 2 godziny. 
Asystenci rodziny mają szansę „przepracowania” rożnych trudności, jakie napotykają w rodzinie. 
Superwizja jest bardzo potrzebna w zawodzie Asystenta rodziny ponieważ pomaga realnie spojrzeć na 
proces pomagania.  

W roku 2018 z inicjatywy tut. Ośrodka zorganizowaliśmy dwudniowe szkolenie, które poprowadziła p. 
Agnieszka Macyk Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny, współtwórczyni idei 
Asystentów rodziny w Polsce. Szkolenie to pozwoliło Asystentom rodzin na pogłębienie wiedzy 
dotyczącej realizacji zadań zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, było 
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odpowiedzią na wiele trudnych pytań, wyjaśniło wiele spornych kwestii. Szkolenie zostało 
zorganizowane w porozumieniu z innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej Powiatu Wielickiego. 
Szkolenie i możliwość spotkania się z Asystentami rodziny z innych Ośrodków Pomocy, Powiatu 
wielickiego, pokazało ogromną potrzebę spotykania się, rozmów, dyskusji, wymiany doświadczeń, 
informacji na temat aktualnego dostępu do prawa i poszukiwania dobrych rozwiązań często w 
trudnych, skomplikowanych sytuacjach rodzin. Owocem powyższego jest utworzenie wielickiej grupy 
wsparcia, pierwsze spotkanie Asystentów rodziny odbyło się w dniu 28 września 2018 r. Spotkanie 
bardzo owocne, ukazujące potrzebę, kierunek kolejnych spotkań. W roku 2019 zamierzamy 
kontynuować spotkania w ramach wielickiej grupy wsparcia dla Asystentów rodziny.  

Asystent rodziny współpracując z rodziną, współpracuje z Instytucjami są to m. in. Placówki edukacyjne 
i opiekuńcze, współpraca z Poradnią Psychologiczno- pedagogiczną, PCPR, Zespół terapeutów, Sąd, 
Policja, Placówki Ochrony Zdrowia, GKRPA, KIP. Głównym zadaniem asystenta jest wspieranie rodziny 
w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej oraz kształtowanie i utrwalanie 
umiejętności członków rodziny w zakresie radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego. Głównym 
celem wspierania rodziny jest rozwiązywanie problemów, opanowanie kryzysów, podnoszenie 
standardów życia rodzin. Asystent rodziny rozeznaje potrzeby rodziny, wspólnie z rodziną ustala plan 
pracy, prowadzi dokumentację, dokonuje okresowej oceny podejmowanych działań, uczestniczy w 
procesie zmiany. Asystent prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując 
rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy, określa wraz z rodziną sposób wyjścia z 
trudnej sytuacji, ustala słabe i mocne strony rodziny, rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Praca 
Asystentów rodzin w rodzinach przeżywających trudności często nie jest wystarczająca i pomimo, że 
Asystent korzysta z pomocy różnych specjalistów, potrzebna jest również pomoc krewnych, sąsiadów 
rodzin będących w kryzysie, pomoc rodzin wspierających. Pomimo, że rodziny przeżywające trudności 
mogą liczyć na pomoc krewnych, sąsiadów, formalnie nie wyrażają zgody na pełnienie funkcji rodziny 
wspierającej. 

Rodzina wspierająca, przy współpracy Asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:  

- opiece i wychowaniu dziecka,  
- prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach 
tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb rodziny. Dotyczyć 
one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i 
wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego 
prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. W treści ulotki, na 
stronie internetowej MGOPS, na tablicach ogłoszeń jak i przy okazji różnych wydarzeń gminnych 
zapraszamy do współpracy rodziny wspierające.  

Praca asystenta rodziny to wszechstronne działania, które można w następujący sposób zobrazować:  

 pedagogizacja rodziców dotycząca prawidłowego wychowywania i opieki nad dziećmi, 

 działania w celu odbudowania więzi między członkami rodziny,  

 poradnictwo i trening w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i realizacji spraw 
urzędowych,  

 doradztwo zawodowe, 

 doradztwo formalno-prawne, pomoc w konstruowaniu pism urzędowych i wypełnianiu 
wniosków, 

 działania metodyczne służące podwyższeniu umiejętności intrapsychicznych 
i interpersonalnych rodziców, 

 wskazanie możliwości, rozszerzanie kontaktów z instytucjami oraz towarzyszenie w czasie 
kontaktów, 
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 współpraca z innymi podmiotami zaangażowanymi w pomoc rodzinie, 

 wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, 

 działania edukacyjne i reedukacyjne, mające na celu wyrównanie dysproporcji w poziomie 
wiedzy i umiejętności dzieci w wieku szkolnym, 

 poradnictwo i inne działania na rzecz dzieci, ukazujące korzyści z jego aktywnego włączania się 
w życie rodziny, 

 działania wychowawczo- motywujące, stymulujące prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci i 
kształcące w nich postawy prospołeczne, 

 działania prozdrowotne,  

 profilaktyka uzależnień, 

 pomoc w odzyskaniu opieki nad dziećmi umieszczonymi w pogotowiach rodzinnych lub innych 
ośrodkach, 

 trening budżetowy, 

 reprezentowanie rodziny w instytucjach, 

 wsparcie skierowane dla kobiet w ciąży i rodzin ustawa „Za życiem”. 

Przedstawiony powyżej katalog działań Asystentów rodziny nie jest zamknięty, asystenci wciąż 
poszukują nowszych, skuteczniejszych metod pracy, tak aby oferta pomocowa była adekwatna do 
potrzeb rodzin przeżywających trudności.  

W roku 2018 Asystenci rodziny realizowali projekt socjalny pod nazwą „Kreatywna Szafa”. Pomysł na 
realizację projektu powstał na podstawie obserwacji rodzin. Celem projektu było wsparcie i 
edukowanie rodzin w umiejętnym gospodarowaniu własnymi dobrami. Każdy z uczestników projektu 
mógł przynieść niepotrzebne ale jeszcze dobre, ładne rzeczy, którym można było nadać drugie życie 
przez to, że posłużą drugim. Przygotowaliśmy miejsce, gdzie w oparciu o ustalone zasady można było 
dokonać wymiany odzieży, obuwia, drobnych sprzętów AGD, zgodnie z potrzebami. Efektem projektu 
było wzbudzenie wśród uczestników poczucia większej wartości i sprawczości poprzez pomaganie 
innym i zdobywanie umiejętności rozwiązywania własnych problemów. Ważnym elementem projektu 
był również trening wykonywania prac domowych dzięki, którym rodzina mogła przekazać jak również 
pozyskać przedmioty codziennego użytku. Umiejętność gospodarowania własnymi zasobami, 
umiejętność dzielenia się, umiejętność zaspokajania potrzeb własnej rodziny to pożądane 
kompetencje, w jakie chcieliśmy wyposażyć rodziny. Poprzez udostępnienie miejsca w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej na ubrania, obuwie, małe AGD oraz wyposażenie gospodarstwa 
domowego każdy mógł podzielić się tym co posiada oraz znaleźć coś dla siebie i swojej rodziny. 
Możemy się uczyć od siebie nawzajem, pomagając innym pomagasz sobie.  

Projekt wstępnie zakładał okres realizacji od listopada 2017 r. do grudnia 2018 roku jednak z uwagi na 
duże zainteresowanie, zostanie przedłużony bezterminowo. Projekt, służy działaniom Asystentów 
rodziny. Założenia projektu, miejsce gdzie można oddać odzież oraz inne przedmioty a zarazem 
skorzystać w razie zaistniałej potrzeby stanowi nieodłączną część naszej działalności. Idea pracy 
Asystenta rodziny odpowiada na potrzeby lokalnego środowiska. Istnieje potrzeba wspierania rodzin 
w formie przydzielenia rodzinom Asystenta rodziny i obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na 
tę usługę. 

Tabela: Finansowanie Asystentów rodziny 

Lata Wyszczególnienie 
Finansowane z budżetu 

gminy 
Finansowane z innych 

źródeł 
Ogółem wydatki 

2017 Wydatki na 
wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi 

113 019,00 zł 77 725,00 zł 190 744,00 zł 
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Lata Wyszczególnienie 
Finansowane z budżetu 

gminy 
Finansowane z innych 

źródeł 
Ogółem wydatki 

asystentów rodziny 
(w zł) 

2018 Wydatki na 
wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi 
asystentów rodziny 
(w zł) 

152 798,00 zł 64 708,00 zł 217 506,00 zł 

Źródło: Opracowanie MGOPS Wieliczka 

Praca socjalna na podstawie wskazań do objęcia usługą pracy socjalnej. 

Praca socjalna realizowana jako profesjonalna usługa na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, 
którzy samodzielnie nie potrafią poradzić sobie z problemami, jakie spotykają w swoim życiu. Praca 
socjalna świadczona niezależnie od dochodu, w ramach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, za zgodą i z udziałem klienta. Działania w ramach pracy socjalnej są jednym z głównych 
zadań gminy w zakresie pomocy społecznej.  

Praca socjalna jest ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności 
samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny w środowisku. Jej ostatecznym celem jest 
umożliwienie osobom i rodzinom kierowania własnym postępowaniem oraz zdobycie niezależności w 
zabezpieczaniu potrzeb niezbędnych do egzystencji godnej człowieka.  

Pracownik socjalny świadczący usługę pracy socjalnej, poprzez dokonanie wnikliwej diagnozy i 
stworzenie planu pomocy wspólnie z osobą lub rodziną realizuje założone cele. Pracownik socjalny to 
osoba, która buduje relację z klientem, towarzyszy klientowi, udziela wsparcia, podąża za potrzebami 
klienta a dzięki temu pomaga rozwiązać problemy i uczy samodzielności. Praca socjalna to 
przywracanie osób do społeczeństwa, to zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu.  

Tabela: Liczba osób objętych usługą pracy socjalnej w latach 2017 i 2018  

Zakres danych 2017 2018 

Liczba środowisk ogółem 45 środowisk 43 środowiska  

Liczba osób samotnych objętych usługą pracy socjalnej 21 środowisk 30 środowisk 

Liczba rodzin ogółem objętych usługą pracy socjalnej  24 rodziny 13 rodzin 

Liczba rodzin z małoletnimi objętych usługą pracy socjalnej  12 rodzin 4 rodziny 

Źródło: Opracowanie MGOPS Wieliczka 

Wnioski: Rozwój pracy socjalnej, podążanie za potrzebami środowiska lokalnego, propagowanie pracy 
socjalnej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka. Praca socjalna, jako najlepsza forma wsparcia, 
ucząca samodzielności. 

Zarządzeniem Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce z dnia 3 grudnia 
2018r. została wprowadzona Procedura Interwencji kryzysowej, której zadaniem jest wyznaczenie 



114 
 

kierunku działań pracowników socjalnych, porządkowanie i szybkie, zdecydowane reagowanie na 
sytuację kryzysową w rodzinie. 

Tabela: Działania w ramach procedury interwencji kryzysowej, realizowane przez MGOPS. 
Zakres danych 2017 2018 

Liczba interwencji ogółem 169 161 

Liczba interwencji w rodzinach z małoletnimi dziećmi  56 50 

Liczba interwencji ogółem 
zakończonych:  

założenie NK 20 14 

zgłoszenie sytuacji rodziny do Sądu 4 2 

Wprowadzenie Asystenta rodziny 7 12 

Wprowadzenie pracy socjalnej 6 9 

Monitoring sytuacji rodziny 20 10 

Zgłoszenie do GKRPA 6 2 

Źródło: Opracowanie MGOPS Wieliczka 

Działania interwencyjne uruchamiane są do 3 dni od otrzymanego zgłoszenia a w sytuacjach kiedy z 
treści zgłoszenia wynika, że osoba/rodzina wymaga natychmiastowej pomocy, wówczas w trybie 
natychmiastowym. Efektem działań w ramach interwencji są założone Niebieskie Karty. Nazwanie 
zachowań w taki sposób pomaga osobom doznającym przemocy na przełamanie milczenia i daje 
szansę na podjęcie kroków w celu wyjścia z przemocy. 

Efektem zakończenia działań interwencyjnych jest również wprowadzenie Asystenta rodziny czy też 
pracy socjalnej, co daje możliwość wyjścia z kryzysu. W sytuacjach, kiedy osoba lub rodzina odmawia 
przyjęcia pomocy a z diagnozy przeprowadzonej przez pracownika socjalnego wynika, że rodzina 
pomocy potrzebuje wówczas prowadzony jest monitoring rodziny a w sytuacjach zagrażających 
bezpieczeństwu małoletnich dzieci czy też dorosłych powiadamiany jest Sąd.  

Zarządzeniem Dyrektora z dnia 27 marca 2017 r. została wprowadzona Procedura odebrania dziecka 
w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. 
Pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrania dziecka z rodziny i 
umieszczenia dziecka u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.), w rodzinie 
zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej. (art. 12a ust. 1 ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).  

Procedura odebrania dziecka ma zastosowanie tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i 
zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. Następuje bez wcześniejszego orzeczenia sądu. 

Decyzję o odebraniu dziecka podejmują wspólnie z pracownikiem socjalnym, funkcjonariusz Policji oraz 
lekarz lub ratownik medyczny/ pielęgniarka. 

VII.7.4. Program współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami pozarządowymi i innymi 
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

Celem głównym Programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez efektywną 
współpracę samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych poprzez zwiększenie aktywności 
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społeczności lokalnej na rzecz dobra wspólnego, umacnianie w świadomości społecznej poczucia 
odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje a także intensyfikacje 
działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych11.  

Realizacja: poprzez wydanie Zarządzeń w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów 
ofert: 

 wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu w lokalu Podmiotu placówki 
wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 35 wychowanków 

 wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób, polegającego 
na prowadzeniu ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla 35 uczestników – osób z 
zaburzeniami psychicznymi, środowiskowego domu samopomocy dla 45 uczestników osób z 
zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, 

 wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób, polegającego 
na prowadzeniu ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla 30 uczestników – osób w 
podeszłym wieku, 

 wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób, polegającego 
na prowadzeniu dwóch mieszkań chronionych dla 15 osób oraz ośrodka wsparcia dziennego 
dla 45 uczestników – osób starszych i niepełnosprawnych, usługi opiekuńcze dla osób starszych 
i niepełnosprawnych, 

 wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób, polegającego 
na przygotowaniu oraz wydawaniu gorącego posiłku dla osób tego pozbawionych. 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej współpracuje organizacjami pozarządowymi, 
którym zlecał zadania w trybie otwartych konkursów ofert.  

Partnerami MGOPS były następujące organizacje pozarządowe: 

VII.7.4.1. Polski Czerwony Krzyż. 

Polski Czerwony Krzyż – Organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Wieliczce ul. Szpunara 6 – 
działająca na terenie MiG Wieliczka świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla klientów 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce. Celem usług jest wspieranie osób 
samotnych i w rodzinach, w podeszłym wieku i przewlekle chorych w codziennym funkcjonowaniu. 
Zakres świadczonych usług oraz (%) odpłatności za świadczone usługi ustalany jest z osobą wymagającą 
pomocy i zawarty w decyzji administracyjnej. Zasady przyznawania świadczenia oraz odpłatności za 
świadczone usługi określony jest Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce nr XII/163/2015 oraz nr 
XXIV/308/2016. Zadanie zostało zlecone w trybie konkursu na okres od 01.01.2018 do 31.12.2020 r. 

                                                           
 

11 Uchwała Nr XXLIII/504/2017 z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2018” 
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Jest to zadanie własne Gminy o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Realizując zadanie w 2018 r. objęto pomocą 159 środowisk 
wykonując 43 900 godzin usług. Koszt zadania w 2018 r. 834 100,00 zł  

VII.7.4.2. CARITAS Archidiecezji Krakowskiej. 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej realizuje następujące rodzaje zadań tj.: 

 Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 
Lokal placówki usytuowany jest pod adresem: Wieliczka ul. Sikorskiego 6. 

Zadanie zlecone w trybie konkursu w oparciu o Ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, na okres 
od 01.01.2017 do 31.12.2019r. oraz od 04.05.2018r. do 31.12.2018r. na dodatkowe 15 miejsc. 
Realizując zadanie zabezpieczono 35 miejsc dla dzieci w wieku szkolnym z terenu Miasta i Gminy z 
rodzin mających trudności w organizacji czasu i pełnieniu funkcji opiekuńczych. Świetlica zapewnia 
pomoc w nauce, opiekę w czasie pobytu poza domem, posiłek, organizację dni wolnych od nauki – w 
tym również wyjazdy wakacyjne i zimowe.  

Świetlica preferuje system pedagogiczny Marii Montessori.  

Koszt zadania w 2018 r. – 142 520,00zł 

 Wspieranie działalności charytatywnej w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji. 
Stacja Caritas usytuowana jest pod adresem: Wieliczka ul. Sikorskiego 6. 

Zadanie publiczne zlecone w trybie konkursu w oparciu o Ustawę o pożytku publicznym i 
wolontariacie na okres od 02.01.2018 do 31.12.2020r. 

Realizując zadanie, Stacja Caritas ul. Sikorskiego 8 objęła opieką pielęgniarską w domu chorego;  

 3235 czynności pielęgniarskich, 
Ponadto Stacja realizowała zadania wykonując czynności pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w Punkcie 
przy ul. Sikorskiego 8 wykonując; 

 17538 zabiegów rehabilitacyjnych, 

 1316 czynności pielęgniarskich 
Koszt zadania w 2018 r. - 140 000,00zł 

W ramach współpracy Gmina wspiera działalność charytatywną w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji 
osób chorych przewlekle, leżących w miejscu ich zamieszkania domach, oraz w punkcie Stacji Opieki 
przy ul. Sikorskiego w Wieliczce. Punkt Opieki w ramach swojego działania zapewnia pomoc w zakresie 
rehabilitacji oraz podstawowych czynności pielęgniarskich. 

 Prowadzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych. 
Zadanie zlecone w trybie konkursu ofert na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.  

Oferta skierowana do osób w podeszłym wieku zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka. Łącznie dla 
30 osób. Zadanie ma na celu integrację międzypokoleniową. 

Koszt zadania w 2018r. - 63 450,00zł 

 Prowadzenie ośrodka wsparcia – dziennego domu pomocy dla 45 uczestników – osób 
starszych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka. 

Zadanie zlecone w trybie konkursu ofert na okres od 01.12.2016 do 31.12.2018r. Oferta skierowana 
do osób starszych i niepełnosprawnych łącznie 45 osób. Zadanie ma na celu integrację społeczną 
uczestników Ośrodka, podtrzymywanie kondycji psychofizycznej, rehabilitację społeczną oraz 
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usprawniającą, konstruktywne wykorzystanie czasu wolnego, inspirowanie powstawania grup 
wsparcia oraz wzmacnianie więzi prospołecznych, uspołecznianie seniorów poprzez uczestniczenie w 
wydarzeniach kulturalnych. 

Koszt zadania w 2018 r. 318 600,00zł 

 Prowadzenie dwóch mieszkań chronionych łącznie dla 15 osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

Zadanie zlecone w trybie konkursu ofert na okres od 01.12.2016 do 31.12.2018r. Oferta skierowana 
do osób starszych i niepełnosprawnych łącznie 15 osób. Zadanie ma na celu zapewnienie dachu nad 
głową i podstawowych warunków w formie wyposażenia pomieszczenia mieszkalnego, zapewnienia 
pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz specjalistycznej pomocy, w tym pracownika 
socjalnego i psychologa, zapewnienie innych, dostosowanych do potrzeb i sytuacji osoby form pomocy. 

Koszt zadania w 2018 r. 162 000,00zł 

VII.7.4.3. Spółdzielnia Socjalna Przyszłość z siedzibą w Wieliczce - Bar „Bułka z Masłem”  

Przygotowywanie i wydawanie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie są 

w stanie samodzielnie sobie go zabezpieczyć. 

Zadanie własne Gminy o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 3 

Ustawy o pomocy społecznej. Zadanie zlecone w trybie konkursu na okres od 01.01.2018r. do 
31.12.2018r. W ramach realizacji zadania z pomocy w formie gorącego posiłku korzystało średnio 40 
osób miesięcznie. 

 Koszt zadania w 2018r. – 87 782,50zł 

Działalność charytatywna polegająca na przygotowaniu oraz wydawaniu gorącego posiłku dla osób 
tego pozbawionych z terenu Gminy Wieliczka. Zadanie zlecone w trybie konkursu na okres od 
01.01.2018r. do 31.12.2018r. Średnio wydawano 40 gorących posiłków dla przebywających na terenie 
Gminy Wieliczka osób i rodzin spełniających przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

 Koszt zadania w 2018r. – 94 900,00zł 

VII.7.4.4. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Os. Młodości 8 w Krakowie. 

Realizuje trzy zadania z zakresu pomocy społecznej: 

 Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie Środowiskowego Domu Samopomocy 
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. 

Dom usytuowany jest pod adresem Wieliczka ul. Sienkiewicza 24 oraz os. Wincentego Pola 20A. 
Posiada 45 miejsc dotowanych - dla osób doświadczających choroby psychicznej. Miejsca te w 2018 r. 
zostały w pełni wykorzystane. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest tworzenie 
zintegrowanego środowiska dla osób chorujących psychicznie poprzez: zaakceptowanie choroby i 
umiejętność radzenia sobie z jej skutkami, usamodzielnienie uczestników domu w zakresie 
podstawowych umiejętności życiowych, nawiązanie pozytywnych kontaktów ze światem 
zewnętrznym, uczenie rozumienia tego świata i uczestniczenia w nim, aktywizacja uczestników, 
rozwijanie inwencji, motywowanie do działania i rozwoju, wspieranie i animowanie grup 
samopomocowych w środowisku lokalnym, przygotowanie – w miarę możliwości – osób z 
zaburzeniami psychicznymi do podjęcia zatrudnienia, wsparcie rodziny osoby chorującej. Zadanie 
zostało zlecone w trybie konkursu na okres od 01.01.2017 do 31.12.2019 r. na 45 miejsc. 

Koszt zadania w 2018 r.: 815 893,30 zł. 
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 Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w miejscu ich zamieszkania.  

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę wynikające z art. 18 ust.1 
pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Usługi świadczone są przez wyspecjalizowaną kadrę z wieloletnim 
doświadczeniem w zakresie pracy z osoba chorą psychicznie. Usługi mają na celu usprawnienie i 
psychoterapię osoby chorej jak również pomoc rodzinie we współpracy z chorującym członkiem 
rodziny. Realizując zadanie pomocą narastająco objęto 51 osoby z zaburzeniami psychicznymi 
wykonując 13 101 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie zlecone w trybie konkursu 
na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r.  

Koszt zadania w 2017 r.: 340 626,00 zł 

 Prowadzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla 35 uczestników – osób z 
zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka. 

Klub jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego, przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej 
zaliczane są do zaburzeń psychicznych. Celem działalności Klubu jest wsparcie uczestników i ich rodzin 
oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez: stwarzanie 
warunków do podtrzymania umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia 
codziennego, naukę nowych i doskonalenie posiadanych umiejętności realizacji zadań życiowych, 
wsparcie terapeutyczne, rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową, współpracę z rodzinami osób 
korzystających z Klubu. Klub mieści się pod adresem Os. Wincentego Pola 20 a. Zadanie zostało zlecone 
w trybie konkursu na okres od 01.10.2018 do 31.12.2018 r. na 35 miejsc. Miejsca te w 2018 r. zostały w 
pełni wykorzystane. 
Koszt zadania w 2018 r.: 211 044,00 zł. 

Ponadto współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była również przez Centrum Kultury 
i Turystyki. Zgodnie z kluczowym obszarem rozwoju I zawartym w Planie Rozwoju Centrum Kultury i 
Turystyki w Wieliczce na lata 2013-2018 CKiT integruje i tworzy przestrzeń do rozwoju lokalnych 
środowisk kultury. Oczekiwanym efektem tej integracji jest dalsze podnoszenie jakości pracy 
artystycznej i wzmacnianie wizerunku Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce jako patrona lokalnych 
przedsięwzięć kulturalnych na wysokim poziomie. Grupy twórcze nie tylko współtworzą kulturalny 
klimat Wieliczki, ale też są bardzo aktywne społecznie. Chcą także mieć wpływ na decyzje dotyczące 
polityki kulturalnej oraz na jakość wydarzeń artystycznych. Wiele tych grup i środowisk działa od lat 
we współpracy z CKiT, korzystając z różnorodnego wsparcia. Członkowie tych grup potrzebują, obok 
możliwości prezentowania się publiczności, także wymiany doświadczeń i nawiązywania relacji między 
grupami o różnych zainteresowaniach artystycznych.  

W 2018 roku pod patronatem CKiT działały następujące grupy i zespoły: 

 Towarzystwo Muzyczne Chór „Lutnia”  

 Stowarzyszenie Muzyczne Chór Camerata  

 Chór im. Jana Pawła II ze Strumian  

 Dziewczęcy Chór „Ziarenko” 

 Chór Gospel Voice 

 Orkiestra Dęta „Hejnał” z Byszyc 

 Orkiestra Dęta „Podstolice” 

 Zespół Pieśni i Tańca „Raciborsko” 

 Zespół Regionalny „Mietniowiacy” 

 Zespół Pieśni i Tańca „Sułkowianie”  

 Zespół Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie” 

 Zespół Tańców Regionalnych z Kokotowa 
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 Grupa śpiewaczo-kabaretowa „Chorągwianki” 

 Grupa Teatralna ProjekT 

 Teatr Sztolnia 

 Grupa teatralna z Brzegów 

 Grupa Twórcza „W wolnej chwili” 

 Wielicka Grupa Twórców „Art-Klub” 
Spośród nich status stowarzyszenia posiadają: Towarzystwo Muzyczne Chór „Lutnia”, Stowarzyszenie 
Muzyczne Chór Camerata, Chór im. Jana Pawła II ze Strumian (Stowarzyszenie Chóralne Ziemi 
Wielickiej im. Jana Pawła II w Strumianach) Zespół Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie”, Grupa śpiewaczo-
kabaretowa „Chorągwianki” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Sułkowianie”. Kilka kolejnych grup ma w 
planach uzyskać w najbliższym czasie status stowarzyszenia. Spośród wyżej wymienionych grup 
działających pod patronatem CKiT na szczególną uwagę zasługują te, które w 2018 roku poprzez udział 
w różnego rodzaju festiwalach, przeglądach, konkursach promowały region wielicki na obszarze całego 
kraju, jak również poza jego granicami (Zespół Regionalny „Mietniowiacy”, Zespół Pieśni i Tańca 
„Pogórze Wielickie”, Teatr Sztolnia), jak również poprzez nawiązywanie współpracy z innymi artystami 
krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych wydarzeń kulturalnych (Chór Gospel Voice 
– wspólne koncerty z chórem Manchester Inspirational Voices z Wielkiej Brytanii, Towarzystwo 
Śpiewacze – wyjazd do Austrii i wspólne koncertowanie z lokalnym chórem). Warto zaznaczyć, że 
współpraca międzynarodowa to oprócz wymiany doświadczeń jest bodźcem do migracji turystycznej, 
przedstawienia oferty Wieliczki jako miasta turystycznego, a w konsekwencji większa rozpoznawalność 
miasta na arenie międzynarodowej.  

Patronat nad wymienionymi wyżej grupami artystycznymi wpisuje się w cel strategiczny 1 Strategii 
Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022 – Wydłużenie pobytu turysty i kuracjusza na terenie Gminy 
Wieliczka. W ramach tego celu realizowane są punkty: „Wielickie magnesy” – stworzenie bogatej oferty 
atrakcyjnych wydarzeń rozpoznawalnych w skali co najmniej regionalnej i krajowej oraz tworzenie 
produktów i realizacja działań wspierających ofertę uzdrowiskową Kopalni Soli w Wieliczce. Grupy 
amatorskiego ruchu artystycznego uczestniczą bowiem w wielu wydarzeniach kulturalnych i 
religijnych, uatrakcyjniając tym samym ofertę kulturalną Miasta i Gminy Wieliczka. Ponadto w budynku 
Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce swoje siedziby (na zasadzie partnerskiego użyczenia) mają 
Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” oraz Oddział Miejski PTTK im. Franka Kasprzyckiego w 
Wieliczce. CKiT nie tylko użycza pomieszczenia, ale również chętnie nawiązuje współpracę z tymi 
organizacjami. W 2018 roku (podobnie jak w latach ubiegłych) we współpracy z wielickim odziałem 
PTTK zorganizowany został VI Rodzinny Marszobieg na Orientację – impreza o charakterze kulturalno-
turystycznym dla całych rodzin, której celem jest integracja i zapoznanie mieszkańców z atrakcjami 
miasta Wieliczka. W wydarzeniu udział wzięło ok. 300 uczestników (ponad 50 rodzinnych drużyn). 
Tradycyjnie, w listopadzie we współpracy z Klubem Przyjaciół Wieliczki odbyła się Wieczornica 
Lokalnych Poetów- czyli wieczór autorski dający możliwość prezentacji pisarzy amatorów, których 
twórczość wielokrotnie nawiązuje do historii i tradycji Wieliczki. W odniesieniu do Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022 współpraca z tymi organizacjami (zwłaszcza z PTTK) 
wpisuje się w cel strategiczny 2 Strategii Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022 – Zintegrowanie 
działań w obszarze turystyki ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia warunków dla współpracy w 
budowaniu spójnej oferty turystycznej Gminy. Ponadto działanie to zgodne jest z kluczowym obszarem 
rozwoju III zawartym w Planie Rozwoju Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce na lata 2013-2018 CKiT 
(Wieliczka- gościnne miasto). 

VII.7.5 Program „Terapia uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych” w roku 2018” 

W 2018 roku Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Pocztowa 1, zarejestrowała 147 pacjentów, w tym 52 
osoby po raz pierwszy. Liczba pacjentów ogółem 1 621 osób W ramach programu prowadzone były 
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grupy: psychoedukacyjna, destrukcji, głodu oraz dla współuzależnionych. Liczba osób, które brały 
udział w zajęciach grupowych wyniosła ogółem 644 osób. 

W 2018 r. zakupiono m.in. ulotki i materiały dla pacjentów pozostających w terapii, dla instytucji i 
organizacji współpracujących w procesie pomocowym, dla dzieci i rodziców szkól na terenie gminy - w 
ramach kampanii wojewódzkich i ogólnopolskich, w których gmina bierze udział. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wydatkowano na zadanie 460 102,00 zł. 
Zadanie to zostało zrealizowane poprzez zabezpieczenie skoordynowanych działań wobec rodzin, w 
których występuje problem alkoholowy i/lub narkotykowy i/lub przemocy. 

VII.7.6. Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany 

Celem projektu12 jest opracowanie innowacyjnego w Polsce modelu Środowiskowego Centrum 
Zdrowia Psychicznego – miejsca, gdzie każda osoba w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym 
może uzyskać wsparcie na poziomie społeczności lokalnych. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą 
zmianę” to projekt, który Fundacja „Leonardo” realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju. Wydatki ponoszone w 
poszczególnych latach przeznaczone są na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 
bezpośrednio zaangażowanych w projekt. Natomiast wydatki pośrednie pokrywają koszty związane z 
wypłatą dodatków dla pracowników zajmujących się rozliczeniem ww. projektu. Ponadto gmina 
Wieliczka nie wnosi wkładu własnego do realizacji projektu. 

Tabela: Budżet projektu gmina Wieliczka 

Wydatki 2018r 2019r 2020r 2021r Razem 

Bezpośrednie 12 670,40 zł 88 692,80 zł 76 022,40 zł 12 670,40 zł 190 056,00 zł 

Pośrednie (10% 
od zaplanowa-
nych kosztów 
bezpośrednich 

0 10 136,32 zł 7 602,24 zł 1 267,04 zł 19 005,60 zł 

Razem  209 061,60 zł 

Źródło: dane opracowane przez MGOPS Wieliczka 

W 2018 roku działania podjęte przez pracowników zaangażowanych ww. projekt to: 
1. współpraca z zespołem mobilnym w ramach spotkań osobistych i telefonicznych, 
2. podejmowanie szerokich działań społecznych na rzecz beneficjenta projektu, 
3. uruchomienie form wsparcia finansowego i usługowego, 
4. korespondowanie z liderem projektu, 
5. kompletowanie, archiwizowanie dokumentów dotyczących projektu, 
6. konsultacje z zespołem mobilnym projektu, 
7. monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych programów oraz innych reguł prawnych 

dotyczących zagadnień merytorycznych, 

                                                           
 

12 Uchwała Nr LV/684/2018 z dnia 10 października 2018r. W sprawie realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja 
szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. 
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8. uczestniczenie w kontroli projektu, 
9. współpraca z koordynatorem zespołów mobilnych, 
10. uczestniczenie w posiedzeniach zespołu sterującego projektem, 
11. uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez lidera projektu, 
12. monitorowanie działań pracowników MGOPS-u zaangażowanych do pracy w projekcie. 

VII.7.7. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2015 – 2020 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy zgodnie z opracowanym „ Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wieliczka na lata 2015 – 2020 zatwierdzonym Uchwałą Rady 
Miejskiej w Wieliczce Nr V/50/2015. 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego 
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 29/2010 z dnia 01.III.2010 oraz Zarządzeniem nr 
124/2011 z dnia 30.VI.2011 odbywały się w siedzibie UMiG w Wieliczce ul. Pocztowa 1 w każdy czwarty 
czwartek miesiąca.  

 w godz. 1200 – 1400 na posiedzeniu dokonywano: diagnozy i weryfikacji sytuacji osób 
doświadczających przemocy, weryfikacji sytuacji sprawców przemocy w rodzinie, 
ustalano plan pomocy dla rodzin, 

 w godz. 1400 – 1600 przedstawiciele Zespołu pełnili dyżur dla mieszkańców Miasta i 
Gminy udzielając wsparcia, pomocy i informacji 

Powołano Grupy Robocze Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
posiedzeniu których dokonano diagnozy i weryfikacji sytuacji osób doświadczających przemocy i osób 
stosujących przemoc, udzielono wsparcia i zobowiązano do podjęcia dalszego działania w celu 
rozwiązania trudnej sytuacji rodzinnej. Procedura Niebieskie Karty: wypełniono i wdrożono 
postępowanie Niebieskich Kart w 104 przypadkach w 2018 roku, kontynuowano pracę z 71 rodzinami, 
w których prowadzona jest Procedura od 2017 roku, kontynuowano pracę z 55 rodzinami, w których 
prowadzona jest Procedura od 2016 roku, oraz kontynuowano pracę z 14 rodzinami, w których 
prowadzona jest Procedura od 2015 roku. Łącznie praca prowadzona jest z 244 rodzinami w których 
wdrożona jest Procedura Niebieska Karta. 

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób dotkniętych Przemocą w Rodzinie funkcjonuje w 
budynku MGOPS w Wieliczce ul. Sienkiewicza 34, codziennie w godzinach 800 – 1600 oraz w Budynku 
UMiG w Wieliczce ul. Pocztowa 1 w godzinach 800 – 2000. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzą działania prewencyjne podejmowane w celu 
zapobiegania zjawiskom przemocy poprzez działania informacyjne i edukacyjne skierowane do 
społeczności lokalnej aktywizowanie społeczności lokalnej do walki z problemem przemocy w rodzinie, 
podejmowanie interwencji w środowiskach zagrożonych zjawiskiem przemocy, rozpowszechnianie 
informacji podnoszących świadomość mieszkańców gminy na temat zjawiska przemocy i możliwości 
skorzystania z oferty pomocowej. Reakcją na wzrost zjawisk związanych z przemocą, jaki obserwuje się 
na terenie Miasta i Gminy Wieliczka było opracowanie programu ochrony ofiar przemocy, w ramach 
którego powołany został przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka interdyscyplinarny zespół ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele sądu rejonowego 
(kuratorzy), pracownicy socjalni M-GOPS – specjaliści ds. przemocy, przedstawiciel GKRPA, 
przedstawiciele policji. Zespół działa od 1 marca 2010r., pełni zadania o charakterze edukacyjnym, 
prewencyjnym i interwencyjnym. 
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VII.7.8. Gminny program wspierania rodziny w Gminie Wieliczka na lata 2017-2019- PROGRAM 
WIELICKA KARTA DUŻEJ RODZINY 3+  

Uchwałą NR XXXVII/473/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31.10.2013r. w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Wieliczka 
i wprowadzenia Programu "Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+" wprowadzono program Wielicka Karta 
Dużej Rodziny. W ramach programu wydano 5 028 kart dla 1 074 rodzin. Liczba dzieci z rodzin, które 
przystąpiły do programu w 2018 roku - 315 dzieci. Partnerzy karty dużej rodziny z terenu Miasta i Gminy 
Wieliczka - 21 firm i instytucji. Nowe rodziny w 2018 r. – 101 rodzin  

Partnerami Wielickiej Karty Dużej Rodziny w 2018 roku byli:  

 Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka 

 Solne Miasto Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka  

 Akademia Językowa English Club, ul. Szpitalna 2A, 32-020 Wieliczka 

 Szkoła Językowa MAK, ul. Goliana 4b 32-020 Wieliczka 

 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka 

 Prywatne Centrum Rehabilitacji, ul. Sikorskiego 6, 32-020 Wieliczka 

 Xtreme Park Linowy Wieliczka- Grabówki, ul. Jedynaka 15, 32-020 Wieliczka  

 "Klub Otwarty” z siedzibą, ul. Jedynaka 16, 32-020 Wieliczka  

 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Oddział w Krakowie z siedzibą ul. Dobrego Pasterza 122 
A, 31-416 Kraków 

 Żłobek Niepubliczny „Baby At Home” Agnieszka Matysiak, Śledziejowice 283, 32-020 Wieliczka 

 ANIMKI Urszula Mikoda Akademia Twórczego Rozwoju ”BYSTRZAK, ul. Kosiby 6, 32-020 Wieliczka 

 Omega Meble Spółka z o.o., ul. Nowy Świat 27, 32-020 Wieliczka 

 Firma Handlowo-Usługowa” HEDAN”, ul. Sienkiewicza 6A, 32-020 Wieliczka 

 Firma Handlowa "MAXIMUM" Paweł Fryc, ul. Kraszewskiego 6A/19, 32-020 Wieliczka 

 Salony Fryzjerskie "MAXIMUM" Agnieszka Molek-Rusin, Rynek Górny 4, 32-020 Wieliczka 

 N.TRADE s.c. Piotr i Lech Niteccy, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa 

 Powiatowy Park Rozwoju Spółka z o.o., ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka  

 BioProduktCenter Spółka z 0.0., ul. Piłsudskiego 65A, 32-020 Wieliczka  

 Haiku Studio Michał Pliszka, ul. Mickiewicza 35/7, 89-600 Chojnice 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 3+  
1) Liczba kart wydanych – 4765 
2) Liczba rodzin (wniosków)- 924 
3) Liczba dzieci z rodzin, które przystąpiły do programu w 2018 roku - 406 dzieci 
4) Liczba duplikatów - 20 sztuk 
5) Liczba rodzin które skorzystały z drugiej formy karty (karta elektroniczna wg. nowelizacji ustawy 

obowiązującej od 1 stycznia 2018 r) 71 rodzin (1 styczeń 2018r. -31 grudzień 2018 r.) - 71 rodzin 
6) Liczba nowy członek 2018 r. - 20 osób 
7) Nowe rodziny w 2018 r. - 101 rodzin 

VII.7.9. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

Świadczenia pieniężne z zakresu pomocy społecznej mogą otrzymać osoby, które spełniają kryterium 
dochodowe określone w Ustawie o pomocy społecznej w odniesieniu do właściwego Rozporządzenia 
Ministra Polityki Społecznej. W przypadku szczególnych okoliczności życiowych m.in. zdarzeń losowych 
osobom o przekroczonym kryterium dochodowym można przyznać pomoc w formie zasiłku celowego 
specjalnego i specjalnego zasiłku okresowego. Od dnia 01.10.2018r. obowiązuje Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 



123 
 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzenie to określa następujące kryterium 
dochodowe: 

a) dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł. 
b) dla osoby w rodzinie - 528 zł. 

W realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” stosuje się zasadę 
podwyższonego kryterium dochodowego tj. 150% tego kryterium, które od dnia 01.10.2018 r, wynosi 
dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł, natomiast na osobę w rodzinie 792,00 zł. 

Tabela: Działania w zakresie realizacji świadczeń z pomocy społecznej 2018r. 

Liczba wniosków o pomoc 2 597 

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych z wniosków o udzielenie pomocy 3 067 

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych dla potrzeb innych instytucji. 154 

Liczba wydanych decyzji administracyjnych ogółem w tym: 7 950 

Liczba decyzji odmownych 71 

Liczba odwołań od decyzji do SKO. 81 

Liczba decyzji utrzymanych w mocy 60 

Liczba decyzji przekazanych do ponownego rozpatrzenia. 15 

Liczba decyzji w trakcie rozpatrywania przez SKO  6 

Liczba decyzji uchylonych i przyznanie innej kwoty zasiłku  0 

Liczba decyzji pozostawionych bez rozpatrzenia 0 

Liczba wydanych zaświadczeń na wniosek strony: 177 

Liczba pism wystosowanych do stron i różnych instytucji w tym: 

do sądu o wgląd w sytuację rodzin niewydolnych opiekuńczo 

do sądu o leczenie bez zgody – osób chorych psychicznie 

do sądu o umieszczenie w DPS bez zgody w tym chorych psychicznie 

do organizacji pozarządowych w sprawie udzielenia pomocy materialnej  

2208 

3 

3 

4 

407 

Liczba wypełnionych wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności. 148 

Liczba decyzji wydanych w trybie art. 54 ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej 
potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej  

62 

Liczba postępowań do ZUS o zwrot świadczeń; 21 

Liczba udziału prac socjalnych i asystentów w wokandach sądowych 15 

Źródło: dane statystyczne MGOPS za 2018 r. 

VII.7.10. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

W ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych organizowane są m.in.: 
1) programy stypendialne 
2) warsztaty i spotkania przeznaczone dla rodziców dzieci niepełnosprawnych  
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3) działania mające na celu zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych - imprezy 
integracyjne 

4) poradnictwo i konsultacje dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych 
5) organizacja zajęć na basenie – łącznie 81 osób  
6) umożliwienie korzystania z tężni – łącznie 18 osób  

Ponadto Polski Czerwony Krzyż świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla klientów 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce. Celem usług jest wspieranie osób 
samotnych i w rodzinach, w podeszłym wieku i przewlekle chorych w codziennym funkcjonowaniu. 
Zakres świadczonych usług oraz (%) odpłatności za świadczone usługi ustalany jest z osobą wymagającą 
pomocy i zawarty w decyzji administracyjnej. Zasady przyznawania świadczenia oraz odpłatności za 
świadczone usługi określony jest Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce nr XII/163/2015 oraz nr 
XXIV/308/2016. Zadanie zostało zlecone w trybie konkursu na okres od 01.01.2018 do 31.12.2020 r. 
Jest to zadanie własne Gminy o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Realizując zadanie w 2018 r. objęto pomocą 159 środowisk 
wykonując 43 900 godzin usług. Koszt zadania w 2018 r. 834 100,00 zł. Usługi opiekuńcze są formą 
pomocy kierowaną do osób, które ze względu na podeszły wiek i niepełnosprawność nie są w stanie 
samodzielnie egzystować w środowisku. Usługi pielęgnacyjne, gospodarcze polegające na pomocy lub 
wykonywaniu następujących czynności, w szczególności usług związanych z utrzymaniem czystości i 
użytkowaniem pomieszczeń, usług związanych z żywieniem, usług gospodarczych, usług 
pielęgnacyjnych itp. Koszt jednej godziny opiekuńczej wynosi 19,00 zł.  

Innym zadaniem realizowanym w ramach obszaru pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych jest 
prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi. Dom usytuowany jest pod adresem Wieliczka ul. Sienkiewicza 24 oraz os. 
Wincentego Pola 20. Posiada 45 miejsc dotowanych - dla osób doświadczających choroby psychicznej. 
Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest tworzenie zintegrowanego środowiska 
dla osób chorujących psychicznie poprzez zaakceptowanie choroby i umiejętność radzenia sobie z jej 
skutkami, usamodzielnienie uczestników domu w zakresie podstawowych umiejętności życiowych, 
nawiązanie pozytywnych kontaktów ze światem zewnętrznym, uczenie rozumienia tego świata 
i uczestniczenia w nim, aktywizacja uczestników, rozwijanie inwencji, motywowanie do działania 
i rozwoju, wspieranie i animowanie grup samopomocowych w środowisku lokalnym, przygotowanie – 
w miarę możliwości – osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia zatrudnienia, wsparcie rodziny 
osoby chorującej. Zadanie zostało zlecone w trybie konkursu na okres od 01.01.2017 do 31.12.2019 r. 
na 45 miejsc. Koszt zadania w 2018 r. - 815 893,30 zł 

Dodatkowo w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych wykonywane są specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Zadanie zlecone z 
zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę wynikające z art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o 
pomocy społecznej. Usługi świadczone są przez wyspecjalizowaną kadrę z wieloletnim 
doświadczeniem w zakresie pracy z osoba chorą psychicznie. Usługi mają na celu usprawnienie 
i psychoterapię osoby chorej jak również pomoc rodzinie we współpracy z chorującym członkiem 
rodziny. Realizując zadanie, pomocą narastająco objęto 51 osób z zaburzeniami psychicznymi 
wykonując 2 366 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie zlecone w trybie konkursu na 
okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r. Koszt zadania w 2018 r. – 340 626,00 zł 

Inne działania w ramach pomocy na rzecz niepełnosprawnych to kierowanie do domów pomocy 
społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności 
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 
pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 
Kierowanie do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt osób kierowanych 
jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Decyzję kierującą do domu pomocy 
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społecznej wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej jej przedstawiciela ustawowego albo innej 
osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Decyzję o ustalającą 
opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej 
kierowania do domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości 
średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Powyższy koszt corocznie ulega zmianie , a 
zmiany te ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do 31 marca każdego 
roku. Ogłoszenie to jest podstawą do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od 
następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Obowiązani do 
wnoszenia opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej są w kolejności: 

1. mieszkaniec domu, 
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi 
3. gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. 

W sytuacji gdy osoba wymagająca całodobowej opieki i pielęgnacji w warunkach stacjonarnych nie 
wyraża zgody na umieszczenie jej w domu pomocy społecznej, a brak tej zgody zagraża jej życiu lub 
powoduje zagrożenie dla otoczenia osobę taką umieszcza się w domu pomocy społecznej na mocy 
Postanowienia Sądu. W 2018 na mocy Postanowienia Sądu zostało umieszczonych w DPS 4 osób. W 
2018r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce łącznie skierował 16 osób do domów 
pomocy społecznej. Ogółem w 2018 r. w domach pomocy społecznej przebywało 67 pensjonariuszy, 
za których pobyt MGOPS w Wieliczce ponosił częściową odpłatność. W zakresie powyższego zadania 
obserwuje się ustawiczny wzrost potrzeb. Konieczność ta podyktowana jest zjawiskiem samotności, 
wieku , przewlekłych schorzeń oraz braku możliwości samodzielnego egzystowania osób w swoich 
dotychczasowych środowiskach. W 2018 r. występował systematyczny wzrost skierowań do DPS 
powodując konieczność zwiększenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pobytem 
tych osób w domach pomocy społecznej. Do wzrostu kosztów zadania sukcesywnie przyczynia się także 
znaczny wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ww. placówkach który ogłaszany jest do 
30 marca danego roku kalendarzowego. (art.60 ust.2 wyżej powołanej ustawy o pomocy społecznej). 

Tabela: Klienci skierowani do DPS 

Rok 
Liczba osób przebywających w DPS 

skierowanych przez M-GOPS. 
Kwota poniesiona w ramach odpłatności 

Gminy za pobyt osób skierowanych do DPS 

2018 67 1 884 454,18 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPGOPS 

VII.7.11. Pozostałe programy społeczne, oraz realizowane akcje 

Świadczenia wychowawcze „500+” 

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy 
korzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci 
może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z 
dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne 
dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1 200 zł 
netto. 

Tabela: Realizacja świadczeń wychowawczych „500+” 

Liczba złożonych wniosków 5 584 

Liczba wydanych decyzji 5 660 
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Ilość wypłaconych świadczeń 78 174 

Kwota świadczeń 38 977 775 

Liczba rodzin  4 683 

Źródło: dane statystyczne MGOPS za 2018 r. 

Świadczenie Dobry Start 

Świadczenie Dobry start jest realizacją rządowego programu, którego celem jest wsparcie rodzin 
z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Program Dobry start to 
300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Przysługuje na dziecko do 
ukończenia 20 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się 
orzeczeniem o niepełnosprawności. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. 

Tabela: Realizacja świadczenia Dobry start 

Liczba złożonych wniosków 5 919 

Ilość wypłaconych świadczeń 8 221 

Kwota wypłaconych świadczeń 2 465 700 zł 

Liczba rodzin 5 818 

Źródło: Dane statystyczne MGOPS za 2018 r. 

Program wsparcia osób bezrobotnych 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. 
Poz.1265, z późn.zm.) – w art.73a, oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 
grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Z 2017r. Poz.2447) 
regulują obszar następnego realizowanego programu – program wsparcia osób bezrobotnych. Prace 
społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie 
socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w 
indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku 
pracy ani umowy o pracę. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub 
działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na 
podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie 
użyteczne będą wykonywane. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% 
minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Świadczenie to może być w całości 
finansowane z budżetu gminy. Osoba bez prawa do zasiłku a jednocześnie korzystająca ze świadczeń z 
pomocy społecznej albo uczestnicząca przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym, 
indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w 
indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego może zostać skierowana do wykonywania prac 
społecznie użytecznych. Maksymalnie do 10 godzin tygodniowo. W ramach wykonanych prac 
społecznie-użytecznych bezrobotnemu przysługuje świadczenie podlegające waloryzacji. W 2018r. do 
prac społecznie użytecznych zostało skierowanych 10 osób. 
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Projekt socjalny: „Tłustoczwartkowa zabawa karnawałowa”  

W dniu 8 luty 2018r. w sali Św. Kingi przy Parafii Św. Klemensa w Wieliczce zorganizowano zabawę 
karnawałowa dla 50 osób starszych i niepełnosprawnych, w tym osób niewidomych i niedowidzących. 
Celem projektu była integracja oraz wspólna zabawa.  

X Zjazd Dzieci z Zespołem Leigha 

W dniach 7 do 10 czerwca 2018r. odbył się jubileuszowy X Zjazd dzieci z Zespołem Leigha. Podczas 
tegorocznego spotkania nie zabrakło wspólnej wizyty w Campus Misericordiae na Brzegach. Ważnym 
elementem zjazdu była oczywiście konferencja z udziałem lekarzy i specjalistów: prof. Jolanta Sykut - 
Cegielska, doc. Ewa Jamroz, dr Dariusz Rokicki, dr Antoni Pyrkosz, dr Paweł Szyld, dr Lucyna Horodecka 
- Wardęga i prof. Jean M. Novak. W czasie konferencji Mali Bohaterowie uczestniczyli w rekreacjach 
przygotowanych przez pracowników MGOPS Wieliczka oraz wolontariuszy z GRUPKA i Wielickiego Koła 
Wolontariatu. 

Projekt socjalny "Otwarta Szafa" 

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce, przy ul. Sienkiewicza 26, realizowany 
jest projekt socjalny pod nazwą „Otwarta Szafa” odpowiadając na potrzeby mieszkańców Miasta 
i Gminy Wieliczka wydzielono kącik pod nazwą „Otwarta Szafa” do którego można przynieść 
niepotrzebne ale jeszcze atrakcyjne rzeczy. Jedni zostawiają, inni zabierają. 

Projekt Socjalny: "Podziel się telefonem" 

Celem projektu jest poprawa jakości życia poszczególnych osób i rodzin objętych patronatem 
i wsparciem przez MGOPS Wieliczka, poprzez stworzenie im możliwości swobodnego kontaktu ze 
światem podarowując im sprawny telefon komórkowy wraz z ładowarką pozyskanych od osób 
prywatnych. Dysponowanie telefonem powinno wzmocnić poczucie bezpieczeństwa tych osób, m.in. 
ze względu na możliwości wezwania pomocy oraz powinno im ułatwić kontaktowanie się 
z potencjalnymi pracodawcami lub poszczególnymi instytucjami m.in. z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. 

„Akcja Zima” 2018 r. 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce był w 2018 r. koordynatorem Akcji Zima, 
której przesłaniem było zapobiegnięcie przypadkom zamarznięć, zaczadzeniom wskutek nieszczelnych 
kominów i urządzeń grzewczych, oraz uszkodzeń dachów budynków mieszkalnych, do jakich mogło by 
dojść pod wpływem naporu śniegu. Pracownicy socjalni MGOPS w oparciu o rozeznanie środowiskowe 
sporządzili wykaz osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagały szczególnego 
monitorowania w okresie panujących mrozów, kontrolując przy udziale Straży Miejskiej sytuację tych 
osób. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce jak w każdym roku – wystosował Apel 
do organizacji pozarządowych, parafii, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów z prośbą o 
zachowanie szczególnej czujności wobec mieszkańców w obszarze swojego działania - ze szczególnym 
uwzględnieniem osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych, ubogich oraz wszystkich tych, 
które wymagają natychmiastowej pomocy. W okresie panujących mrozów pracownicy socjalni M-
GOPS w ramach współpracy ze Strażą Miejską pełnili całodobowe dyżury telefoniczne – również w 
święta i inne dni wolne od pracy na wypadek konieczności udziału w akcji pomocowej. W ww. okresie 
nie stwierdzono zgonów osób bezdomnych z powodu braku schronienia czy też wychłodzenia 
organizmu. W okresie wzmożonych mrozów pracownicy socjalni wraz ze Strażą Miejską odwiedzali 
osoby zagrożone i dowozili gorący posiłek. W okresie od października 2017 do marca 2018 zostało 
zapewnionych łącznie 9 miejsc dla osób bezdomnych w Schronisku Towarzystwa Pomocy św. Brata 
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Alberta w Miechowie oraz od sierpnia 2018 dla 4 osób, a także od listopada 2018 do grudnia 2018 dla 
6 osób w schronisku prowadzonym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach. 

Wielicki Turniej Rodzin  

W dniu 29 września 2018 r. w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym "Solne Miasto" odbył się Wielicki 
Turniej Rodzin. W turnieju wzięły udział drużyny złożone z min. 4 osób, w tym maksymalnie 2 dorosłych, 
spokrewnionych osób (np. rodzice, dzieci, wujkowie, dziadkowie, kuzyni). W trakcie Turnieju 
pracownicy MGOPS przygotowali stanowiska animacyjne dla dzieci oraz przeprowadzili, przy 
współudziale wielu organizacji i podmiotów, konkurencje turniejowe. Wspólna zabawa była także 
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, wspólnych rozmów a przede wszystkim do bycia razem.  

Dzień Seniora  

W dniu 13 października 2018r. w Wielickiej Mediatece pracownicy MGOPS przygotowali uroczyste 
spotkanie dla 100 osób z okazji Dnia Seniora. Dla seniorów przygotowano we współpracy ze 
Spółdzielnią Socjalną „Przyszłość” z siedzibą w Wieliczce, uroczysty obiad. W spotkaniu wzięli udział 
także przedstawiciele władz miasta. 

Spotkanie ze św. Mikołajem  

W dniu 5 grudnia 2018r. zorganizowano spotkanie ze św. Mikołajem dla 150 dzieci niepełnosprawnych 
z terenu Gminy Wieliczka. W trakcie spotkania zaprezentowano sztukę pt. „Najpiękniejszy prezent” w 
wykonaniu Teatru Eden. W trakcie spotkania Św. Mikołaj wręczył wszystkim upominki. Ponadto w dniu 
7 grudnia 2018r. w Kampusie Wielickim zorganizowano tradycyjne wspólne kolędowanie oraz 
spotkanie ze św. Mikołajem dla dzieci z grup świetlicowych z terenu Gminy Wieliczka. W spotkaniu 
wzięły udział dzieci z 17 grup świetlicowych w łącznej liczbie 273. Dzieci po wspólnym radosnym 
kolędowaniu oraz wspólnym poczęstunku otrzymały upominki od Św. Mikołaja. 
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VIII. Pozostałe projekty i zadania realizowane w roku 2018  

VIII.1. Oświata, edukacja i wychowanie w Gminie Wieliczka. 

Gmina od wielu lat systematycznie i ze znacznym zaangażowaniem realizuje zadania oświatowe 

zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w strategii uznając postęp w dziedzinie edukacji za jeden z 

elementarnych czynników wpływających na dynamikę gospodarczą, poziom innowacji oraz warunki i 

jakość życia mieszkańców. Głównymi celami strategicznymi, które są konsekwentnie i skutecznie 

realizowane w sferze edukacji są:  

 zwiększenie dostępności do usług wychowania przedszkolnego , 

 pozyskiwanie środków zewnętrznych na podnoszenie jakości i atrakcyjności szkół, 

 wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół, 

 realizacja programów edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych, 

 remonty i inwestycje, 

 zapewnienie wysokiego poziomu szkolnictwa artystycznego, utworzenie Zespołu Szkół 

Muzycznych w Wieliczce , 

 nawiązywanie stałej współpracy z uczelniami wyższymi w celu wprowadzenia skutecznych 

i innowacyjnych metod nauczania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina, 

 wspieranie inicjatyw i działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 wspieranie działalności Wielickiego Uniwersytetu Dziecięcego, 

 angażowanie się w akcje charytatywne, popularyzacja wolontariatu na terenie szkół i 

przedszkoli, 

 zapewnienie wysokiego poziomu nauczania, 

 wsparcie uczniów zdolnych poprzez Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 

Młodzieży im. Jana Pawła II. 

Pomimo zmieniających się warunków społeczno - gospodarczych – reforma edukacji, znaczne zmiany 

migracyjne, Gmina Wieliczka stara się prowadzić racjonalną i dostosowaną do lokalnych potrzeb sieć 

szkół, które będą mogły zapewnić społeczności lokalnej dostęp do atrakcyjnej i wartościowej 

merytorycznie oferty dydaktycznej z roku na rok uzupełnianej i dostosowanej do wyzwań 

współczesności. Gmina Wieliczka w roku 2018 prowadziła 9 przedszkoli, 18 szkół podstawowych oraz 

Zespół Szkół Muzycznych. 

Gmina prowadzi ewidencję niepublicznych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym są 

osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Podmioty te otrzymują dotacje 

z budżetu gminy na działalność bieżącą związaną z kształceniem, wychowaniem i opieką. 

W roku 2018 na terenie miasta i gminy funkcjonowały 33 niepubliczne jednostki oświatowe w tym: 4 

szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 24 przedszkola oraz 4 punkty przedszkolne. 

Dzieci i młodzież w szkołach i przedszkolach 

W roku 2017 rozpoczęła się systemowa zmiana ustroju szkolnego. W jej ramach m.in. nastąpiło 

wygaszenie gimnazjów z jednoczesnym wydłużeniem nauki do ośmiu lat w szkołach podstawowych 

oraz utworzenie klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Ponadto w szkołach podstawowych 
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bardzo duży wpływ na liczebność trzech klas (w roku szkolnym 2018/2019 trzeciej, czwartej i piątej) 

ma reforma dotycząca umieszczenia sześciolatków w szkole. 

Zamieszczone poniżej zestawienia zawierają szczegółowe informacje o liczbie uczniów 

w poszczególnych przedszkolach i szkołach w latach 2017 i 2018 wg stanu z SIO na 30 września. Wynika 

z nich, że trzy szkoły podstawowe usytuowane w mieście są dość duże i prawie jednakowe pod 

względem wielkości – wszystkie liczą powyżej 500 uczniów. Natomiast wiejskie szkoły podstawowe są 

mocno zróżnicowane. Mamy wśród nich ponad 600 osobową szkołę w Węgrzycach Wielkich, jak i 

bardzo małą szkołę w Byszycach (56 uczniów). W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Wieliczka w roku szkolnym 2018/2019 liczba dzieci i młodzieży zwiększyła się w stosunku do 

poprzedniego roku szkolnego.  

Tabela: Liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliczka - stan na 30-09-2017 

Lp. Nazwa typu placówki, szkoły Liczba dzieci 

1. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliczce 60 

2. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce 110 

3. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliczce 100 

4. Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce 50 

5. Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce 132 

6. Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich 70 

7. Przedszkole Samorządowe w Mietniowie 125 

8. Przedszkole Samorządowe w Strumianach 50 

9. Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach 75 

 

Ogółem: 772 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu informacji oświatowej 

Tabela: Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieliczka - stan na 30-09-2017 

Lp. Nazwa typ placówki, szkoły 
Liczba dzieci w 

oddz. 
przedszkolnych 

Liczba 
dzieci w 

oddz. I-VII 

Liczba dzieci 
w oddz. 

gimnazjalnym 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce 0 153 415 
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Lp. Nazwa typ placówki, szkoły 
Liczba dzieci w 

oddz. 
przedszkolnych 

Liczba 
dzieci w 

oddz. I-VII 

Liczba dzieci 
w oddz. 

gimnazjalnym 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce 34 595   

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce 48 547   

4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce 52 636   

5. Szkoła Podstawowa w Byszycach 16 48   

6. Szkoła Podstawowa w Golkowicach 12 124 40 

7. Szkoła Podstawowa w Gorzkowie 46 147   

8. Szkoła Podstawowa w Grabiu 17 98   

9. Szkoła Podstawowa w Grajowie 40 120 120 

10. Szkoła Podstawowa w Janowicach 11 110   

11. 
Szkoła Podstawowa w Koźmicach 
Wielkich 

15 224 205 

12. Szkoła Podstawowa w Mietniowie 61 287   

13. Szkoła Podstawowa w Podstolicach 33 81   

14. Szkoła Podstawowa w Raciborsku 21 107   

15. Szkoła Podstawowa w Sierczy 89 280   

16. Szkoła Podstawowa w Sygneczowie 17 106   

17. Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach 35 318   

18. 
Szkoła Podstawowa w Węgrzcach 
Wielkich 

38 458 238 

19. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce   204   

  Ogółem: 585 4643 1018 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu informacji oświatowej 
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Tabela: Liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliczka - stan na 30-09-2018 

Lp. Nazwa typu placówki, szkoły Liczba dzieci 

1. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliczce 60 

2. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce 110 

3. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliczce 95 

4. Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce 50 

5. Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce 164 

6. Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich 70 

7. Przedszkole Samorządowe w Mietniowie 127 

8. Przedszkole Samorządowe w Strumianach 59 

9. Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach 75 

  
Ogółem: 810 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu informacji oświatowej 

Tabela: Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieliczka - stan na 30-09-2018 

Lp. Nazwa typ placówki, szkoły 
Liczba dzieci w 
oddz. 
przedszkolnych 

Liczba 
dzieci w 

oddz. I-VIII 

Liczba dzieci 
w oddz. 

gimnazjalnym 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce 28 329 205 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce 46 648   

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce 72 577   

4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce 51 728   

5. Szkoła Podstawowa w Byszycach 14 56   

6. Szkoła Podstawowa w Golkowicach 20 128 17 

7. Szkoła Podstawowa w Gorzkowie 69 173   

8. Szkoła Podstawowa w Grabiu 22 113   
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Lp. Nazwa typ placówki, szkoły 
Liczba dzieci w 
oddz. 
przedszkolnych 

Liczba 
dzieci w 

oddz. I-VIII 

Liczba dzieci 
w oddz. 

gimnazjalnym 

9. Szkoła Podstawowa w Grajowie 40 137 62 

10. Szkoła Podstawowa w Janowicach 17 109   

11. Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich 39 269 108 

12. Szkoła Podstawowa w Mietniowie 64 325   

13. Szkoła Podstawowa w Podstolicach 26 92   

14. Szkoła Podstawowa w Raciborsku 19 122   

15. Szkoła Podstawowa w Sierczy 70 320   

16. Szkoła Podstawowa w Sygneczowie 20 122   

17. Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach 38 366   

18. Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich 50 537 110 

19. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce   215   

  Ogółem: 705 5366 502 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu informacji oświatowej 

Do jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż samorząd 
w roku 2018 uczęszczała następująca liczba uczniów/wychowanków: 

Tabela: Liczba uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne 
inne niż samorząd  

Liczba uczniów / wychowanków w 2018 r. 

Lp. Jednostka systemu oświaty Stan na początek roku Stan na koniec roku 

1. Szkoły Podstawowe 161 236 

2. Gimnazjum 43 15 

3. Przedszkole publiczne 104 99 

4. Przedszkola niepubliczne 1256 1162 

5. Punkty przedszkolne 69 73 

Razem: 1633 1585 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów 

Zwiększenie dostępności do usług wychowania przedszkolnego 

W edukacji dostrzega się jak ważna jest wczesna edukacja dziecka i docenia się jej wpływ na późniejsze 

jego osiągnięcia. W związku z tym nie dziwi fakt, że zajmuje ona również istotne miejsce w polityce 

oświatowej Gminy Wieliczka, a inwestycja w edukację przedszkolną jest zasadniczym elementem 
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prowadzonej przez tutejsze władze polityki wyrównywania szans edukacyjnych. Ponadto obserwujemy 

od pewnego czasu ciągły wzrost zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach, co wiąże się między 

innymi ze zwiększoną ilością dzieci w wieku przedszkolnym spowodowaną migracją ludności na teren 

gminy, aktywnością zawodową rodziców czy wzrostem wiedzy na temat znaczenia edukacji 

przedszkolnej. Wzrost liczby mieszkańców w gminie wymusza coraz to większe zapotrzebowanie 

zgłaszane przez rodziców w zakresie konieczności objęcia dzieci opieką przedszkolną. Zapewnienie 

wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach jest więc nieustannym wyzwaniem dla gminy. W roku 

2018 w tym celu podjęto następujące działania: 

a) dzięki realizacji projektu „Czas zapisać dziecko do przedszkola” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 

Wiedza i kompetencje działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.1 z Europejskiego Funduszu 

Społecznego stworzono 83 miejsca:  

 Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce - 34 miejsca, 

 Szkoła Podstawowej nr 1 w Wieliczce – 24 miejsca,  

 Szkoła Podstawowa w Grabiu, Punkt Przedszkolny w Brzegach – 25 miejsc 

b) uruchomiono publiczne punkty przedszkolne:  

 uchwałą nr XLVIII/577/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Wieliczce 

utworzono Punkt Przedszkolny w Wieliczce os. Bogucice. Punkt związany jest 

organizacyjne ze Szkołą Podstawową nr 1 w Wieliczce. W związku z tym nadzór 

pedagogiczny i organizacyjny nad punktem sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 

1 w Wieliczce (liczba miejsc - 25); 

 uchwałą nr XLVIII/580/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Wieliczce 

utworzono Punkt Przedszkolny w Lednicy Górnej. Punkt związany jest organizacyjne ze 

Szkoła Podstawową nr 3 w Wieliczce. W związku z tym nadzór pedagogiczny i 

organizacyjny nad punktem sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce 

(liczba miejsc - 25) ; 

 uchwałą nr XLVIII/579/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Wieliczce 

utworzono Punkt Przedszkolny w Kokotowie. Punkt związany jest organizacyjne ze 

Szkołą Podstawową w Śledziejowicach. W związku z tym nadzór pedagogiczny i 

organizacyjny nad punktem sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach 

(liczba miejsc - 25) ; 

 uchwałą nr XLVIII/582/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Wieliczce 

utworzono Punkt Przedszkolny w Śledziejowicach. Punkt związany jest organizacyjne ze 

Szkołą Podstawową w Śledziejowicach. W związku z tym nadzór pedagogiczny i 

organizacyjny nad punktem sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach 

(liczba miejsc - 25) ; 

 uchwałą nr XLVIII/581/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Wieliczce 

utworzono Punkt Przedszkolny w Małej Wsi. Punkt związany jest organizacyjne z 

Przedszkolem Samorządowym w Strumianach. W związku z tym nadzór pedagogiczny 

i organizacyjny nad punktem sprawuje Dyrektor Przedszkola Samorządowego w 

Strumianach (liczba miejsc - 25).  

Istotnym uzupełnieniem sieci przedszkoli gminnych są przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone 

przez osoby fizyczne i osoby prawne. Gmina nie ingeruje w funkcjonowanie tych jednostek ponad 

potrzeby wynikające z przepisów prawa przeprowadzając kontrole prawidłowości pobierania i 
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wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Wieliczka. Kontrole obejmują w szczególności: 

weryfikację zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej ze stanem faktycznym, 

wynikającym z dokumentacji organizacyjnej oraz dokumentacji przebiegu nauczania oraz weryfikację 

prawidłowości wydatkowania udzielonej dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w ustawie z 

dnia 27 października 2017 r. finansowaniu zadań oświatowych w oparciu o dokumentację księgową, w 

tym dowody księgowe. W roku 2018 zostały skontrolowane w ten sposób cztery przedszkola 

niepubliczne.  

Kwestie związane z dotowaniem szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez 

osoby fizyczne i osoby prawne inne niż samorząd reguluje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o 

finansowaniu zadań oświatowych. W Uchwale Nr XLVI/552/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 

stycznia 2018 roku zgodnie z delegacją art. 38 ww. ustawy ustalono tryb udzielania i rozliczania dotacji, 

tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które 

powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin 

przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, 

wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na których jest przekazywana 

dotacja, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. 

Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż samorząd oraz 

niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego są dotowane w odniesieniu do tzw. podstawowej 

kwoty dotacji, określającej wydatki bieżące samorządu na ucznia w placówkach wychowania 

przedszkolnego. W przypadku przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby fizyczne i osoby 

prawne inne niż samorząd dotacja jest równa podstawowej kwocie dotacji, w przypadku 

niepublicznego przedszkola dotacja wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji, natomiast niepubliczne 

inne formy wychowania przedszkolnego, czyli tzw. punkty przedszkolne – otrzymują dotację w 

wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji. 

W 2018 r. po aktualizacji przeprowadzonej w październiku, dotacja miesięczna na dziecko w publicznym 

przedszkolu wynosiła 895,98 zł., w niepublicznym przedszkolu – 671,98 zł, w niepublicznym punkcie 

przedszkolnym - 358,39 zł. Łącznie w 2018 r. Gmina Wieliczka przekazała dotacje oświatową w kwocie: 

9 396 265,59 zł. 

Dotacja udzielana jest na każde dziecko, w tym również na dzieci będące mieszkańcami innych gmin. 

Gmina, której mieszkańcem jest dziecko, ma obowiązek zwrotu (refinansowania) kosztów dotacji 

udzielonej przez gminę dotująca przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego lub oddział 

przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. W 2018 r. dochody Gminy Wieliczka z tytułu 

obciążeń innych gmin wyniosły: 1 773 910,55 zł , natomiast wydatki związane z pokryciem ww. kosztów 

- 1 557 538,10 zł. 

W przypadku niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznego gimnazjum oraz dzieci 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 

w niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego wysokość dotacji odnosi się wprost do 

subwencji oświatowej i jest równa kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego na takiego ucznia. Łącznie w 2018 r. Gmina Wieliczka przekazała 

dotację oświatową ustaloną według wag otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie: 6 355 245,51 zł, 

z tego:  

Tabela: Wysokość przekazanej dotacji 

  Wykonanie 

Niepubliczne szkoły podstawowe 1 609 517,07 zł  
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  Wykonanie 

Niepubliczne gimnazjum 236 946,31 zł  

Kształcenie specjalne w niepublicznych placówkach wychowania 
przedszkolnego 

4 016 202,14 zł  

Wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych placówkach 
wychowania przedszkolnego 

492 579,99 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Ponadto w związku z ciągle rosnącą liczbą jednostek niepublicznych i związaną z tym zwiększającą się 
ilością danych do przetworzenia i weryfikacji w 2018 r. Gmina Wieliczka podpisała umowę z firmą 
Krakfin na wdrożenie serwisu ODPN - „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych”. 
Serwis ODPN jest wielofunkcyjną aplikacją internetową dedykowaną do obsługi procesów związanych 
z funkcjonowaniem placówek niepublicznych, a także publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne 
oraz prawne inne niż JST. Funkcjonalność systemu pozwala na zwiększenie kontroli nad publicznymi 
środkami jakie trafiają na rachunki placówek oraz daje możliwość uzyskiwania oszczędności w wyniku 
podniesienia poziomu kontroli danych stanowiących podstawę obliczania i przekazywania dotacji. 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na podnoszenie jakości i atrakcyjności szkół 

Baza dydaktyczna gminnych jednostek oświatowych w miarę możliwości finansowych jest na bieżąco 
modernizowana i dostosowywana, a pomoce dydaktyczne uzupełniane. Nowoczesny rozwój 
technologii informacyjnej i ich obecność niemal w każdej sferze życia stawia przed oświatą nowe 
wyzwania. W związku z tym nie można dążyć do poprawy jakości i efektywności kształcenia bez 
sukcesywnego doposażania szkół w nowoczesne pomoce, środki i inne urządzenia dydaktyczne. 
Zdobyte w ten sposób kompetencje pozwolą uczniom skutecznie uczestniczyć w procesie edukacji, ale 
także będą przeciwdziałać ich wykluczeniu w przyszłości z transformującego się społeczeństwa. 

W 2018 roku Gmina Wieliczka wnioskowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części 
oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach 
podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka).  

Środki finansowe z tego tytułu otrzymały trzy Szkoły Podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 2 
w Wieliczce, Szkoła Podstawowa w Grabiu, Szkoła Podstawowa w Janowicach) na łączną kwotę 
113 494,00 zł. 

W ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 
zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w 2018 
roku dotacje na zakup pomocy dydaktycznych otrzymało 11 szkół podstawowych Gminy Wieliczka 
(Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wieliczce, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce, Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Wieliczce, Szkoła Podstawowa w Byszycach, Szkoła Podstawowa w Golkowicach, Szkoła 
Podstawowa w Grajowie, Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich, Szkoła Podstawowa 
w Mietniowie, Szkoła Podstawowa w Podstolicach, Szkoła Podstawowa w Sygneczowie, Szkoła 
Podstawowa w Śledziejowicach). Szkoły podstawowe zostały wyposażone w tablice interaktywne, 
projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 192 500,00 zł; w tym: dotacja celowa: 154 000,00 zł oraz wkład własny 
38 500,00 zł. 
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Celem tej dotacji jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie 
kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania 
nowych technologii. 

W 2018 r. w ramach Rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – Priorytet 3 
Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową w wysokości 38 480,00 zł na zakup książek do bibliotek 
szkolnych w sześciu szkołach podstawowych Gminy Wieliczka (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce, 
Szkoła Podstawowa w Byszycach, Szkoła Podstawowa w Grabiu, Szkoła Podstawowa w Janowicach, 
Szkoła Podstawowa w Mietniowie, Szkoła Podstawowa w Podstolicach). Całkowity koszt zadania 
wyniósł 48 100,00 zł; w tym: dotacja celowa: 38 480,00 zł oraz wkład własny 9 620,00 zł. 

Celem tej dotacji jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału 
nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych oraz 
rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi. 

W XXI wieku również jednostki samorządu terytorialnego muszą podporządkować się regułom rynku. 
Obowiązek zaspokajania coraz szerszych potrzeb mieszkańców wymaga podejmowania działań, które 
zapewnią im efektywność. Szansę stanowią fundusze unijne zapewniające wsparcie inwestycji także w 
obszarze oświaty. Umiejętność pozyskiwania środków z wszelkich możliwych źródeł zwłaszcza w 
obszarze edukacji decyduje o rozwoju gminy dlatego pozyskano środki finansowe na następujące 
projekty: 

Realizacja programu „Czas zapisać dziecko do przedszkola” 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt miał 
na celu utworzenie 4 nowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat: 2 oddziały przy 
funkcjonującym Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce, oraz 2 nowe ośrodki wychowania 
przedszkolnego w Brzegach oraz przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce.  

Zadania realizowane w ramach projektu: 

1) Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej – prace adaptacyjno – remontowe oraz zakup 
wyposażenia i pomocy dydaktycznych, 

2) Zapewnienie bieżącego utrzymania nowo utworzonych miejsc przedszkolnych, 

3) Zajęcia dodatkowe dla dzieci, 

4) Studia podyplomowe dla nauczycieli, 

5) Kursy doskonalące kompetencje dla nauczycieli wychowania przedszkolnego 

Kwota wydatkowana w 2018 r. w ramach projektu 1.117.412,90 zł  

Realizacja programu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” 

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno - zawodowego dla wszystkich 
zainteresowanych uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi w szczególności klas 
trzecich gimnazjum tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały 
z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy oraz podniesienia kwalifikacji 
doradców edukacyjno - zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - 
zawodowego w szkole. 

Projektem objęte jest 5 szkół podstawowych, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Wieliczka: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce, 
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2) Szkoła Podstawowa w Golkowicach, 

3) Szkoła Podstawowa w Grajowie, 

4) Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich, 

5) Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich. 

Kwota wydatkowana w 2018 r. w ramach projektu 55.551,35 zł  

W ramach zadania podjęto następujące działania: 

 utworzono Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa) w szkołach podstawowych z oddziałami 
gimnazjalnymi umożliwiające realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów; 

 Zadania w SPInKa realizują doradcy zawodowi zatrudnieni w szkole lub inna osoba wyznaczona 
przez dyrektora szkoły , która równocześnie uzupełnia kwalifikacje z zakresu doradztwa 
zawodowego; 

  wsparto współpracę podmiotów zaangażowanych pośrednio i bezpośrednio w proces 
przygotowania ucznia do podjęcia właściwych wyborów edukacyjnych; 

 zorganizowano Festiwal Zawodów: zakłada się organizację raz do roku regionalnych targów 
edukacyjnych. 

Realizacja programu „Kuźnia Wiedzy” 

Gmina Wieliczka jest partnerem w projekcie „Kuźnia Wiedzy” w ramach regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Park Rozwoju spółka z.o.o. Celem projektu jest 
poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych – pozaszkolnych prowadzonych metodami eksperymentu 
wykraczających poza podstawę programową. W ramach umowy partnerskiej zawartej na okres od 17 
lipca 2017 r. do 30 lipca 2019 r. ustalono podział zadań:  

1) Powiatowy Park Rozwoju odpowiedzialny jest za realizację następujących zadań: 

a) zadanie nr 1 – Szkoły podstawowe – zajęcia rozwijające z przyrody, 

b) zadanie nr 2 – Szkoły podstawowe – zajęcia rozwijające z matematyki, 

c) zadanie nr 3 – Gimnazja – zajęcia rozwijające – przedmioty przyrodnicze, 

d) zadanie nr 4 - Gimnazjum – zajęcia rozwijające z matematyki, 

e) zadanie nr 5 – Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i nauczycielek, 

f) zadanie nr 6 – Programowanie dla SP i GM 

2) Gmina Wieliczka jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań: 

a) zadanie nr 1 – Szkoły podstawowe – zajęcia rozwijające z przyrody, 

b) zadanie nr 2 – Szkoły podstawowe – zajęcia rozwijające z matematyki, 

c) zadanie nr 3 – Gimnazja – zajęcia rozwijające – przedmioty przyrodnicze, 

d) zadanie nr 4 - Gimnazjum – zajęcia rozwijające z matematyki. 

W projekcie uczestniczy 8 szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wieliczce, Szkoła 
Podstawowa w Golkowicach, Szkoła Podstawowa w Sierczy, Szkoła Podstawowa w Grabiu, Szkoła 
Podstawowa w Śledziejowicach, Szkoła Podstawowa w Janowicach, Szkoła Podstawowa 
w Sygneczowie, Szkoła Podstawowa w Grajowie. 

Kwota wydatkowana w 2018 r. w ramach projektu 38.914,97 zł  
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- „Wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej 
atmosferze”  

W 2018 r. 6 przedszkoli samorządowych i 15 niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 
otrzymało oczyszczacze powietrza w ramach akcji edukacyjnej przeprowadzonej przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego. Projekt miał na celu uświadomienie społeczeństwu problem jakim jest 
zanieczyszczenie powietrza. Stąd też warunkiem otrzymania urządzeń było zadeklarowanie przez 
placówkę przeprowadzenia akcji edukacyjnej z udziałem dzieci i rodziców dotyczącej zanieczyszczenia i 
ochrony powietrza. 

Realizacja programów edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych  

Dostrzegając fakt różnego potencjału edukacyjnego uczniów gmina dąży także do wyrównywania 
dalszych szans edukacyjnych zapobiegając równocześnie wykluczeniu społecznemu poprzez: 

a. organizowanie różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych jak zajęcia szachowe, koła 
dziennikarskie, koła ekologiczne, koła teatralne, koła językowe, chór, rytmika; 

b. udział w programach edukacyjno - wychowawczych takich jak: 

Tabela: Wykaz realizowanych projektów 

Nazwa programu edukacyjno - wychowawczego, 
projektu 

Przedszkole/szkoła 

Czyste powietrze wokół nas - głównym celem 
Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w 
zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na 
działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie 
świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci 
dotyczących ochrony własnego zdrowia, w 
przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami 
palącymi.  

Szkoła Podstawowa w Sierczy, Przedszkole nr 
1,Szkoła Podstawowa w Grajowie, Szkoła 
Podstawowa w Golkowicach, Szkoła 
Podstawowa w Grabiu, Szkoła Podstawowa w 
Podstolicach, Szkoła Podstawowa w 
Śledziejowicach 

Odblaskowa szkoła - celem konkursu jest 
wyposażenie jak największej liczby uczniów w 
elementy odblaskowe, zachęcanie do noszenia 
odblasków, a co za tym idzie – propagowanie 
bezpiecznego poruszania się po drodze wszystkich 
uczestników ruchu drogowego.  

Szkoła Podstawowa w Sierczy, Szkoła 
Podstawowa w Golkowicach, Szkoła 
Podstawowa w Grabiu, Szkoła Podstawowa w 
Śledziejowicach 

Warzywa i owoce - program ma na celu 
promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w 
owoce i warzywa  

Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich, 
Szkoła Podstawowa w Golkowicach, Szkoła 
Podstawowa w Podstolicach 

Mleko w szkole - program ma na celu promowanie 
wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w produkty 
mleczne.  

Szkoła Podstawowa w Byszycach, Szkoła 
Podstawowa w Golkowicach, Podstawowa w 
Podstolicach, Szkoła Podstawowa nr 2 

Zachowaj Trzeźwy umysł Szkoła Podstawowa w Golkowicach, Szkoła 
Podstawowa w Grabiu, Podstawowa w 
Podstolicach 

Nie pal przy mnie proszę Szkoła Podstawowa w Sierczy, Szkoła 
Podstawowa w Koźmicach Wielkich, Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Wieliczce, Szkoła 
Podstawowa w Golkowicach, Szkoła 
Podstawowa w Grabiu, Szkoła Podstawowa w 
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Nazwa programu edukacyjno - wychowawczego, 
projektu 

Przedszkole/szkoła 

Podstolicach, Szkoła Podstawowa w 
Śledziejowicach 

Śniadanie daje moc Szkoła Podstawowa w Sierczy, Szkoła 
Podstawowa w Janowicach, Szkoła Podstawowa 
w Golkowicach, Szkoła Podstawowa w Grabiu, 
Szkoła Podstawowa w Podstolicach 

Bezpieczna Szkoła Cyfrowa – Cyfrobezpieczni – w 
ramach projektu proponowane są systemowe 
rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać 
narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, 
przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom 
bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego 
korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.  

Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich, 
Szkoła Podstawowa w Byszycach, Szkoła 
Podstawowa w Podstolicach, Szkoła 
Podstawowa w Gorzkowie 

Akademia Puchatka - ogólnopolski program 
edukacyjny obejmujący tematykę związaną z 
bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na 
drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie  

Szkoła Podstawowa w Sierczy, Szkoła 
Podstawowa w Janowicach, Szkoła Podstawowa 
w Byszycach, Szkoła Podstawowa w 
Golkowicach, Szkoła Podstawowa w 
Podstolicach 

Solna Akademia Dziecięca - projekt ma służyć 
rozwijaniu zainteresowań, pobudzaniu 
kreatywności i uczyć pracy w zespole.  

Szkoła Podstawowa w Sierczy, Szkoła 
Podstawowa w Koźmicach Wielkich, Szkoła 
Podstawowa w Janowicach, Szkoła Podstawowa 
w Śledziejowicach, Szkoła Podstawowa nr 2 

Akademia Zdrowego Przedszkolaka Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich 

Mamo tato wolę wodę Szkoła Podstawowa w Sierczy, Szkoła 
Podstawowa w Koźmicach Wielkich, Przedszkole 
nr 1 

Trzymaj formę Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce, Szkoła 
Podstawowa w Śledziejowicach, Szkoła 
Podstawowa w Gorzkowie 

Cała Polska czyta dzieciom Przedszkole nr 1 

„Pozzoli”,’Improwizuję, Setna rocznica śmierci 
Claudea Debussy, Paino e Forte 

Zespół Szkół Muzycznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Remonty i inwestycje 

W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i wychowania na każdym etapie oraz przygotowania 
młodego człowieka do radzenia sobie na dalszych etapach kształcenia Gmina permanentnie dba o 
poprawę jakość procesu edukacji poprzez inwestycje w odpowiednią bazę infrastrukturalną. Lista 
działań mających na celu poprawę i rozwój infrastruktury nieustannie się wydłuża w 2018 r. 
obejmowała ona następujące remonty i inwestycje: 

Tabela: Wykaz przeprowadzonych remontów w 2018 r. 
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Lp. Placówka Rodzaj przeprowadzonych prac remontowych 

1. Przedszkole nr 5 w Wieliczce Opracowanie projektu adaptacji budynku w celu 
pozyskania dodatkowych 34 miejsc dla dzieci 

2. Przedszkole nr 3 w Wieliczce Naprawa instalacji elektrycznej, wymiana instalacji 
wodno - kanalizacyjnej, malowanie kuchni 

3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce Remont korytarzy, rozbudowa jadalni, remont sali 
gimnastycznej, przebudowa pomieszczeń 
przeznaczonych dla oddziału przedszkolnego, 
wzbogacenie placu zabaw przy szkole, 
przygotowanie pomieszczeń dla punktu 
przedszkolnego w Bogucicach 

4. Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Wieliczce 

Wyremontowano 4 sale lekcyjne, korytarz, 
zaadoptowano salę do zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, wyremontowani i dostosowano 
zgodnie z rozporządzeniem o RODO sekretariat, 
gabinety dyrektora i wicedyrektora, 
wyremontowano świetlicę szkolną, wymieniono 
część okien i drzwi 

5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce Remont 6 łazienek i 5 sal lekcyjnych, oświetlenie na 
zewnątrz budynku,  

6. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce Remont pomieszczeń, rozbudowa szkoły - w trakcie 

7. Szkoła Podstawowa w Byszycach Remont posadzki i wejścia do budynku szkoły, 
demontaż boazerii na korytarzu szkolnym 

8. Szkoła Podstawowa w Gorzkowie Remont oddziałów przedszkolnych: remont sal i 
zaplecza sanitarnego, montaż wykładzin, zakup 
wyposażenia; dostosowanie sal do ośmioklasowej 
szkoły: remont dwóch sal, zakup i montaż drzwi, 
zakup wyposażenia, modernizacja sieci LAN, 
wykonanie podjazdu na boisko szkolne 

9. Szkoła Podstawowa w Grabiu Termomodernizacja budynku administracyjno-
dydaktycznego, remont instalacji alarmowej, 
remont kotła, modernizacja monitoringu 

10. Szkoła Podstawowa w Janowicach Remont i instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych, 
malowanie świetlicy i klatki schodowej 

11. Szkoła Podstawowa w Koźmicach 
Wielkich 

Remont dachu, wymalowanie 3 sal lekcyjnych, 
remont boiska sportowego, przystosowanie 
sanitariów dla dzieci 3 i 4 letnich, wyposażenie sali 
dla oddziału 3 i 4 letniego oraz zaplecza 
kuchennego 

13. Szkoła Podstawowa w Podstolicach Odwodnienie terenu szkoły, instalacja: monitoringu 
wizyjnego, systemu monitorującego stan 
techniczny budynku, systemu alarmowego; remont 
sieci internetowej, remont budynku (wymiana 
posadzi, remont łazienek, malowanie pomieszczeń, 
roboty instalacyjne) 
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Lp. Placówka Rodzaj przeprowadzonych prac remontowych 

14. Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach Malowanie pomieszczeń: sal lekcyjnych, 
sekretariatu, pokoju nauczycielskiego; 
cyklinowanie i impregnowanie parkietów 

15. Szkoła Podstawowa w Węgrzcach 
Wielkich 

Malowanie i remont parkietów w 7 salach, remont 
łazienki w oddziale przedszkolnym, wymiana 19 
drzwi w toaletach i salach gimnastycznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Uruchomienie Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce i połączenie w Zespół Szkół z działającą Szkołą 
Muzyczną I stopnia w Wieliczce  

Gmina nieustannie dąży w swych działaniach do podnoszenia jakości kształcenia w podległych szkołach 
poprzez zapewnienie szans na realizację procesu dydaktycznego prowadzonego na najwyższym 
poziomie w szczególności poprzez tworzenie uczniom wybitnie zdolnym warunków do pełnego rozwoju 
ich umiejętności i talentów. W przypadku naszej gminy nie można mówić o standardowej ofercie 
edukacyjnej. Wykracza ona zdecydowanie poza programowe minimum, pozwalając dzieciom i 
młodzieży ale także i seniorom angażować się w zajęcia rozbudzające ciekawość świata a w przypadku 
dzieci również ukierunkowując ich na dalszą ścieżkę kształcenia. Dla realizacji tych celów na podstawie 
porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołano w roku 2018 Szkołę Muzyczną 
II Stopnia w Wieliczce, która jest odpowiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców Wieliczki i gmin 
ościennych oraz efektem wysokich wyników kształcenia uczniów istniejącej Szkoły Muzycznej I Stopnia. 
Wielicka Szkoła Muzyczna od początku cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem. Wzrost 
atrakcyjności szkolnictwa muzycznego można zaobserwować wśród rodziców, którzy są świadomi 
pozamuzycznych korzyści wynikających z nauki gry na instrumentach. Szkoła, która powstała w 2006 
roku zyskała już miano wizytówki Wieliczki oraz renomę w środowiskach artystycznych w kraju i za 
granicą. W trakcie zaledwie 12 lat szkoła, stała się ważnym punktem na mapie regionu i kraju dzięki 
licznym sukcesom uczniów oraz organizacji wielu muzycznych festiwali, w tym na skalę 
międzynarodową. Uchwałą Nr LII/617/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 czerwca 2018 r. 
utworzono Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce w skład którego wchodzą: 

1) Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce, 

2) Szkoła Muzyczna II stopnia w Wieliczce. 

Nawiązywanie stałej współpracy z uczelniami wyższymi w celu wprowadzenia skutecznych 
i innowacyjnych metod nauczania w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina  

Jednym z obszarów zadań do realizacji celu operacyjnego 1.2 Strategii Gminy Wieliczka jest 
nawiązywanie stałej współpracy z uczelniami wyższymi w celu wprowadzenia skutecznych 
i innowacyjnych metod nauczania w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina. W 2018 
r. współpracę z uczelniami wyższymi nawiązały:  

1) Szkoła Podstawowa w Mietniowie – umowa współpracy na rzecz realizacji projektu „ Inspiracje 
naukowe” w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 
2014-2020 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWR.0301.00-IP.08-
00-3MU/18 z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie; 

2) Szkoła Podstawowa w Grajowie i Koźmicach Wielkich – umowa współpracy na rzecz realizacji 
projektu nt. „Planeta kreatywnych” dotycząca projektu w ramach działania 3.1 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w 
Krakowie. 
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Wspieranie inicjatyw i działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gmina Wieliczka w swoich działaniach edukacyjnych nie zapomina również o najstarszych mieszkańcach 
organizując dla seniorów zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II powołanego 
w roku 2011 Listem Intencyjnym podpisanym przez Prezesa Zarządu Centrum im. Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się” oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. Celem Uniwersytetu jest prowadzenie zajęć 
dokształcających o charakterze otwartym dla osób starszych w wieku co najmniej 55 lat w zakresie 
nauki, kultury, ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniana dziedzictwa, które zostawił po sobie 
Jan Paweł II. W roku 2018 w wykładach wzięło udział 60 osób - mieszkańców Wieliczki i Krakowa. W 
harmonogramie zajęć, które odbywają się zarówno w Wieliczce jak i w Krakowie znalazły się wykłady 
specjalistów z różnych dziedzin nauki, warsztaty m in. z udzielania pierwszej pomocy oraz wycieczki o 
charakterze turystycznym i krajoznawczym. 

Koszt realizacji zadania w 2018 r. - 5.342,75 zł  

Wspieranie działalności Wielickiego Uniwersytetu Dziecięcego 

Wielicki Uniwersytet Dziecięcy to projekt realizowany pod patronatem Akademii Górniczo – Hutniczej 
w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stałym partnerem programowo – 
realizacyjnym jest Ośrodek Twórczej Edukacji KANGUR w Krakowie. Wielicki Uniwersytet Dziecięcy 
skierowany jest dla najmłodszych dzieci, w ramach którego prowadzone są zajęcia na trzech poziomach 
edukacyjnych: I poziom (przedszkolaki) – zajęcia realizowane w oparciu o wzmocnienie realizacji 
pomiędzy dzieckiem a jego rodzicem ; II poziom (zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych) – 
zajęcia realizowane są w trzech sektorach: humanistycznym, przyrodniczym i matematycznym – 
student bierze udział w zajęciach wszystkich trzech sektorów; III poziom (zajęcia dla dzieci z klas IV-VI 
szkół podstawowych) – zajęcia realizowane są w trzech sektorach: przyrodniczym, Fizycznym i 
chemicznym – student bierze udział w zajęciach wszystkich trzech sektorów. Celem organizacji 
twórczych i rozwojowych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jest 
wzmacnianie ich rozwoju oraz wychowanie do postawy otwartej na zdobywanie wiedzy i umiejętności. 

Koszt realizacji projektu w 2018 r. – 105.670,42 zł 

Akcje charytatywne i wolontariat 

W dokumencie Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka w latach 2015-2022 w domenie nr 2 (Gmina 
rozwijająca swój kapitał społeczny) wskazuje się na konieczność „tworzenia funkcjonalnego systemu 
świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych”. Co warte podkreślenia w opracowaniu została 
umieszczona analiza SWOT dla tej domeny co sprawia, że analiza mocnych i słabych stron oświatowych 
została bardzo precyzyjnie określona wychodząc naprzeciw planowanym celom i zadaniom do realizacji. 
Wśród mocnych stron znalazło się angażowanie w akcje charytatywne i popularyzacja wolontariatu 
wśród dzieci i młodzieży. 

Wolontariat szkolny daje młodzieży wiele szans i możliwości. Jest to okazja do sprawdzenia siebie, 
wykorzystania swoich zdolności, zdobycia wiedzy, nowych zainteresowań i umiejętności – jednym 
słowem – do samorozwoju. Zapewnia satysfakcję płynącą z niesienia pomocy innym, pomaga odkrywać 
sens życia, zaspokaja potrzebę przynależności do grupy, umacnia świadomość bycia potrzebnym oraz 
kształtuje odpowiedzialną postawę życiową. Bycie wolontariuszem czy wolontariuszką zwiększa szanse 
edukacyjne młodych ludzi, nie tylko dlatego, że podnosi ich poczucie własnej wartości, poprawia ich 
wizerunek w oczach innych, ale także dlatego, że wolontariat sam w sobie jest wartościowym 
doświadczeniem edukacyjnym. Wolontariat to także szkoła odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
szkoła inicjatywy i przedsiębiorczości, a wreszcie – empatii, której niedostatki we współczesnym 
świecie, w tym w świecie młodych – coraz wyraźniej wszystkim doskwierają.  

Uczniowie szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliczka aktywnie angażują się w 
rożnego rodzaju akcje charytatywne takie jak: 
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 Szlachetna Paczka - ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie 
Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

 Góra Grosza - co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się 
wielka zbiórka monet. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, 
które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych;  

 Pola Nadziei - to kampania na rzecz wsparcia dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie;  

 Adopcja serca- forma pomocy ubogim dzieciom z krajów III świata; 

 Muzyka pokoleń - spotkanie młodzieży z seniorami. Uczniowie – wolontariusze Szkolnego Koła 
Wolontariatu zorganizowali poczęstunek i zabawę z muzyką;  

 wyjście do ludzi samotnych ze stroikami w okresie Świąt Bożego Narodzenia 

 zbiórka żywności – Bank Żywności; 

 I ty możesz zostać św. Mikołajem (dary dla podopiecznych polskich szkół na Litwie, 
podopiecznych hospicjum we Lwowie, oraz dla osób potrzebujących polskiego pochodzenia 
zamieszkałych na Ukrainie); 

 zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska; 

 pomoc dla Domów Dziecka w Pacanowie, Bochni, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Krakowie; 

 udział w ogólnopolskiej Akcji na rzecz budowy Domu Hospicyjnego dla dzieci na Podkarpaciu; 

 zbiórka materiałów biurowych i zabawek dla dzieci z Oddziału Onkologicznego 
Uniwersyteckiego Szpitala w Prokocimiu; 

 zbiórka opatrunków medycznych i produktów codziennego użytku dla pensjonariuszy z Domu 
Seniora w Biskupicach; 

 udział w zbiórkach żywności – Caritas „Podziel się Posiłkiem”; 

 pomoc dla Tanzanii; 

 organizacja kiermaszów świątecznych. 

Efekty kształcenia 

W związku z wprowadzoną zmianą ustroju szkolnego – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w roku szkolnym 2017/2018 nie przeprowadzono 
w szkołach podstawowych sprawdzianów po klasie VI. Odbył się egzamin gimnazjalny. 

Tabela: Wyniki egzaminu gimnazjalnego (w %) 

  

Część 
humanistyczna 

Część 
matematyczno-

przyrodnicza 
Języki obce 

j. polski 
historia i 

wos 
matema

tyka 

przedmi
oty 

przyrod
nicze 

j. angielski  j. niemiecki  j. 
rosyjski 
poziom 
podst. 

poziom 
podst. 

poziom 
rozszerz. 

poziom 
podst. 

poziom 
rozszerz. 

Szkoła 
Podstawowa nr 
1 w Wieliczce 

76% 66% 59% 64% 78% 61% 87% 85% 100% 
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Część 
humanistyczna 

Część 
matematyczno-

przyrodnicza 
Języki obce 

j. polski 
historia i 

wos 
matema

tyka 

przedmi
oty 

przyrod
nicze 

j. angielski  j. niemiecki  j. 
rosyjski 
poziom 
podst. 

poziom 
podst. 

poziom 
rozszerz. 

poziom 
podst. 

poziom 
rozszerz. 

Szkoła 
Podstawowa 
Koźmicach 
Wielkich 

73% 65% 58% 63% 67% 49% 94% 87%   

Szkoła 
Podstawowa w 
Węgrzcach 
Wielkich 

71% 61% 55% 62% 74% 54% 85% 71%   

Szkoła 
Podstawowa w 
Grajowie 

63% 61% 50% 58% 65% 48% 49%     

Szkoła 
Podstawowa w 
Golkowicach 

74% 52% 52% 56% 63% 43%       

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce 

Najwyższe wyniki w egzaminie gimnazjalnym uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce.  

Podnoszenie efektywności zarządzania lokalnym systemem edukacji  

Standaryzacja zatrudnienia w oświacie jest metodą zmieniającą sposób zarządzania jednostkami 
oświatowymi. Niewątpliwie wprowadzony w 2011 r. w Gminie Wieliczka tzw. bon organizacyjny, 
dopinguje szkoły do konkurowania między sobą o ucznia wysoką jakością kształcenia. Do korzyści 
płynących z wprowadzenia standaryzacji należą: 

 odejście od negocjacyjnej metody zarządzania, 

 większa autonomia dyrektorów szkół , którzy maja swobodę w zarządzaniu przy jednoczesnej 
kontroli organu nad wydatkami, 

 jasne i przejrzyste zasady przygotowywania arkuszy organizacyjnych, 

 dostosowanie organizacji szkół do sytuacji demograficznej, 

 ścisłe powiązanie zasad podziału środków z zasadami według, których przygotowuje się 
i zatwierdza arkusze organizacji. 

Dyrektorzy szkół podstawowych przy sporządzaniu arkuszy biorą pod uwagę, że szkole przysługują 
limity etatów pedagogicznych zależne od liczby uczniów (I metoda standaryzacji) lub liczby oddziałów 
i godzin przypadających na oddział zgodnie z RPN (II metoda standaryzacji) oraz limity etatów 
administracji i obsługi zależne od liczby zajęć realizowanych na terenie szkoły oraz powierzchni do 
sprzątania.  

W tym miejscu należy wspomnieć o wprowadzeniu jeszcze jednego elektronicznego narzędzia 
wpływającego na sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie gminną edukacją, którym jest system 
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elektronicznej rekrutacji do przedszkoli. Narzędzie to powoduje, że proces rekrutacji zostaje 
maksymalnie uproszczony, zasady są przejrzyste i jednolite dla wszystkich placówek, a rodzic ma 
możliwość śledzenia poszczególnych etapów naboru od chwili rejestracji po zakończenie całego 
procesu. Wdrożenie elektronicznej rekrutacji to dla organu oszczędność czasu i optymalizacja budżetu 
poprzez prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie struktury miejsc oraz świadome kształtowanie 
oferty edukacyjnej dzięki posiadaniu informacji o realnym zainteresowaniu daną ofertą. 

Podsumowując Gmina Wieliczka oferuje bardzo dobre warunki do zaspokajania potrzeb edukacyjnych 
zarówno dzieci jak i osób starszych. Permanentnie następuje zwiększenie dostępności do edukacji 
przedszkolnej, która jest stale modernizowana, a efektywność zarządzania lokalnym systemem oświaty 
jest ciągle podnoszona. Należy podkreślić, że placówki oferują wysoki poziom nauczania, co 
potwierdzają wysokie wyniki nauczania odzwierciedlone w wynikach egzaminów zewnętrznych. W 
Gminie funkcjonuje na wysokim poziomie szkolnictwo artystyczne, o czym świadczą liczne osiągnięcia 
na skalę międzynarodową uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce. 

VIII.2. Realizowane zadania w zakresie drogownictwa i oświetlenia dróg 

Gminny Zarząd Dróg wykonuje ustawowe zadania, jako zarządca dróg13 gminnych położonych na 
terenie Gminy Wieliczka oraz zadania z zakresu zarządzania drogami wewnętrznymi zlokalizowanymi 
na terenach, których zarządcą lub właścicielem jest Gmina. Pod względem prawnym drogi dzielimy na 
drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne. Drogi wewnętrzne są zarządzane przez właścicieli lub 
zarządców terenu, na którym się znajdują. Drogi publiczne są zarządzane przez odpowiednie organy 
wykonawcze samorządowych jednostek terytorialnych 

Tabela: Sieć dróg publicznych w Gminie Wieliczka – stan na rok 2018 

Klasa 
drogi 

suma długości i 
powierzchni 

Suma długości według rodzaju nawierzchni 

twarda gruntowa 

L 

Długość 
[km] 

Powierzchnia 
[m2] 

Bitumiczna 
[km] 

Betonowa 
[km] 

Kostka 
[km] 

Wzmocniona 
żwirem [km] 

Naturalna 
[km] 

252,08 934 000 171,50 0,04 7,54 47,29 25,73 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Zarządu Dróg 

Tabela: Dane dotyczące obiektów mostowych: 

Konstrukcja obiektów Ilość [szt.] 
Suma długości 

[m] 
Suma 

powierzchni [m2] 

Trwałe 
Stalowe 6 56,2 447,6 

Z betonu zbrojonego (żelbetowe) 3 18,5 84,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Zarządu Dróg 

                                                           
 

13 Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca 
całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie 
drogowym; 
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Realizacja zadań związanych z budową, rozbudową przebudową infrastruktury drogowej oparta jest 
na Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka zgodnie z którą powstają również Wieloletnie Plany 
Finansowe.  

Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami 
inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka. Zadanie jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura Transportowa , Działanie 7.1 Infrastruktura 
Drogowa, Poddziałanie 7.1.2 Drogi Subregionalne - ZIT, Umowa nr RPMP.07.01.02-12-0434/17-00-
XVII/532/FE/17. Ogólna wartość projektu wynosi 9 869 936,16 zł. Wkład własny gminy – 6 720 439,64 
zł. Zadanie jest realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj, obecnie trwają prace projektowe. Zadanie 
obejmuje budowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 2012K (ul. Szkolna) w miejscowości Węgrzce 
Wielkie projektowanej Strefy Aktywności Gospodarczej na długości 1500 m.  

Rozbudowa drogi gminnej nr 560866K-ul.Krakowska w km 0+146,72-0+566,85 oraz drogi gminnej nr 
560859K-ul.Dembowskiego w km 0+000,00+0,092,68 wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Kościuszki i 
Narutowicza. W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019 zrealizowano rozbudowę ulicy Krakowskiej. Wykonano przebudowę urządzeń podziemnych 
budowę dwóch rond, chodników i nawierzchnię asfaltową łącznie z odwodnieniem na długości 513 
mb. Dotacja z budżetu państwa - 2 520 402,76 zł, środki własne gminy – 3 220 107,60 zł. 

Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina-Wielka-
Dobczyce-Wieliczka-etap II. Głównym zamierzeniem przedmiotowego zadania była poprawa 
bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż drogi wojewódzkiej charakteryzującej się dużym 
natężeniem ruchu. Budowa chodnika na odcinku 220 m realizowana była w ramach zadań z zakresu 
infrastruktury drogowej współfinansowanych przez Województwo Małopolskie (tzw. Inicjatywy 
Samorządowe). Wartość zadania wyniosła 442 294,78 zł. z czego 221 147,39 zł to środki własne Gminy 
Wieliczka. 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w 2010r. Na terenie Gminy Wieliczka w roku 
2010 wystąpiła klęska żywiołowa , w postaci intensywnych opadów atmosferycznych, powodzi, 
osunięć ziemi , która spowodowała wystąpienie szkód w infrastrukturze drogowej. Wartość strat 
szacowano na kwotę 6 877 000,00zł. Ministerstwo Finansów w roku 2018 przyznało kwotę 
724 566,00 zł na dofinansowanie remontu dróg zniszczonych w czasie powodzi, zrealizowano: 

 remont drogi gminnej 560984K Sygneczów Lasowisko w miejscowości Sygneczów w km 0+000-
0+250 – wykonano nawierzchnię asfaltową 

 remont drogi gminnej nr 561053K Podstolice w miejscowości Podstolice w km 0+000-0+552 - 
wykonano nawierzchnię asfaltową łącznie z odwodnieniem 

 remont drogi 560992K Grajów I w miejscowości Grajów w km 0+000-0+716 - wykonano 
nawierzchnię asfaltową łącznie z odwodnieniem. 

Wartość powyższych remontów to 747 519,24 zł w tym udział gminy 22 950,92 zł. Budowa 
przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych i budowa oświetlenia  

Tabela: Budowa, przebudowa dróg w roku 2018 

lp Nazwa zadania Wartość Zakres prac 

1.  Rozbudowa drogi gminnej nr 
561115 Rożnowa - Pawlikowice  

111 283,61 
Wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 
375 mb 
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lp Nazwa zadania Wartość Zakres prac 

2.  Przebudowa drogi nr 560914K 
Zabawa-Strumiany 

399 908,63 
Wykonano nawierzchnię asfaltową łącznie 
z odwodnieniem na dł. 570 mb. 

3.  Przebudowa drogi 560948K-Mała 
Wieś- Węgrzce Wielkie 

864 390,83 
Wykonano nawierzchnię asfaltową łącznie 
z odwodnieniem na dł. 300 mb. 

4.  Budowa mostu w ciągu drogi 
gminnej nr 561011K 
w Golkowicach 

187 911,13 
Zakończono prace związane z budową 
mostu. 

5.  Przebudowa drogi nr 560920K w 
Czarnochowicach 

56 685,00 
Opracowana została dokumentacja 
projektowa 

6.  Rozbudowa drogi gminnej nr 
560965K w Chorągwicy 

157 505,65 

Wypłacono odszkodowanie za grunt zajęty 
pod drogę zgodnie z decyzją ZnRID 

7.  Budowa chodnika wzdłuż drogi 
gminnej 561024K w Janowicach 

268 775,63 
Wykonano chodnik z kostki betonowej na 
długości 210m  

8.  Przebudowa ul. Mickiewicza 
210 146,64 

Wykonano zatokę postojową i przebudowę 
chodnika na długości 300m. 

9.  Przebudowa chodnika 
ul. Sienkiewicza 

243 391,09 
Wykonano przebudowę chodnika na 
długości 515m  

10.  Budowa chodnika w ciągu drogi 
560909K w Sygneczowie 40 560,96 

Wykonano chodnik z kostki betonowej na 
długości 245m. Zadanie realizowane w 
latach 2017-2018. 

11.  Przebudowa drogi gminnej 
560915K w Janowicach 

17 490,00 
Opracowano dokumentację na 
przebudowę drogi. 

12.  Budowa połączenia ul. Mieszka I z 
ulicą Sadową 

32 462,22 

Opracowana została dokumentacja 
projektowa 
Wybudowano połączenie ulic o długości 
50m Zadanie zostało zrealizowane i 
sfinansowane przez inwestora budowy 
domów wielorodzinnych przy ulicy 
Chrobrego. 

13.  Przebudowa drogi nr 560916K w 
Golkowicach 

122 733,14 
zł. 

Wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 
680 mb. Zadanie realizowane w latach 
2018-2019 

14.  Przebudowa drogi nr 560796K-ul. 
Nowa 

69 999,66 
Wykonano nawierzchnię asfaltową na 
długości 175 m łącznie z odwodnieniem. 
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lp Nazwa zadania Wartość Zakres prac 

15.  Przebudowa drogi nr 560878K-ul. 
Mała 

95 392,81 
Wykonano nawierzchnię z kostki 
betonowej o długości 75m 

16.  Przebudowa i rozbudowa drogi - 
ul. Św. Sebastiana w Wieliczce 

218 752,00 

Wykonano dokumentacje projektowa na 
realizację zadania. Wykonano 
nawierzchnię asfaltową oraz nawierzchnię 
placu z kamienia naturalnego  

17.  Przebudowa drogi nr 560909K w 
Sierczy 

99 000,00 
Opracowana została dokumentacja na 
przebudowę drogi  

18.  Rozbudowa drogi gminnej 
Janowice - Sygneczów na 
działkach 16 w Janowicach i 211/1 
i 211/2 w Sygneczowie 

2 200,00 

Wykonano podział geodezyjny gruntów 
pod poszerzenie drogi  

19.  Rozbudowa drogi gminnej na 
działce 119 w Śledziejowicach 

15 000,00 
Opracowana została dokumentacja na 
przebudowę drogi  

20.  Rozbudowa ul. Chabrowej w 
Wieliczce 

15 000,00 
Opracowana została dokumentacja na 
przebudowę drogi  

21.   Przebudowa istniejącego systemu 
odwodnienia wraz z budową 
nowego odcinka odwodnienia 
drogi gminnej nr 561025K na 
działkach nr 409/4, 404, 402, 
400/3, 232/1 położonych w 
miejscowości Janowice 

121 095,73 

Wykonano odwodnienie drogi gminnej  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GZD 

W 2018 r. Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce utrzymywał 256 km dróg publicznych i wewnętrznych. 
Kwota przeznaczona na bieżące i doraźne remonty dróg tłuczniowych wyniosła 258 460,00 zł.  

Tabela: Remonty dróg w roku 2018 

lp Nazwa zadania Wartość Zakres prac 

1 
Droga wewnętrzna na dz. nr 12/10 w 
Jankówce 

11.300,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 45 mb 

2 
Droga wewnętrzna na dz. nr 27/2 w 
Jankówce  

22.140,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 89 mb 

3 
Droga wewnętrzna na dz. nr 104/16 w 
Małej Wsi 

126.075,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 352 mb 

4 Droga wewnętrzna nr 14 w Kokotowie 43.800,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 116 mb 

5 
Droga wewnętrzna nr 134 w Koźmicach 
Wielkich 

81.110,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 420 mb 
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lp Nazwa zadania Wartość Zakres prac 

6 
Droga wewnętrzna na dz. nr 253 w 
Zabawie 

21.820,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 115 mb 

7 
Droga wewnętrzna na dz. nr 24/8 w 
Chorągwicy 

63.623,00 
Została wykonana nawierzchnia z 
płyt betonowych na dł. 130 mb 

8 Droga 560916K w Grabówkach 87.948,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 280 mb 

9 Droga 561126K w Raciborsku 65.385,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 240 mb 

10 Droga 561004K w Dobranowicach 30.763,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 120 mb 

11 Droga 561133K w Sułkowie  48.864,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 220 mb 

12 Droga 560972K w Mietniowie 248.293,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 430 mb 

13 Droga 561143K w Śledziejowicach 112.119,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 440 mb 

14 Droga 561023K w Janowicach 104.217,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 420 mb 

15 Droga 561077K w Golkowicach 162.543,00 
Została wykonana nawierzchnia z 
płyt betonowych na dł.260 mb 

16 Droga 561138K w Sygneczowie 84.072,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 220 mb 

17 Droga 561121K w Podstolicach 81.066,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 170 mb 

18 Droga 561042K w Byszycach 41.123,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 228 mb 

19 Droga 561065K w Koźmicach Wielkich 41.021,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł.170 mb 

20 Droga 561105K w Kokotowie 147.798,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 470 mb 

21 Droga 561109K w Lednicy Górnej 118.805,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 220 mb 

22 Droga 560911K w Kożmicach Małych 112.465,00 
Została wykonana nawierzchnia 
asfaltowa na dł. 250 mb 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GZD 

Ilość punktów świetnych na dzień 1 styczeń 2018r wynosiła 4 806szt(stanowiących własność GZD oraz 
TAURON Serwis). Planowane łączne zużycie energii elektrycznej w 2018 r. wyniosło około: 4 620 000 
kWh, z czego w taryfie „a” energia czynna dzienna C12b - 2 000 000 kWh, energia czynna nocna C12b 
- 2 600 000 kWh, energia całodobowa C11 – 20 000 kWh. W roku 2018 powstało ok 60 nowych 
punktów oświetlenia ulicznego w ramach zrealizowanych inwestycji z funduszów Sołeckich. Wymianę 
zużytych żarówek w ramach konserwacji oświetlenia wykonuje TAURON Serwis Kraków. 
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Tabela: Budowa oświetlenia zewnętrznego w roku 2018 

lp Nazwa zadania Wartość Zakres prac 

1 
Budowa oświetlenia zewnętrznego 
drogi nr 561002K w miejscowości 
Dobranowice 

12 000,00 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

2 
Budowa oświetlenia zewnętrznego 
drogi 122 w miejscowości Golkowice 

33 000,00 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

3 
Budowa oświetlenia zewnętrznego 
drogi nr 561041K w miejscowości 
Gorzków 

26 000,00 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

4 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 
drogi na działkach 65/9, 67/3, 68/3, 
65/11, 65/13, 69/4, 69/6, 70/4, 70/6 w 
miejscowości Gorzków 

13 555,24 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

5 
Budowa oświetlenia zewnętrznego 
drogi Nr 561012K w miejscowości 
Grabówki 

17 955,24 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

6 
Budowa oświetlenia zewnętrznego 
drogi Nr 118 w miejscowości Grabówki 

17 900,00 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

7 
Budowa oświetlenia zewnętrznego 
drogi Nr 560990K w miejscowości 
Grajów 

57 110,48 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

8 
Budowa oświetlenia zewnętrznego 
drogi Nr 561105K (działka 465/1) w 
miejscowości Kokotów 

13 200,00 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

9 
Budowa oświetlenia ulicznego drogi 
wewnętrznej nr 7 w miejscowości 
Koźmice Małe 

57 323,02 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

10 
Budowa oświetlenia zewnętrznego 
drogi na działkach 36/6, 36/5, 66/7, 
66/11, 65/4 w sołectwie Lednica Górna 

19 750,00 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

11 
Budowa oświetlenia ulicznego drogi Nr 
560964K w miejscowości Mietniów 

19 000,00 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

12 
Budowa oświetlenia ulicznego drogi Nr 
561111K w miejscowości Mietniów 

6 000,00 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  
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lp Nazwa zadania Wartość Zakres prac 

13 
Budowa oświetlenia zewnętrznego 
drogi Nr 560966K w miejscowości 
Raciborsko 

21 756,63 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

14 
Budowa oświetlenia zewnętrznego 
drogi wewnętrznej nr 84 w 
miejscowości Raciborsko 

8 000,00 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

15 
Budowa oświetlenia zewnętrznego 
drogi nr 560980K w miejscowości 
Siercza II etap 

10 899,99 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

16 
Budowa oświetlenia zewnętrznego 
drogi 560944K w miejscowości 
Węgrzce Wielkie 

5 100,00 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

17 
Budowa oświetlenia ulicy Akacjowej w 
Wieliczce 

22 000,00 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

18 
Budowa oświetlenia ulicy Nad Stawem 
w Wieliczce 

5 000,00 
Wykonano PT na budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

19 
Budowa oświetlenia zewnętrznego 
drogi nr 561027K w miejscowości 
Koźmice Wielkie 

31 332,84 
Wykonano budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GZD 

VIII.3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

VIII.3.1. Informacja o regionach partnerskich oraz realizowanych programach – współpraca 
międzynarodowa 

Gmina Wieliczka w 2018r., podobnie jak w latach wcześniejszych, poszerzając ofertę kulturalną 
również na inne kraje, współpracowała z 4 miastami partnerskimi: 

1. Bergkamen (Niemcy), umowa z dnia 29.03.1995 r. 
2. Saint-André-lez-Lille (Francja), umowa z dnia 11.04.1996 r. 
3. Sesto Florentino (Włochy), umowa z dnia 04.09.2003 r. 
4. Litovel (Czechy), umowa z dnia 29.03.2005 r. 

Od 27 lipca 2018 r., podjęliśmy współpracę z kolejnym miastem – Fano. Miasto Fano w Republice 
Włoskiej położone nad Morzem Adriatyckim w Prowincji Pesaro i Urbino jest 3 co do wielkości miastem 
Regionu Marche, o populacji ok. 60 000 mieszkańców. Miasto i Gmina Wieliczka oraz Miasto Fano 
nawiązały kontakty podczas współrealizowanych projektów Unii Europejskiej z zakresu polityki 
społecznej. Przedstawiciele Fano uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych w Wieliczce, a 
delegacja Wieliczki w tych organizowanych w Fano.  

Wymiana z miastami partnerskimi odbywa się w zakresie kultury, sportu, amatorskich zespołów 
artystycznych, grup młodzieżowych, funkcjonowania samorządu lokalnego, działalność organizacji 
społecznych i zawodowych. 

Miasto Saint-Andre-lez-Lille/Francja/ 
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 udział delegacji MiG w spotkaniu noworocznym/Ceremonie des voeux/ 

 przyjazd 50-osobowej grupy do Wieliczki/tenis stołowy, 

 wyjazd Chóru Gospel, koncerty z Chórem 'Avec Ton Choeur' 

 udział 2 delegacji/Stowarzyszenie i delegacja oficjalna/ w obchodach Dni Św. Kingi 

 udział małego zespołu artystycznego w koncertach polsko-francuskich i kiermaszu 
świątecznym, 

Miasto Bergkamen/Niemcy/ 

 udział delegacji MiG w spotkaniu noworocznym/Neujahrsempfang/ 

 przyjazd grupy młodzieży z Gimnazjum Miejskiego/projekt Auschwitz/Kraków/ 

 pobyt drużyn siatkarskich SuS Oberaden i VKV Weddinghofen 

 udział Chóru 'Camerata' w koncertach Święta Portu 

 udział oficjalnej delegacji w imprezach 'Dni Św. Kingi' 

 przyjazd grupy mieszkańców Bergkamen/w ramach tzw. wizyty obywateli, Burgereise/ 

VIII.3.2. Gminne instytucje kultury – CKiT, Biblioteka 

Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce w roku 2018 

Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest 
Miasto i Gmina Wieliczka. Instytucja prowadzi działalność na terenie gminy od dnia 1 lutego 2006 roku, 
kiedy to została wpisana do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Gminy Wieliczka pod pozycją 2, 
uzyskując tym samym osobowość prawną i opierając działalność na ustawie z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. 
poz. 11.). Centrum Kultury i Turystyki to miejsce otwarte i przyjazne wobec wszelkiej twórczej 
aktywności mieszkańców, inspirujące do działania, miejsce w którym rozwija się pasje i czerpie z 
bogactwa tradycji lokalnej; a w szerszym zakresie tworzy wspólnotę mieszkańców działających razem 
i wspierających się wzajemnie.  
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Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, jako samorządowa instytucja kultury, realizuje swoje 
statutowe cele w obszarze czterech zadań: 

 organizacji amatorskiego ruchu artystycznego, 

 organizacji edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, 

 organizacji punktu informacji turystycznej, 

 organizacji wydarzeń kulturalnych. 

Główna siedziba Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce mieści się przy Rynku Górnym 6 w Wieliczce, 
ponadto instytucja administruje i organizuje ofertę kulturalną w budynkach sześciu świetlic 
środowiskowych na terenie gminy Wieliczka – w Janowicach, Kokotowie, Lednicy Górnej, Mietniowie, 
Sułkowie oraz Sygneczowie, administruje odcinkiem Traktu Solnego w Wieliczce, prowadzi Punkt 
Informacji Turystycznej w Wieliczce przy ulicy Dembowskiego 2a oraz prowadzi kawiarnię Café 
KULTURA na parterze budynku przy Rynku Górnym 6. 

 

W 2018 roku instytucja prowadziła swoją działalność w oparciu o Plan Rozwoju Centrum Kultury i 
Turystyki w Wieliczce na lata 2013-2018. Plan Rozwoju Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce na lata 
2013–2018 został wypracowany metodą partycypacyjną – z udziałem pracowników i 
współpracowników instytucji oraz z uwzględnieniem głosów przedstawicieli społeczności wielickiej 
zaangażowanych w życie kulturalne gminy. W diagnozowanie instytucji oraz proponowanie kierunków 
jej rozwoju zaangażowany był 6- osobowy zespół instytucji oraz dyrekcja. Formułowanie Planu Rozwoju 
poprzedziły trzy sesje warsztatowe z udziałem Zespołu poświęcone analizie możliwości oraz ograniczeń 
w działaniu instytucji. Perspektywę Zespołu i Dyrekcji uzupełniono dwoma spotkaniami 
konsultacyjnymi z przedstawicielami grup twórczych (zespołów ludowych, chórów, grup plastycznych 
i innych) skupionych wokół Centrum. Ich opinie i zgłaszane potrzeby były dodatkowym źródłem wiedzy 
o funkcjonowaniu instytucji oraz wskazówką służącą formułowaniu kluczowych obszarów rozwoju 
i celów strategicznych. Ponadto przeprowadzono zogniskowany wywiad grupowy z osobami 
zaangażowanymi w rozwój kultury w gminie Wieliczka. Byli to: animatorzy kultury, przedstawiciele 
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grup twórczych, liderzy społeczni, dyrektorzy instytucji kultury, dziennikarze, radni i pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.  

Pod patronatem CKIT działa blisko dwadzieścia grup artystycznych (orkiestry dęte, chóry, regionalne 
zespoły pieśni i tańca, grupy teatralne oraz grupy twórcze), które skupiają łącznie blisko tysiąc osób 
reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Zadaniem Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce jest 
wspieranie i organizowanie amatorskich działań artystycznych realizowanych na terenie gminy, 
głównie poprzez działające pod patronatem CKiT w Wieliczce zespoły muzyczne (w tym chóry, 
orkiestry, zespoły regionalne i zespoły muzyki popularnej) oraz grupy artystyczne. Do prowadzenia 
zespołów CKiT zatrudnia wykwalifikowanych instruktorów z gminy Wieliczka oraz z Krakowa, 
organizuje (również pod względem finansowym) próby, spotkania, warsztaty szkoleniowe i prezentacje 
zespołów (występy, koncerty, wystawy) - także poza gminą (przeglądy, festiwale, trasy koncertowe). 
Koszty większości wykorzystywanych przez zespoły narzędzi (instrumenty, stroje) pokryte są przez 
CKiT. Adresatami tych działań są mieszkańcy gminy Wieliczka. Spotkania i próby grup oraz zespołów 
amatorskich odbywają się w Wieliczce - w budynku CKiT lub w pomieszczeniach udostępnionych do 
tego celu na terenach okolicznych miejscowości: Strumian, Podstolic, Byszyc, Mietniowa, Raciborska, 
Sułkowa, Kokotowa. 

W ramach tego zadania działały: 

 Chór „Gospel Voice” - koszty wynagrodzenia instruktora w wysokości: 5 050,00 zł. 

 Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” - koszty wynagrodzenia instruktora, koszt wyjazdu do Austrii 
w wysokości: 10 384,44 zł. 

 Chór im. Jana Pawła II ze Strumian – koszt wynagrodzenia instruktora, koszt wyjazdu na koncert 
kolęd do Krakowa, koszt wyjazdu na koncert do Cieszyna w wysokości: 7 493,52 zł. 

 Chór Dziewczęcy „Ziarenko” – koszt wynagrodzenia instruktora, koszt wyjazdu na koncerty do 
Krakowa, Krynicy Zdroju w wysokości: 8 309,82 zł. 

 Chór „Camerata” - koszt wynagrodzenia instruktora, pobyt na warsztatach muzycznych, koszt 
transportu na koncerty do Niepołomic i Pasierbca w wysokości: 5 527,78 zł.  

 Orkiestra Dęta „Podstolice”- koszt wynagrodzenia instruktora, koszt zakupu podkoszulków z 
logo Orkiestry, koszt wyjazdu na Przegląd do Zwierzyńca oraz koszty transportu na koncert w 
wysokości: 12 534,25 zł. 

 Orkiestra Dęta „Hejnał” z Byszyc – koszt wynagrodzenia instruktora, koszt naprawy saksofonu 
altowego w wysokości: 10 000,00 zł. 

 Zespół Regionalny „Mietniowiacy” (dwie grupy wiekowe) - koszt wynagrodzenia instruktorów, 
koszt wyjazdu na warsztaty do Wiśniowej, na warsztaty do Bartkowej, koszt wyjazdu na Festiwal 
do Zduńskiej Woli, koszt transportu do Wisły, koszt polisy ubezpieczeniowej na wyjazd zespołu, 
koszty naprawy obuwia dla zespołu w wysokości: 39 518,51 zł. 

 Zespół Pieśni i Tańca „Raciborsko” (dwie grupy wiekowe) - koszt wynagrodzenia instruktora, 
koszt wyjazdu na warsztaty do Wiśniowej w wysokości: 18 465,77 zł. 

 Zespół Pieśni i Tańca „Sułkowianie” (trzy grupy wiekowe) - koszt wynagrodzenia instruktora, 
koszty wycieczki integracyjnej, koszt dokumentacji fotograficznej i filmowej, koszt wyjazdu na 
warsztaty do Bartkowej w wysokości: 23687,94 zł. 

 Zespół Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie” - koszt wynagrodzenia instruktora, koszt wyjazdu na 
warsztaty do Zawoi w wysokości: 20 840,33 zł. 

 Grupa Śpiewacza „Chorągwianki”- wyjazd na występ do Krakowa w wysokości: 300,00 zł. 

 Zespół „Yanabanda” - koszt wynagrodzenia instruktora w wysokości: 4 961,02 zł. 

 Grupa Twórcza „W wolnej chwili” - koszt wynagrodzenia instruktora, koszt wyjazdu na plener 
malarski do Czorsztyna wraz z noclegiem, koszt ubezpieczenia wyjazdu w wysokości: 5 281,29 zł. 

 Grupa Twórców Art-Klub - koszt wykonania dokumentacji filmowo-dźwiękowej o członku grupy 
wysokości, koszty wydruku katalogu jubileuszowego, koszt tłumaczenia na język angielski 
katalogu jubileuszowego, projekt katalogu, wydruk plakatów i zaproszeń na Jubileusz 25-lecia, 
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koszt organizacji koncertu podczas Jubileuszu, koszt dokumentacji fotograficznej i filmowej 
Jubileuszu, wykonanie graweru, nagroda dla członka ART-KLUBU Zbigniewa Wójcika za 
wieloletnią twórczość artystyczną, organizacja urodzin Henryka Kozubskiego: 15 995,14 zł 

 Grupa Teatralna ProjekT - koszt wynagrodzenia instruktora, zakup materiałów do organizacji 
spektaklu, koszt akredytacji do udziału w przeglądzie, koszt montażu i demontażu rampy w 
wysokości: 5 175,53 zł. 

 Teatr Sztolnia - koszty przygotowania spektaklu teatralnego oraz wynagrodzenie instruktora: 
1 831,63 zł. 

 Grupa Teatralna z Brzegów - koszty przygotowania spektaklu teatralnego: 421,95 zł. 
Całościowy koszt realizacji zadania wyniósł 315 982,42 zł. 

 

W zakresie tego zadania mieści się również współpraca z instytucjami kultury, organizacjami i innymi 
jednostkami, które działają na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i upowszechniania 
kultury. W ramach współpracy z instytucjami kulturalnymi CKiT współorganizowało Królewski Bal, 
Dzień Kobiet w Chorągwicy, spektakle teatralne dla dzieci w Pawlikowicach, rekolekcje w Solnym 
Mieście, pokaz Historycznej Musztry podczas wydarzenia „Wieliczka Skręca Linę”, zakup nagród na 
konkurs „Kapliczki, krzyże przydrożne i figury świętych w Gminie Wieliczka”, uroczystości 
upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Solne Uwielbienie, Dni Grabia, Powitanie lata w 
Mietniowie, pokaz filmu o autyzmie, Piknik Rodzinny w Pawlikowicach, spektakle teatralne dla dzieci 
w Pawlikowicach, Teatrzyk dla dzieci w Gorzkowie, bilety wstępu do Muzeum dla Wspólnoty Młodzieży 
Niepełnosprawnej, organizacja zabaw z Klaunem dla Wspólnoty Młodzieży Niepełnosprawnej, 
„Kulturalny Maraton dla Wojtka” czyli koncerty na Rynku Górnym, opracowanie i wykonanie 
dokumentacji fotograficznej i filmowej z Koncertu papieskiego, Noc w Mediatece, współorganizacja 
Barbórki. Koszt współpracy wyniósł: 83 830,74 zł. 
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Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce prowadzi zajęcia edukacyjne w budynku Centrum Kultury i 
Turystyki oraz w sześciu świetlicach środowiskowych na terenie gminy – Janowice, Kokotów, Mietniów, 
Lednica Górna, Sułków, Sygneczów. W naszej ofercie znajduje się ponad trzydzieści typów zajęć. 
Zadania są realizowane w ramach stałej działalności i dotyczą organizacji czasu wolnego dzieci, 
młodzieży i dorosłych, a ich celem jest wszechstronny rozwój oraz edukacja kulturalna i artystyczna 
mieszkańców gminy. Do realizacji tego zadania Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce zatrudnia 
wykwalifikowanych instruktorów, udostępnia pomieszczenia swojego budynku oraz potrzebne 
materiały i narzędzia. 

Tabela: Zadania realizowane przez CKiT w Wieliczce 

Lp. Nazwa zajęć 
Ilość 

uczestników 
Poniesione 

koszty 

1 Klub młodego plastyka 55 4958,77 zł 

2 Nauka gry na instrumentach 165 28403,55 zł 

3 Akademia dla najmłodszych 10 15713,58 zł 

4 Zajęcia rytmiczno-baletowe 70 8005,50 zł 

5 Klub maluszka koralik 142 7544,10 zł 

6 Robotowo 25 3505,00 zł 

7 Słodki wtorek 300 9642,33 zł 

8 Ferie dla dzieci 20 3950,60 zł 

9 Wycieczki dla dzieci w czasie ferii 50 8046,36 zł 

10 Zajęcia wakacyjne 30 3963,03 zł 

11 Warsztaty kreatywnego pisania 24 3600,00 zł 

12 Warsztaty dla dorosłych w ramach projektu os. Sienkiewicza x 5500,00 zł 

13 Prelekcje BY ZDROWYM BYĆ 50 2551,00 zł 

14 Warsztaty teatralne 20 4694,00 zł 

15 Rodzinna manufaktura ozdób świątecznych 50 3561,32 zł 

16 Wielicki uniwersytet dziecięcy x 19829,91 zł 

17 MAMMA MIA – prelekcje dla mam z dziećmi 160 9481,09 zł 

18 Warsztaty chemiczne 30 3450,00 zł 

19 Warsztaty z makijażystką 13 3334,00 zł 

20 Akademia młodego aktora 18 5761,90 zł 

21 Szachy 85 7057,93 zł 

22 Aerobik-fitness 85 38107,94 zł 

23 Ferie w świetlicach 105 10046,49 zł 
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Lp. Nazwa zajęć 
Ilość 

uczestników 
Poniesione 

koszty 

24 Gimnastyka dla seniora, gimnastyka artystyczna, zdrowy 
kręgosłup 

177 22767,41 zł 

25 Język rosyjski 5 0 zł 

26 Wirtualna rzeczywistość 255 3690 zł 

27 Wakacyjne zajęcia warsztatowe 128 17869,68 zł 

28 Warsztaty ozdób wielkanocnych 75 3475,32 zł 

29 Kurs tańca dla par 40 1560 zł 

30 Język angielski dla dorosłych 8 2136 zł 

31 Warsztaty ceramiki 10 3900,59 zł 

32 Taniec nowoczesny  45 8234,50 zł 

33 Tenis stołowy 15 17060,38 zł 

34 Kort tenisowy 100 0 

35 Warsztaty plastyczne 105 6170,18 zł 

Źródło: opracowanie własne CKiT 

Jak zaznaczono powyżej część zajęć w ramach organizacji edukacji kulturalnej organizowana była w 
świetlicach środowiskowych. Zadania realizowane w świetlicach środowiskowych w 2018r. miały na 
celu organizację czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych, a także edukację kulturalną i artystyczną 
mieszkańców. Organizacja określonych zajęć i wydarzeń w poszczególnych świetlicach wynikała ze 
zgłaszanego zapotrzebowania ze strony mieszkańców na pewnego typu aktywności i zainteresowania. 
W ofercie znalazły się znane i lubiane zajęcia sportowe (aerobik- fitness, gimnastyka artystyczna z 
elementami akrobatyki, tenis stołowy, taniec nowoczesny), artystyczne i manualne (warsztaty 
plastyczne, szachy, warsztaty ceramiczne) jak również zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych ( klub 
maluszka „Koralik”). W roku 2018 w ofercie znalazły się również nowe zajęcia, które w poszczególnych 
lokalizacjach gromadzą coraz większą liczbę uczestników, tj. zdrowy kręgosłup dla dorosłych, 
gimnastyka dla seniora czy kurs tańca dla par. Dodatkowo mieszkańcy Lednicy Górnej mieli możliwość 
skorzystania z mieszczącego się przy świetlicy boiska sportowego oraz kortu tenisowego. W ciągu roku 
było to ponad 300 osób. Ponadto, Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce organizuje co roku dla dzieci 
we wszystkich świetlicach środowiskowych zajęcia warsztatowe podczas ferii zimowych oraz wakacji. 
Zajęcia te mają na celu edukacje kulturalną rozwój zdolności artystycznych, poznawanie nowych miejsc 
oraz dbanie o aktywność ruchową najmłodszych. Ponadto w 2018 r. organizowane były w każdej 
świetlicy spotkania z „Wirtualną rzeczywistością”, a także warsztaty świątecznych ozdób wielkanocnych. 
Organizacja edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicach środowiskowych to projekt, 
który w ubiegłym roku kosztował 33 541,47 zł.  

Wspominając o świetlicach należy zaznaczyć, że stały się one miejscem otwartym nie tylko dla 
uczestników zajęć ale przede wszystkim dla lokalnej społeczności. Swoje siedziby w świetlicach mają 
Koła Gospodyń Wiejskich, Zespoły Regionalne (ZR Sułkowianie, ZPiT Raciborsko, Zespół Tańców 
Regionalnych z Kokotowa), a regularnie odbywają się również spotkania lokalnych Stowarzyszeń czy rad 
sołeckich, a także zebrania sołeckie. Bardzo często obiekty świetlic środowiskowych użyczane są na cele 
organizacji dni dziecka, dni miejscowości oraz festynów rodzinnych, a samo Centrum Kultury i Turystyki 
staje się również współorganizatorem i partnerem tych przedsięwzięć. Sale w świetlicach w Janowicach 
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i Sułkowie są użyczane również na cele realizacji projektów lokalnych i prowadzenia zajęć, a w 
Sygneczowie świetlica jest miejscem spotkań klubu seniora. Od 2018 r. Wszystkie świetlice są także 
miejscem organizacji lokali wyborczych. Świetlice środowiskowe stały się miejscem, w którym Centrum 
Kultury i Turystyki może „w terenie” realizować swoje założenia statutowe i programowe. Pozwalają na 
bliższe dotarcie do mieszkańców i ułatwienie im dostępu do zajęć i wydarzeń kulturalnych. Służą 
lokalnym społecznościom i prywatnym podmiotom. Działania te systematycznie prowadzą do 
wzbogacenia oferty ciekawszego spędzania czasu wolnego (Domena 4 Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Wieliczka na lata 2015-2022, cel strategiczny 1: wydłużenie pobytu turysty i kuracjusza na terenie 
Gminy Wieliczka). 

Tabela: Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach w poszczególnych świetlicach i korzystający z 
infrastruktury towarzyszącej (z wyłączeniem wynajmów, których w roku 2018 było blisko 170) 

Świetlica Liczba osób 

Lednica Górna 1 015 

Janowice 860 

Sułków 1 160 

Mietniów 790 

Sygneczów 1 030 

Kokotów 535 

Źródło: opracowanie własne CKiT 

Mając na uwadze powyższe podsumowania działań Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, można 
wyciągnąć wnioski, że bogata i różnorodna oferta cieszy się coraz większą popularnością. W 2018 w 
ramach edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych zorganizowanych zostały 32 typy zajęć, w 
których udział wzięło ok. 1800 osób.  

W latach 2008 – 2017 Wieliczka odnotowała dodatni przyrost naturalny (132). Odpowiada to 
przyrostowi naturalnemu 5,81 na 1000 mieszkańców Wieliczki. Systematycznie też, od roku 2008 
wzrasta liczba mieszkańców Wieliczki. Wyniki te pokazują, że założone kluczowe obszary rozwoju 
sformułowane w Strategii Rozwoju Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce na lata 2013-2018 (Obszar 
II: Animacja kulturalna dzieci i młodzieży) były przemyślane i okazały się w perspektywie czasu 
kluczowym zadaniem. Największa ilość uczestników w 2018 roku korzystała z zajęć właśnie dla 
najmłodszych tj.: nauka gry na instrumentach, klub maluszka Koralik, gimnastyka artystyczna czy 
organizowane w wakacje i ferie warsztaty tematyczne dla dzieci. Centrum Kultury i Turystyki stało się 
ważnym operatorem czasu wolnego, oferując zajęcia o wysokim standardzie przy równoczesnym 
zachowaniu dbałości o tradycję lokalną. Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych w świetlicach 
środowiskowych za rok 2018 wyniosły natomiast 160 558,24 zł. 

Warto zaznaczyć, że w wielu przypadkach z oferty CKiT korzystają nie tylko mieszkańcy gminy, ale 
również osoby z Krakowa i sąsiednich gmin. Świadczy to o atrakcyjności i konkurencyjności oferty 
Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce. Każdego roku organizowanych jest kilkaset wydarzeń 
kulturalnych; w budynku CKiT oraz w sześciu świetlicach środowiskowych. Część z nich ma charakter 
cykliczny. CKiT jest również organizatorem wydarzeń o zasięgu regionalnym. Do najważniejszych 
należą: imprezy plenerowe „Dni św. Kingi” i „Wielickie Miodobranie”, przegląd orkiestr dętych „Echo 
Trombity” oraz cykl letnich, plenerowych koncertów, pokazów, festiwali, warsztatów i spektakli dla 
dzieci pod szyldem „Rynek w centrum kultury”. Zadanie to polega na organizacji imprez i wydarzeń 
kulturalnych, najczęściej o charakterze artystycznym koncerty, występy i pokazy taneczne, spektakle 
teatralne i kabaretowe, pokazy obrzędów, wystawy, obchody świąt narodowych, imprezy rekreacyjne. 
Zadania odbywają się w większości na terenie miasta i gminy Wieliczka. Adresatami tego zadania są 
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mieszkańcy gminy, powiatu, sąsiedniego Krakowa oraz turyści przybywający do Kopalni Soli w 
Wieliczce. W zakres tego zadania wchodzi również organizacja konkursów, przeglądów i festiwali o 
charakterze gminnym, powiatowym i ogólnopolskim oraz organizacja uczestnictwa wielickich 
zespołów i grup twórczych w zewnętrznych festiwalach, przeglądach i konkursach. 

W 2018 roku CKiT zorganizowało następujące wydarzenia kulturalne: 

 Koncerty - organizacja koncertu H. Kunickiej, Organizacja Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej w Wieliczce - koszty wyniosły: 14 101,58 zł. 

 Konkursy i przeglądy - koszt organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (eliminacje 
gminne i powiatowe), Konkursu na Witraż Wielkanocny, Przeglądu Potraw Wielkanocnych, 
Przeglądu Orkiestr Dętych „Echo Trombity”, Przeglądu Twórczości Dziecięcej „Skrzat”, Konkurs 
„Kto jest pszczołą temu jest wesoło”, Konkurs na „Najpiękniejszą Choinkę z Klasą”, koszt wyniósł: 
52 769,06 zł. 

 Widowisko SIUDA BABA przy kościele św. Klemensa - koszt organizacji wyniósł: 4 024,75zł. 

 Spotkania z cyklu ILUSTROWANA MUZYKĄ HISTORIA ROCKA – koszt organizacji wyniósł: 8 195,00 
zł. 

 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE – m.in., koncerty kolęd Lutni oraz zespołu Yanabanda, koncert 
pieśni patriotycznych, koncert uczniów na zakończenie roku, świąteczny koncert uczniów itp., koszt 
organizacji wyniósł: 1 921,81 zł. 

 IMPREZY DLA DZIECI - organizacja Dnia Dziecka, bal karnawałowy dla dzieci, Spotkanie ze św. 
Mikołajem - koszt organizacji wyniósł: 4 864,74 zł. 

 WERNISAŻE – wernisaż Grupy Twórczej „W wolnej chwili”, Zbigniewa Sałabuna, wernisaż 
Wielickiej Grupy Twórców „Art.-Klub”, Krakowskiego Klubu Fotograficznego, Ewy Hoppe-
Nowickiej, Grupa Twórcza w Wolnej Chwili (luty), Z Sałabun, Krakowski Klub Fotograficzny, Ewa 
Hoppe-Nowicka, Grupa Twórcza w Wolnej Chwili (wrzesień), Zbigniew Wójcik, Anna Marczyk - 
koszt organizacji wyniósł: 17 706,91 zł. 

 LITERACKIE WIDNOKRĘGI – Januszem Leonem Wiśniewskim, „Z plecakiem i na walizkach” – świat 
wg Lisowskich - koszt organizacji spotkań literackich wyniósł: 13 191,27 zł. 

 JUBILEUSZE ZESPOŁÓW- Jubileusz Chóru Gospel Voice - koszt organizacji wyniósł: 2 704,00 zł. 

 Zakup materiałów do organizacji imprez - koszt zakupu materiałów wyniósł: 328,82zł. 

 MIASTO DZIECI organizacja warsztatów plastycznych, spektakli teatralnych – koszt organizacji 
wyniósł: 7 685,99 zł. 

 Spotkania z cyklu W GABINECIE FILMOWYCH CIENI - koszt organizacji wyniósł: 15 293,87 zł. 

 Koncert zespołu REZERWAT wspierający ogólnopolskie inicjatywy m.in. WOŚP - koszt organizacji 
imprezy wyniósł: 19 804,91 zł. 

 RYNEK W CENTRUM KULTURY – w ramach cyklu zorganizowano koncert Janusza Radka, koncert 
zespołu „Yanabanda”, Koncert Marka Stryszowskiego, koncert zespołu „Dzień Dobry”, koncert 
Christell Loury, Koncert Janusza Radka, koncert Zespołu Yanabanda, Koncert electric Shepard, 
Koncert Chórów, Salty Jazz Inspiration Festival, Koncert Lao Che, Koncert Play and Pray and Play - 
koszt organizacji wyniósł: 152 972,88 zł 

 MIASTO KOBIET – podczas imprezy dla kobiet zorganizowano warsztaty wizażu, warsztaty 
tworzenia biżuterii, konsultacje ze stylistką, dietetykiem, kosmetyczką, spotkanie  
z karykaturzystą oraz koncert Mariana Opanii, koszt organizacji wyniósł: 18 385,57 zł.  

 DZIEŃ PSZCZOŁY – podczas imprezy zorganizowano konkurs rodzinny na przebranie, występy 
artystyczne oraz warsztaty koszt organizacji wyniósł: 6 525,13 zł. 

 DNI ŚW. KINGI – koszt organizacji imprezy dni miasta wyniósł: 147 825,05 zł. 

 WIELICKIE MIODOBRANIE - koszt organizacji wyniósł: 8 362,66 zł. 

 MARSZOBIEG - organizacja warsztatów plastycznych, spektakli teatralnych, koszt organizacji 
wyniósł: 11 381,28 zł. 

 WIGILIA DLA MIESZKAŃCÓW - koszt organizacji wyniósł: 5 531,41 zł. 
Koszt realizacji zadania realizowanego w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce wyniósł 513 576,69 zł. 
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Zadanie to realizowane było również w sześciu świetlicach środowiskowych, które stwarzają możliwość 
uczestniczenia w życiu kulturalnym mieszkańcom najbardziej oddalonych miejscowości. W ramach 
zadania w świetlicy środowiskowej w Lednicy Górnej zorganizowano następujące wydarzenia 
kulturalne: 

 FAMILIJNA NIEDZIELA 

 SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM 
Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej w Lednicy Górnej za rok 2018 
wyniosły: 2 882,22 zł. 

W ramach zadania w świetlicy środowiskowej w Janowicach zorganizowano następujące wydarzenia 
kulturalne: 

 TURNIEJ SZACHOWY 

 FAMILIJNA NIEDZIELA 

 SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM 
Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej w Janowicach za rok 2018 
wyniosły: 3 688,25 zł 

W ramach zadania w świetlicy środowiskowej w Sułkowie zorganizowano następujące wydarzenia 
kulturalne: 

 WARSZTATY HISTORYCZNE 

 BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI 

 FAMILIJNA NIEDZIELA 

 SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM 
Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej w Sułkowie za rok 2018 
wyniosły: 2719,55 zł. 

W ramach zadania w świetlicy środowiskowej w Mietniowie zorganizowano następujące wydarzenia 
kulturalne: 

 KONKURSY I PRZEGLĄDY, 

 WERNISAŻ, 

  FAMILIJNA NIEDZIELA, 

 SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM 
Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej w Mietniowie za rok 2018 
wyniosły: 2 092,51 zł. 

W ramach zadania w świetlicy środowiskowej w Sygneczowie zorganizowano następujące wydarzenia 
kulturalne: 

 FAMILIJNA NIEDZIELA, 

 BAL KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 

 SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM 
Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej w Sygneczowie za rok 2018 
wyniosły: 3 070,22 zł. 

W ramach zadania w świetlicy środowiskowej w Kokotowie zorganizowano następujące wydarzenia 
kulturalne: 

 FAMILIJNA NIEDZIELA 

 SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM 
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Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej w Kokotowie za rok 2018 
wyniosły: 3 442,64 zł. 

Tabela: Wydarzenia kulturalne organizowane przez jednostkę 

Wyszczególnienie Ogółem 
W tym 

plenerowe 
W tym z płatnym 

wstępem 
Uczestnicy 

Seanse filmowe 12 1 12 585 

Festiwale i przeglądy 
artystyczne 

5 1 0 1900 

Koncerty 22 5 0 20508 

Prelekcje, spotkania, 
wykłady 

73 0 5 2490 

Imprezy turystyczne i 
sportowo-rekreacyjne 

6 1 4 780 

Konkursy 6 0 0 1350 

Pokazy teatralne 36 3 0 2650 

Warsztaty 20 5 15 1058 

Źródło: opracowanie własne CKiT 

 

W 2018 roku Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce zorganizowało 180 wydarzeń kulturalnych, w 
których łącznie udział wzięło około 31 321 uczestników. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią 
prelekcje, spotkania i wykłady z liczbą 2 490 uczestników. Na drugim miejscu pod względem liczby 
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zorganizowanych przedsięwzięć uplasowały się przedstawienia teatralne, następnie warsztaty, 
koncerty, seanse filmowe oraz konkursy, imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne oraz festiwale i 
przeglądy artystyczne. Warto podkreślić, iż największą frekwencją spośród wszystkich przedsięwzięć 
cieszyły się koncerty, w szczególności plenerowe. Taki stan rzeczy wynika z ograniczonych warunków 
przestrzennych i infrastruktury Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, niedostosowanej do 
organizacji imprez dla większej niż 100 osób liczby odbiorców (tyle w przybliżeniu jest w stanie 
pomieścić aula CKiT). Z niewystarczającą przestrzenią dla CKiT wiąże się również brak możliwości 
zorganizowania występów artystów o zaawansowanych wymaganiach technicznych i sprzętowych. W 
związku z powyższym, w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców dotyczące organizacji dużych, 
atrakcyjnych przedsięwzięć kulturalnych, CKiT w miesiącach letnich przenosi swoją działalność na płytę 
Rynku Górnego, organizując szereg wydarzeń, w tym koncertów pod szyldem projektu „Rynek w 
centrum kultury”. Zdecydowana większość spośród imprez w ramach projektu „Rynek w centrum 
kultury” miała charakter bezpłatny. Otwarta przestrzeń rynku stanowi poważne utrudnienie dla 
organizacji imprez z płatnym wstępem – biletowanie imprez znacznie podnosi bowiem koszty takiego 
przedsięwzięcia. Spośród wszystkich wydarzeń zorganizowanych przez CKiT jedynie na 36 obowiązywał 
wstępny płatny; pozostałe 144 było imprezami ze wstępem wolnym.  

Podsumowując powyższe rozważania należy zwrócić uwagę na fakt, dużego i rosnącego z roku na rok 
zainteresowania ofertą kulturalną oferowaną przez Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce. Jednakże 
ograniczenia przestrzenne i infrastrukturalne ograniczają możliwości CKiT do organizacji jeszcze 
większej ilości przedsięwzięć, na większą skalę. 

Duża liczba koncertów oraz festiwali i przeglądów artystycznych jest z jednej strony odpowiedzią na 
rosnące oczekiwania mieszkańców Wieliczki, a z drugiej staje się szansą na pokazanie dorobku Wieliczki 
poprzez występy lokalnych artystów czy grup regionalnych i artystycznych. Właśnie w tych 
wydarzeniach brała udział największa ilość osób i warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie byli to tylko 
mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka. Udział w wydarzeniach deklarują mieszkańcy sąsiednich gmin 
jak również turyści, którzy w danym momencie korzystają z oferty turystycznej Wieliczki. Dzieje się tak 
za sprawą dogodnego położenia komunikacyjnego Wieliczki, ze względu na bliskość samego Krakowa 
jak również ważnych węzłów komunikacyjnych ułatwiających dotarcie (autostrada, droga krajowa 
94,magistrala kolejowa). Ważnym czynnikiem stała się Kolej Małopolska, oferująca szybkie połączenia 
na trasie Kraków-Wieliczka oraz autobusy aglomeracyjne i sieć gminnej komunikacji, która od roku 
2018 systematycznie się rozwija. Centrum Kultury i Turystyki stało się również miejscem 
rozpoznawalnym wśród artystów, którzy chcąc pokazać swój dorobek artystyczny kierują zapytania o 
możliwość organizacji wystaw. Cztery wystawy w ciągu roku organizują wieliccy artyści zrzeszeniu w 
ramach grup twórców. Działają oni od lat, dumnie reprezentując Wieliczkę.  

Realizacja statutowego zadania Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, jakim jest organizacja 
wydarzeń kulturalnych wpisuje się w cel strategiczny 1 Domeny 4 Strategii Miasta i Gminy Wieliczka 
na lata 2015-2022. Wydarzenia kulturalne organizowane przez CKiT uznać należy za „wielickie 
magnesy” – atrakcyjną ofertę, która stanowi rozpoznawalną wizytówkę naszego regionu. Jak 
wspomniano, w organizowanych przez CKiT wydarzeniach kulturalnych biorą udział nie tylko 
mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka, ale również mieszkańcy Krakowa i sąsiednich gmin, co świadczy 
o atrakcyjności naszej oferty, jak również o skutecznej promocji działań CKiT. Jednym z głównym zadań 
CKiT, w tym zakresie jest stałe uatrakcyjnianie programów i formuły ważniejszych imprez i wydarzeń 
kulturalnych, jak również tworzenie zupełnie nowych, dostosowanych do zmieniających się potrzeb i 
zainteresowań mieszkańców gminy. 

Dodatkowo zauważyć należy, iż największym spośród projektów Centrum Kultury i Turystyki w 
Wieliczce jest „Rynek w centrum kultury” – organizowany każdego roku w miesiącach letnich (od maja 
do września); cykl plenerowych koncertów, pokazów filmowych, festiwali, warsztatów i spektakli 
teatralnych dla dzieci. Celem projektu było kulturalne ożywienie Rynku Górnego w Wieliczce – 
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historycznego centrum miasta, które w opinii mieszkańców i turystów pozostawało w cieniu 
zabytkowej kopalni soli. Dzięki naszym działaniom udało się w miesiącach letnich w każdy weekend 
przyciągnąć na wielicki rynek od kilkudziesięciu do kilkuset odbiorców naszej oferty - głównie 
mieszkańców Wieliczki i sąsiednich miejscowości, jak również turystów, dla których głównym celem 
wizyty w Wieliczce było zwiedzenie kopalni. Koszt realizacji zadania w 2018 roku wyniósł 152 972,88 
zł. Realizacja projektu „Rynek w centrum kultury” wpisuje się w cel operacyjny 1.1 w ramach celów 
strategicznych zawartych w Strategii Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022, tj. aktywizacja 
przestrzeni Rynku celem wykorzystania na działania kulturalno-turystyczne. 

 

Zgodnie z założeniami Planu Rozwoju Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce na lata 2013-2018 
prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej zalicza się III spośród kluczowych obszarów działalności 
CKiT: „Wieliczka – gościnne miasto”. 

Punkt Informacji Turystycznej w Wieliczce funkcjonuje od listopada 2013 roku przy ulicy 
Dembowskiego 2a, tj. w centrum miasta, w pobliżu Kopalni Soli „Wieliczka”. Do jego zadań należy 
udzielanie informacji o atrakcjach turystycznych miasta i regionu, rozpowszechnianie darmowych 
materiałów oraz sprzedaż wydawnictw i pamiątek. Punkt działa w ramach Małopolskiego Systemu 
Informacji Turystycznej, co wpisuje go w wojewódzką sieć punktów informacji turystycznej, które mają 
dostęp do ujednoliconych materiałów informacyjnych, szkoleń i systemu identyfikacji wizualnej. Tym 
samym przynależność do sieci Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSiT) podnosi prestiż 
wielickiego Punktu Informacji Turystycznej. Spośród innych Punktów Informacji Turystycznej w 
regionie, a nawet w całym województwie wyróżniają go godziny otwarcia i dostępność dla turystów 7 
dni w tygodniu, co dostosowane zostało do potrzeb turystów i godzin otwarcia Kopalni Soli „Wieliczka”. 

Jednym z celów przyjętych w Strategii Rozwoju Gminy Wieliczka jest intensywna turystyka 
przyjazdowa i wzmocnienie wizerunku Wieliczki jako atrakcyjnej miejscowości wypoczynkowej, 
o bogatych walorach kulturowych i turystycznych. Ponadto poprawa jakości informacji turystycznej w 
Wieliczce stanowiła cel strategiczny nr 5 w Planie Rozwoju Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce na 
lata 2013-2018. W związku z powyższym wielicki Punkt Informacji Turystycznej został uruchomiony już 
w końcu 2013 roku, a w kolejnym – 2014 roku nawiązana została współpraca z MSIT. W efekcie tych 
działań wielicki Punkt Informacji Turystycznej funkcjonuje dziś jako swoisty „operator czasu wolnego” 
– w jednym miejscu dostępna jest informacja o ofercie hotelowej, gastronomicznej, wydarzeniach, 
atrakcjach. W ramach strony internetowej www.ckit.wieliczka.eu działa również zakłada zawierająca 
kompleksową informację turystyczną i hotelową, a turyści mają również kontakt z wielickim PIT-em 
poprzez skrzynkę e-mailową.  

http://www.ckit.wieliczka.eu/
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W 2018 roku z usług Punktu Informacji 3382 turystów krajowych i 5024 turystów zagranicznych. 
Zainteresowanie usługami PIT było znacznie wyższe niż w roku poprzednim (2017r.), kiedy to z usług 
PIT skorzystało ponad tysiąc mniej turystów krajowych i o około 2 000 mniej turystów zagranicznych. 

Koszt realizacji zadania wyniósł 49474,04 zł 

Wyszczególnienie Turyści krajowi Turyści zagraniczni 

2017 2306 3036 

2018 3382 5024 

Działalność wydawnicza Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce wiąże się wydawnictwem bezpłatnego 
miesięcznika kulturalno-informacyjnego Puls Wieliczki w nakładzie 5000 egzemplarzy miesięcznie oraz 
innych publikacji dotyczących życia społecznego i kulturalnego oraz działalności grup amatorskiego 
ruchu artystycznego ziemi wielickiej. „Puls Wieliczki” to 40-stronicowy magazyn kulturalno-
informacyjny wydawany co miesiąc od stycznia 2014 roku. Nakład wydawnictwa wynosi 5 000 tysięcy 
egzemplarzy, a obszar jego dystrybucji obejmuje Miasto i Gminę Wieliczka (urzędy, instytucje, punkty 
handlowo-usługowe). Wydawnictwo posiada nadany numer ISSN. W miesięczniku znaleźć można 
najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, turystycznych i sportowych z terenu 
gminy, felietony, wywiady, relacje, fotorelacje oraz zbiorczą informację o atrakcjach kulturalnych na 
dany miesiąc, zwaną Kulturalnym Rozkładem Jazdy. W 2018 roku Centrum Kultury i Turystyki 
zredagowało i wydało 12 bezpłatnych numerów miesięcznika „Puls Wieliczki” o łącznym nakładzie 
60 000 egzemplarzy. Każdy z numerów dostępy jest również w wersji elektronicznej na stronie 
www.ckit.wieliczka.eu. Wydawanie miesięcznika „Puls Wieliczki” wpisuje się w założenia celu 
strategicznego II wskazanego w Strategii Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022. Publikacja jest 
bowiem spójnym nośnikiem informacji o ofercie gminy – zarówno kulturalnej, jak i turystycznej oraz 
sportowej. Dzięki redagowaniu Kulturalnego Rozkładu Jazdy na dany miesiąc czytelnik (mieszkaniec 
gminy lub turysta) znaleźć może w jednym miejscu informacje o całej ofercie Miasta i Gminy Wieliczka 
(cele operacyjne 2.1. oraz 2.2, tj. stworzenie warunków dla współpracy w budowaniu spójnej oferty 
turystycznej Gminy oraz prowadzenie zintegrowanych działań promocyjno-informacyjnych). Koszt 
realizacji zadania wyniósł: 119 346,15 zł. 

Tabela: Działalność wydawnicza  

Wyszczególnienie Katalogi 
Informatory 

i foldery 
Plakaty 
/afisze 

Zaproszenia 

Inne 
wydawnict

wa (Puls 
Wieliczki) 

Liczba tytułów w formie 
drukowanej 

2 8 16 8 12 

Nakład w 
egzemplarzach 

1000 700 650 820 60000 

Liczba tytułów w formie 
elektronicznej 

0 0 X X 12 

Źródło: opracowanie własne CKiT 

Ponadto w 2018 roku Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce wydało dwa katalogi; każdy z nich w 
nakładzie 500 egzemplarzy. Pierwszy z nich to publikacja o nazwie „Koła Gospodyń Wiejskich Gminy 
Wieliczka”. W blisko 150-stronicowej książce przedstawione zostały wszystkie Koła Gospodyń 
działające na terenie Gminy Wieliczka. Książka zawiera fotorelacje i opisy projektów realizowanych we 

http://www.ckit.wieliczka.eu/
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współpracy z Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, a także historię i losy tych kobiecych organizacji 
na przestrzeni lat; książka zawiera dokumenty i zdjęcia pochodzące z rodzinnych albumów gospodyń. 
Książka „Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Wieliczka” powstała jako swoiste podziękowanie dla bogatej 
działalności Pań skupionych wokół 19 Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy, a także 
pamiątka dla wszystkich sympatyków i działaczy w ramach lokalnej społeczności. Książka posiada 
numer ISBN. 

Drugą publikacją wydaną w 2018 roku jest Katalog 25 lat istnienia Wielickiej Grupy Twórców ART-KLUB 
w Wieliczce. Książka powstała z okazji ćwierćwiecza działalności jednej z grup amatorskiego ruchu 
artystycznego działającego pod patronatem CKiT. W kilkudziesięciostronicowej publikacji znaleźć 
można opis historii i archiwalne zdjęcia całej grupy, jak również opis twórczości artystycznej i z zdjęcia 
prac każdego z artystów z osobna. Książka posiada numer ISBN. 

Jednym z głównych celów strategicznych Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce jest prowadzenie 
lokalu KULTURA, który jest dodatkowym sposobem na wykorzystanie atutu instytucji, jakim jest 
położenie w ścisłym centrum Wieliczki. Posiadanie lokalu nie tylko zwiększa atrakcyjność instytucji dla 
mieszkańców, ale przede wszystkim jest miejscem umożliwiającym integrację mieszkańców gminy 
wokół aktywności kulturalnych. Ilość odwiedzających lokal (2018 r. - blisko 13 tysięcy Gości) z roku na 
rok rośnie, co potwierdza, że lokal zaspokaja potrzebę mieszkańców i turystów, podkreślając rangę 
Wieliczki jako miasta gościnnego i atrakcyjnego. Ponadto w okresie wakacyjnym KULTURA uzupełnia 
ofertę Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce poprzez regularne, niedzielne animacje dla dzieci w 
ogórku na płycie Rynku Górnego. Kawiarnia posiada również bardzo ważne walory estetyczne i 
historyczne. Przed otwarciem lokalu, w 2013 roku rozpoczęte zostały badania i prace konserwatorsko-
restauracyjne, mające na celu dostosowanie wnętrza do potrzeb kawiarni. Ujawniona została wówczas 
pierwotna dekoracja malarska ścian, którą- pomimo złego stanu zachowania- udało się odtworzyć. Na 
szczególną uwagę zasługuje zachowany na suficie przepiękny ornament patronowy, czyli wykonywany 
za pomocą szablonów. Jego bogactwo zadziwia nawet dzisiaj i pozwala, choć na chwilę poczuć czar 
dawnej Wieliczki. Koszt realizacji zadania wyniósł 86543,20 zł.  

Na podstawie umowy dzierżawy Centrum Kultury i Turystyki dzierżawi odcinek ciągu pieszo-
rowerowego zwanego Traktem Solnym (między ul. Mickiewicza i ul. ks. Goliana). Trak ten stanowi 
główny ciąg komunikacyjny, prowadzący do stacji kolejowej Wieliczka Rynek- Kopalnia, pobliskich szkół 
i punktów handlowych. Wzdłuż traktu została zamontowana infrastruktura towarzysząca- ławki. 
Obszar oddalony od głównych dróg naszego miasta jest bezpieczny dla dzieci, a ponadto dzięki 
zagospodarowanej zieleni jest miejscem odpoczynku wieliczan. Ciąg pieszy stał się również w 
przeszłości miejscem organizacji Małopolskiego Festiwalu Smaku a także, służył za scenerię do wystawy 
rzeźb, fotografii i prac artystycznych. W 2018 roku została zawarta również umowa dzierżawy na 
podstawie której, na Trakcie Solnym pojawiła się kawiarnia wraz z ogródkami, pozwalając 
mieszkańcom i turystom odpocząć w letnie dni.  

Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce to instytucja, która od wielu lat cieszy się zaufaniem 
społecznym i dobrym kontaktem z licznymi grupami twórczymi i społecznymi funkcjonującymi wokół 
instytucji. Do najważniejszych atutów CKiT zaliczyć należy bardzo dobrą lokalizację głównej siedziby 
(Rynek Górny), co umożliwia realizację szeregu wydarzeń plenerowych w miesiącach letnich, wpisując 
się tym samym w założenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022 w zakresie 
aktywizacji przestrzeni Rynku oraz prowadzenia działalności na obszarach wiejskich, za pośrednictwem 
świetlic środowiskowych, co daje kontakt ze środowiskiem wiejskim i mieszkańcami miejscowości 
wokół Wieliczki. 

Kluczową kompetencją zespołu jest stała, długofalowa współpraca z lokalnymi środowiskami 
twórczymi i społecznymi oraz wspieranie ich działalności. Ta umiejętność idzie w parze z tradycją 
współpracy lokalnej i rosnącą aktywnością społeczną i kulturalną różnych grup mieszkańców, która jest 
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postrzegana przez CKiT jako szansa. Centrum od wielu lat pełni bowiem rolę wspierającą i integrującą 
dla tych środowisk i chce w tym obszarze rozwijać swoją działalność. 

CKiT postrzegany jest wśród lokalnej społeczności również jako organizator czasu wolnego oraz 
edukacji kulturalnej dla wielu grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z małymi 
dziećmi, które stanowią najliczniej osiedlającą się grupę na obszarze Gminy Wieliczka. W tym miejscu 
warto podkreślić jednak problem niewystarczającej infrastruktury (zwłaszcza w odniesieniu do siedziby 
głównej), która uniemożliwia poszerzenie oferty CKiT. Z uwagi na niedostateczną ilość sal i dużą ilość 
chętnych na zajęcia CKiT zmuszany jest coraz częściej do ograniczenia projektów związanych z jego 
statutową działalnością. W związku z powyższym jednym z kluczowych zagadnień 
nowoopracowywanej strategii Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce (dotychczasowy Pan Rozwoju 
obejmował lata 2013-2018) będzie właśnie pozyskanie nowej przestrzeni do prowadzenia statutowej 
działalności. 

Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce udostępnia część pomieszczeń w swojej siedzibie głównej oraz 
budynki świetlic środowiskowych w Lednicy Górnej i Kokotowie na potrzeby organizacji punktów 
przedszkolnych. Na mocy umów o dzierżawę w świetlicy w Lednicy Górnej mieści się punkt 
przedszkolny Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce, a w świetlicy w Kokotowie – punkt przedszkolny 
Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach. Z kolei w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce na podstawie 
umowy o wynajem działa jedna z grup przedszkolnych w ramach Przedszkola Samorządowego nr 5 w 
Wieliczce. W związku ze stale powiększającą się liczbą mieszkańców miasta i gminy Wieliczka pojawiła 
się konieczność zapewnienia opieki przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy.  

W nawiązaniu do współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego należy podkreślić, iż 
jedną ze statutowych obszarów działalności Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce jest organizacja 
wydarzeń kulturalnych. Część z nich organizowana jest pod honorowym patronatem i przy wsparciu 
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz Starosty Wielickiego. W 2018 roku CKiT zorganizowało 11 
wydarzeń kulturalnych pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka:  

- Magnum Sal Cup II, 

- Miasto Kobiet, 

- Przegląd Potraw Wielkanocnych, 

- Eliminacje powiatowe Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY, 

- Dni św. Kingi, 

- Wielickie Miodobranie, 

- Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wieliczce, 

- Małopolska Gala Fechtunku Historycznego PRÓBA ŻELAZA, 

- Nocny Rodzinny Marszobieg na Orientację, 

- Wigilia dla mieszkańców. 

Jednocześnie dwa spośród organizowanych przez CKiT wydarzeń kulturalnych objęte zostały 
honorowym patronatem Starosty Wielickiego: 

- Eliminacje powiatowe Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY, 

- Wielickie Miodobranie. 
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Wymienione wydarzenia kulturalne stanowią jedną z najatrakcyjniejszych elementów działalności 
Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, które przyciągają powiększające się z roku na rok grono 
odbiorców, stanowiąc rozpoznawalną wizytówkę całej Gminy Wieliczka. Ich organizację uznać należy 
zatem za flagowe działania Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, które nie tylko budują pozytywny 
wizerunek samej instytucji, ale również całego Miasta i Gminy Wieliczka.  

Organizacja wymienionych wyżej wydarzeń kulturalnych objętych patronatem Burmistrza Miasta i 
Gminy Wieliczka oraz Starosty Wielickiego wpisuje się w cel strategiczny 1 Domeny 4 Strategii Miasta 
i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022. Wydarzenia te uznać należy za „wielickie magnesy” – atrakcyjne 
wydarzenia kulturalne, które stanowią rozpoznawalną wizytówkę naszego regionu. 

Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce ponadto od 2014 roku prowadzi współpracę z Województwem 
Małopolskim oraz Małopolską Organizacją Turystyczną w związku z przystąpieniem wielickiego Punktu 
Informacji Turystycznej do Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. W związku ze 
wspomnianym wyżej porozumieniem Punkt Informacji Turystycznej przy ul. Dembowskiego 2a w 
Wieliczce korzysta z ujednoliconego systemu graficznego MSIT, ma dostęp do bezpłatnych materiałów 
informacyjno-turystycznych i gadżetów wydawanych przez MIST, które znacznie podwyższają jakość 
informacji turystycznej świadczonej w PIT. Co więcej oferta Punktu Informacji Turystycznej w Wieliczce 
zamieszczona została na witrynie www.visitmalopolska.pl, popularnej wśród turystów krajowych i 
zagranicznych. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce 

Rok 2018 był przede wszystkim rokiem przenosin PIMBP w Wieliczce do nowej siedziby, przy Placu 
Skulimowskiego. Przeniesienie całej biblioteki to duże przedsięwzięcie logistyczne. Trzeba sobie 
zdawać sprawę, że do przeniesienia było ponad 100 tysięcy woluminów (w tym 2 792 zbiorów 
specjalnych), spakowanie i wypakowanie ponad 1400 pudeł i poukładanie ich na nowo w 
odpowiednich miejscach, tak, aby każdy, zarówno bibliotekarz jak i czytelnik mógł szybko znaleźć 
pożądaną pozycję. W związku z nową lokalizacją i całkowicie nową organizacją księgozbioru konieczne 
było prowadzenie przez cały rok 2018 prac w systemie bibliotecznym, przystosowujących zbiory do 
nowej przestrzeni. Aby przeprowadzka przebiegła jak najsprawniej, jeszcze przed jej rozpoczęciem 
wprowadzono nowy regulamin i nowe usługi. Od lutego 2018 r. istnieje możliwość wypożyczania gier 
planszowych, samodzielnej prolongaty przez konto czytelnicze on-line, dodawanie komentarzy i 
recenzji w katalogu on-line.  

 

Rok 2018 był także intensywnym czasem dla naszych filii, które staraliśmy się przygotować jak najlepiej, 
do trudnego dla czytelnika okresu zamknięcia biblioteki głównej. Obecnie już sześć filii działa w 
systemie elektronicznym, dzięki czemu do udostępniania elektronicznego przybyło ok. 60 tysięcy 
tytułów książek. Dwie kolejne filie biblioteczne dołączą do systemu elektronicznego w roku 2019. 

http://www.visitmalopolska.pl/
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Tabela: Statystyki PiMBP – stan na 31.12.2018 

DANE STATYSTYCZNE ZA 2018 ROK 

Czytelnicy 9 011 

Odwiedziny 80 969 

Księgozbiór 111 483 

Wypożyczenia 125 902 

Imprezy / ilość imprez 460 

Imprezy / ilość uczestników 11 933 

Księgozbiór zakup/kwota 92 600 

Księgozbiór zakup ilość/ilość 4 290 

Źródło: opracowanie PiMBP 

Wykres: Struktura czytelników wielickiej PiMBP 

 
Źródło: opracowanie PiMBP 
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Wykres: Czytelnicy korzystający w biblioteki w podziale na zajęcie 

 
Źródło: opracowanie PiMBP 

W ramach działalności dokonano zakupu książek dla Biblioteki Miejskiej, Oddziału dla dzieci i młodzieży 
oraz filii bibliotecznych na kwotę 40 740,46 zł, zakupu zbiorów specjalnych (audiobooków) na kwotę 
4 218,86 zł, ponadto dokonano zapłaty za dostęp do platformy e-book. Po raz kolejny Biblioteka 
wnioskowała do Biblioteki Narodowej o dotację w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek”. W ramach realizacji z wyżej wymienionego programu PiMBP w Wieliczce otrzymała 
kwotę 47 640,00 zł, którą przeznaczyła na zakup 2 154 egzemplarzy książek oraz 53 audiobooków.  

Działalność około biblioteczna prowadzona na rzecz mieszkańców gminy i powiatu (projekty, 
warsztaty, lekcje, spotkania i in.) 

 Wielickie Dyktando - ósma edycja kultowej już imprezy kulturalnej 

 Spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim – reporterem, dziennikarzem, byłym 
korespondentem wojennym, autorem takich książek jak: „Modlitwa o deszcz”, „Wieże z 
kamienia”, „Nocni wędrowcy”, „Wypalanie traw”, „Wszystkie wojny Lary”, „Na wschód od 
zachodu”, zajmującym się głównie problematyką Afryki, Azji Środkowej i Kaukazu. 

W ramach swojej działalności Biblioteka zorganizowała i przeprowadziła szereg spotkań, konkursów i 
zajęć dla czytelników, zarówno tych najmłodszych, jak i seniorów. W bibliotekach zorganizowano akcję 
z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich - podczas, którego odbyły się warsztaty czerpania 
papieru, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, Tygodnia Bibliotek.  
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Działalność Biblioteki w roku 2018 to również Klub Seniora - dla seniorów przeprowadzono szereg 
wykładów o różnorodnej tematyce: m.in. o fałszerstwach dzieł sztuki, kobietach średniowiecza, 
ciekawostkach z życia na krakowskim dworze królewskim, o młodopolskich salonach artystycznych, 
filmowym Krakowie. Seniorzy odwiedzili podczas wykładów: Majorkę, Stambuł, wyspę żywiołów – 
Islandię, Albanię, oraz kraj spalonego sąsiada – Bośnię. Mogli dowiedzieć się, jak cieszyć się życiem, jak 
uczyć się przez całe życie z pasją, że piękny umysł nie ma wieku, jaki jest kompas wartości w życiu 
człowieka oraz jak być seniorem pełnym zdrowia, mądrości i wigoru, jak być szczęśliwym, na podstawie 
recept z różnych stron świata. Seniorów zaznajomiono z wielkimi zbrodniami międzywojennego 
Lwowa, literaturą Polski odzyskanej, afrykańskimi przygodami Antoniego Rehmana, symboliką kolorów 
w sztuce średniowiecznej, niepodległością w malarstwie w sztuce odrodzonej Polski, tematem kobiety 
nowoczesnej w modzie i nie tylko II RP oraz z twórczością Matejki, czyli historii pędzlem malowanej. 
Wieliccy seniorzy w ramach działań realizowanych przez PiMBP w Wieliczce wzięli udział w warsztatach 
komputerowych, kursie języka angielskiego. Podczas wakacyjnego klubu seniora mogli zwiedzić: 
Opactwo Benedyktynek w Staniątkach, Winnicę Wielicką, Muzeum Schindlera, Łagiewniki w Krakowie, 
czy też wystawę twórczości Beksińskiego. Kontynuowano projekt pt.; „Senior na medal” w ramach, 
którego seniorzy mogli uczestniczyć w zajęciach pilates i zdrowy kręgosłup. Na Wielickiej Arenie 
Lekkoatletycznej w Wieliczce odbyła się I Wielicka Olimpiada Seniorów 55+ będąca podsumowaniem 
projektu „Senior na medal 2017/2018”. Projekt miał na celu aktywizację osób starszych z powiatu 
wielickiego oraz promowanie wśród nich zdrowego i aktywnego trybu życia, uczestnicy mieli możliwość 
sprawdzenia swoich sił podczas rywalizacji w różnych dyscyplinach sportu. W czasie trwania olimpiady 
była możliwość skorzystania z bezpłatnych porad dietetyka i fizjoterapeuty, poczęstunku i odpoczynku 
w strefie relaksu.  

W ramach spotkań dla seniorów odbyło się także potkanie połączone ze wspólnym kolędowaniem z 
ojcem Leonem Knabitem. W ramach cyklu spotkań w Klubie Aktywnego Seniora odbyły się liczne 
zajęcia rękodzielnicze podczas, których wykonywano: krepinowe goździki, jajka wielkanocne na wzór 
faberge, wiosenne wianki, orgiami modułowe, filcowe breloczki, krepinowe kwiaty niepodległości, 
biżuterię koralikową , papierowa wiklinę , malowano na tkaninie oraz wykonywano kartki 
okolicznościowe. 

 

W bibliotece kontynuowano lubiany i ceniony cykl spotkań podróżniczych - Spotkania Podróżnicze, 
podczas których ich uczestniczy chociaż na chwilę mogą się przenieść w ciekawe i często niedostępne 
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dla nas rejony świata: Kambodżę, Iran, dach Sahary. Podróże te odbywały się dzięki podróżnikom: L. 
Guzik, K. Gruszka, J. Szuro, M. Stasiak. 

W 2018 Biblioteka rozszerzyła współpracę z grupą terapeutyczną Leonardo, w ramach tej współpracy 
przeprowadzono zajęcia w formie warsztatów literackich pt.: „Jak wytrwać w postanowieniach 
noworocznych”, „Wiosna budzi do życia”, „Kwietniowe mądrości”. Prowadzący zajęcia zapoznali także 
ich uczestników z podstawami obsługi tabletów. Działania dla dzieci i młodzieży - Biblioteka 
zorganizowała także szereg zajęć dla dzieci i młodzieży m.in.: liczne lekcje biblioteczne, zarówno w 
Bibliotece Miejskiej, jak i w filiach bibliotecznych. Ponadto w Oddziale dla Dzieci biblioteki odbywały 
się cykliczne spotkania z dziećmi w ramach cyklu: „Piątkowe czytanki z babcią Ulą ”, a także spotkania 
mam w „mlekotece”. W czasie ferii i wakacji w Bibliotece Miejskiej i filiach bibliotecznych odbyły się 
liczne zajęcia dla dzieci: warsztaty matematyczne, chemiczne, krótkofalarskie, warsztaty kulinarne we 
współpracy z kołem gospodyń, wycieczki edukacyjno-rozrywkowe podczas, których odwiedzono WBP 
w Krakowie, pracownię witraży, Muzeum Żup Krakowskich, czy też zakład fryzjerski. Poprzez 
różnorodność zajęć mogliśmy zachęcić i zaangażować wszystkich uczestników naszych spotkań. Młodzi 
czytelnicy rozwiązywali tajemnice diamentów podczas warsztatów literacko-detektywistycznych. 
Wakacje to także realizacja projektów: „Wakacyjna Planeta Zdrowia i Talentu”, „Kraina talentu i pasji”, 
„Warcabowy zawrót głowy”, „Podróże małe i duże”, czy „Sprawne Rączki”. W filiach bibliotecznych 
realizowano także różnorodne projekty m.in.: „Czytanie na drugie śniadanie” , „Warsztaty czasu 
wolnego”, „Kaligrafia dla każdego”, czy też „Różne oblicza książki”. 

W wakacje zachęcaliśmy do spacerów po Wieliczce zapraszając do regionalnego foto konkursu 
„Zgadnij, co to? Zgadnij, gdzie to?”, którego celem było identyfikowanie fotograficznych wycinków z 
Wieliczki. 

Bookcrossing – wymień się książkami w Wieliczce – lokalna akcja wymiany książek już przeczytanych, 
które chcieliśmy uwolnić i przekazać do dalszego czytania w zamian za inną książkę. Debiut w tym roku 
miała także Wielka Wymianka Zabawek. 

W oddziale dla dzieci odbyły się warsztaty dla fotografików amatorów „Weź to pstryknij” warsztaty z 
programowania Python, Graphic Attack, warsztaty edukacji medialnej, warsztaty filmowe Receacja. 
Zainicjowano także nowy cykl pt.: „Paka Zwierzaka” podczas, którego najmłodsi czytelnicy mogli 
poznać bliżej życie i zwyczaje naszych „czworonożnych przyjaciół” – psa i kota. 

8 maja 2018 roku uroczyście zakończono kolejny projekt edukacyjny dla uczniów wielickich szkół 
gimnazjalnych „Triatlon kulturalny z polonistyką i historia UJ”. Celem projektu było upowszechnianie 
nauki i zainteresowanie młodzieży szeroko rozumianą humanistyką i historią, a także rozwój 
intelektualny osobowości młodzieży i poszerzanie horyzontów młodych ludzi. W ramach projektu w 5 
gimnazjach w gminie Wieliczka w roku szkolnym 2017/2018 zostały przeprowadzone zajęcia 
warsztatowe dotyczące języka polskiego, historii Polski oraz historii kultury lub historii sztuki. 
Poprowadzili je pracownicy naukowi oraz doktoranci Wydziału Polonistyki oraz Wydziału 
Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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W ramach szeroko zakrojonej działalności prowadzonej przez filie biblioteczne na terenie całej Gminy 
organizowano szereg zajęć adresowanych zarówno do najmłodszych czytelników, jak i starszych. Dzieci 
w filiach bibliotecznych miały okazje rozgrywać turnieje gier planszowych, brać udział w zajęciach z 
kaligrafii, grach i zabawach, zajęciach z chemii na wesoło, zajęciach manualnych z piasku kinetycznego, 
warsztatach japońskich, warsztatach kulinarnych, pokazach teatrzyku kamishibai. Bibliotekarki 
przeprowadzały także zajęcia z tworzenia szeroko rozumianej sztuki: tworzono kartki okolicznościowe, 
figurki z suchej porcelany, wielkanocne palmy, zimowe plakaty, guillingowe mandale, bukiety polnych 
kwiatów z krepiny, kwiaty z ceramiki. Pracownice bibliotek przeprowadzały liczne zajęcia literacko- 
edukacyjne: np. cuda i dziwy, dookoła chmur, ocalić od zapomnienia, tradycje wielkanocne, Siuda 
Baba, pisanki krakowskie, w krainie baśniowych postaci, jak Wojtek został strażakiem, pierwsza sprawa 
komisarza Gordona, jak powstaje książka, rożne oblicza książki. Odbyły się spotkania z florystką, 
pedagogiem i psychoterapeutą. W filiach bibliotecznych zorganizowano cykl spotkań „Szlakiem 
rękodzieła ludowego”, gdzie malowano na szkle, na tkaninie oraz wykonywano decupage na szkle. Nie 
zapomniano także o podstawowej pracy bibliotekarskiej: organizowano i przeprowadzano zajęcia 
literackie, lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne z zakresu literatury i jej propagowania. Biblioteka 
wzięła udział w pikniku w Grajowie – filia biblioteczna w Chorągwicy przygotowała szereg ciekawych 
zajęć dla dużych i małych uczestników imprezy. Dla najmłodszych przygotowana była kosmiczna 
malowanka, starsi malowali obrazy na folii. Filie wzięły udział także w Dniach Krzyszkowic, Dniach 
Węgrzc Wielkich, pożegnaniu lata w Chorągwicy, czy też w zabawie w Zabawie. Bibliotekarki nie 
zapomniały o tym, że w życiu człowieka istotne znaczenie ma także ruch i wysiłek fizyczny podczas zajęć 
ruchowych techniką Dennison oraz zajęć tanecznych z zumby. 

W 2018 roku Biblioteka realizowała również projekt dla kobiet i o kobietach, pojemny, różnorodny i 
zawsze przydatny – tak, jak damska torebka. Pod hasłem „Damska torebka” odbywały się spotkania, 
wydarzenia oraz akcje organizowane przez wielicką bibliotekę, których głównym adresatem są kobiety. 
Dotyczyły one zarówno literatury, jak i samorozwoju, poradnictwa, czy też hobby. W ramach realizacji 
tego projektu odbyły się warsztaty pt. "Zrób sobie prezent”. Wszystkie miłośniczki biżuterii poznały 
tajniki własnoręcznego robienia błyskotek. Tematem kolejnego warsztatu był „Minimalizm w głowie” 
a poprowadziła go D. Hetmańczyk-Żuchalska. Podczas spotkania uczestniczki próbowały odpowiedzieć 
na pytania: czym jest minimalizm oraz czy minimalizm w głowie jest możliwy, po co nam on, skąd 
pochodzi, kto go wymyślił, co zyskamy dzięki niemu. Miłośniczki pięknie urządzonych i zaaranżowanych 
miejsc miały niepowtarzalną okazję wziąć udział w kreatywnych warsztatach projektowania, 
prowadzonych przez architekta wnętrz O. Ajakaiye.  

W tym roku mieliśmy okazję spotkać się także ze znanymi i lubianymi: Mariuszem Wollnym, Michałem 
Rusinkiem, Tanyą Valko, Justyną Kopińską, czy Łukaszem Wierzbickim. W dziale literatury 
popularnonaukowej swoją działalność rozpoczął Klub Podróżnika w ramach którego, między innymi z 
okazji Roku Kobiet odbyło się spotkanie z podróżniczką Kamilą Gruszką: Islam vs prawa kobiet. Dział 
Regionalny wielickiej biblioteki zainicjował spotkanie dla pasjonatów historii Wieliczki i powiatu 
wielickiego. Celem spotkania było przede wszystkim rozpoznanie w środowisku regionalistów 
wielickich oraz osób zainteresowanych dziejami regionu wielickiego. 

Bieg „Tropem Wilczym” – tym wydarzeniem oddano hołd i upamiętniono „Żołnierzy Wyklętych” 
działających w podziemiu antykomunistycznym i antysowieckim w latach 1944-1963 w obrębie 
przedwojennych granic RP , koordynatorem akcji był dział regionalny PiMBP w Wieliczce. 

W bibliotece realizowano również konkurs doskonalenia techniki czytania i interpretacji tekstu 
literackiego. Zwycięzcy reprezentowali naszą Gminę w powiatowym etapie turnieju.  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce zorganizowała w bibliotekach Powiatu 
Wielickiego cykl warsztatów literacko-podróżniczych pt. Tajemnicze Chiny. Warsztaty literacko – 
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podróżnicze odbyły się w bibliotekach w Kłaju, Gdowie i Biskupicach. Dzieci przybyłe na spotkania 
wysłuchały ciekawego pełnego niespodzianek wykładu na temat Chin, ich historii, kultury, obyczajów 
oraz kuchni pełnej oryginalnych smaków. Najwięcej emocji wzbudziło wykonywanie tradycyjnych 
chińskich kapeluszy, taniec smoka oraz doświadczenia chemiczne min. pokaz lawy wulkanicznej, ognia 
palącego się pod wodą, czy dymiącej butelki. PiMBP w Wieliczce zorganizowała także cykl spotkań 
autorskich z Melanią Kapelusz. Spotkania odbyły się w bibliotece w Niepołomicach, Biskupicach, filii 
bibliotecznej w Brzeziu oraz w Gdowie. Organizowane przez wielicką bibliotekę spotkania pokazują 
książki w inny, atrakcyjny sposób, zachęcają do czytania oraz rozbudzają wyobraźnie i kreatywność 
wśród czytelników bibliotek z terenu powiatu wielickiego.  

 

Biblioteka w ramach obchodów rocznicowych zorganizowała autorski projekt „Barwy Niepodległości”, 
w którym wzięło udział ponad 1000 osób. W ramach projektu w miesiącu wrześniu i październiku 
zorganizowano: cykl wykładów historycznych „Niepodległość od kuchni, czyli zwyczaje kulinarne i 
nowe formy towarzyskiego życia w odrodzonej Polsce”, wykłady historyczne w ramach Klubu 
Aktywnego Seniora, cykl warsztatów rękodzielniczych w filiach bibliotecznych „Biało-czerwone 
inspiracje” dla najmłodszych klas szkół podstawowych, spotkania uczestników projektu "Kultura dla 
seniora. Senior dla kultury". W trakcie finału, w dniu 6 listopada, zaprezentowany został wykład Moniki 
Kocot „Życie codzienne i niecodzienne w niepodległej Polsce”. Po prelekcji uczestnicy spotkania 
wysłuchali utworu w wykonaniu Agaty Babicz „Moja Polsko Niepodległa”. Na 100 godzin przez 
oficjalnymi obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę bibliotekarze zaprosili 
wieliczan do refleksji nad wolnością. Aby zainspirować uczestników spotkania do wypowiedzi i do 
przekazania nam swoich przemyśleń opracowana została „inspirująca” pomoc – folder zawierający 100 
cytatów o wolności polityków, pisarzy, aktorów, działaczy społecznych, lekarzy i wielu innych osób. 
Podczas spotkania rozmawiano o wolności w ujęciu różnych dziedzin życia. Zastanawiano się nad 
rodzajami wolności i jej granicami: jakie wolności są ważne w niepodległym państwie; które wolności 
funkcjonują w naszym państwie dobrze, a nad którymi musimy jeszcze bardzo mocno popracować (np. 
wolność mediów); co lub kto jest granicą ludzkiej wolności i czy drugi człowiek ogranicza wolność, czy 
jest szansą dla wolności; czy i jakie są zagrożenia wolności. Dodatkowo na stronie biblioteki, a także na 
Facebooku pojawiło się kalendarium „100 lat temu w Wieliczce życie codzienne”, prezentujące wycinki 
z prasy sprzed 100 lat, opatrzone lekkim komentarzem, o codziennym życiu w Wieliczce, o 
wydarzeniach wielkich i tych maleńkich oraz tych, które toczyły się na terenie wielickim niezależnie od 
rozwoju sytuacji politycznej w Europie. 

Nowy projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - „Rozmowy przy wspólnym stole”. Do 
programu zostały przyjęte 22 biblioteki z całej Polski, a wśród nich PiMBP w Wieliczce. Do tej pory 
odbyły się dwa spotkania: "Rozmowy przy wspólnym stole - NIEPODLEGŁOŚĆ", „BOŻE NARODZENIE – 
przeżycie duchowe czy komercyjne”. Rozmawialiśmy o świętowaniu niepodległości i o tym czym jest 
ona dla nas osobiście. Celem spotkania było wypracowanie i przetestowanie w bibliotece modelu 
dobrej rozmowy pomiędzy osobami z różnych środowisk, w różnym wieku i o różnych poglądach, 
mieszkających w naszej miejscowości. Organizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. Inicjatywa ta wspierana jest przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundacja dla 
Polski. W grudniu z kolei do rozmowy zaprosiliśmy młodzież gimnazjalną oraz ósmoklasistów – tym 
razem tematem przy wspólnym stole było Boże Narodzenie. 
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„Noc w Mediatece” – Budynek Mediateki, nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wieliczce, wypełniony po brzegi atrakcjami był otwarty w godzinach wieczornych. Mieszkańcy 
Wieliczki mogli zwiedzić budynek i skorzystać z aktywności przygotowanych specjalnie z myślą o nich. 
Młodzież i starsze dzieci wraz z rodzicami, skorzystali z Wieczoru z Planszówkami oraz strefy z X-Boxem. 
Najmłodsi przybysze rozgościli się w Komnacie Bajek i Tajemnic. Oglądanie i czytanie książeczek, 
polegiwanie na poduchach, przytulanie się do pluszaków oraz lepienie z piankoliny to było to co nasi 
najmłodsi lubią najbardziej. W Sali kinowej zaś odbyły się trzy seanse filmowe.  

Tabela: Zestawienie imprez realizowanych w roku 2018 przez PiMBP 

Formy pracy 

Internet Ilość 
imprez 

w tym Ilość uczest. w tym 

literackich Edukacyjnych literackich Edukacyjnych Literackich 

55   1647    

78   1361    

87   3368    

26   614    

   61    

165   7300    

59 21 38 602 301 301  

14 2 11 281 229 52 53 

24 9 15 
613 238 375 45 

48 23 25 
852 505 347 24 

24 7 17 
279 178 101 6 

51 20 31 
872 337 535 48 

53 15 38 
907 572 335 76 

22 7 15 
277 163 114 44 

295   4633    

460   11933    

Źródło: opracowanie PiMBP 

Tabela: Podsumowanie działalności Działu Dorośli 2018 

IMPREZA 
ILOŚĆ 

SPOTKAŃ 
ILOŚĆ OSÓB KLASYFIKACJA 

Spotkania podRóżne 5 71 edukacyjna 

Leonardo – warsztaty terapeutyczne 6 84 edukacyjna 

Warsztaty rozwoju osobistego 1 6 edukacyjna 

Wymień się 10 121 okolicznościowa 
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IMPREZA 
ILOŚĆ 

SPOTKAŃ 
ILOŚĆ OSÓB KLASYFIKACJA 

Warsztaty komputerowe dla seniorów 10 58 edukacyjna 

Damska Torebka 4 86 Edukacyjna 

Galeria Bohaterów - konkurs 10 88 Literacka 

Światowy Dzień Książki i Praw autorskich 1 100 Literacka 

Dyktando 1 80 okolicznościowa 

Spotkania autorskie 
Jagielski, Kopińska, Valko, Wollny 

4 153 Literacka 

Ekopiknik 1 100 okolicznościowa 

Otwarcie Mediateki 1 500 okolicznościowa 

Noc w Mediatece 1 200 okolicznościowa 

SUMA 55 1647  

Źródło: opracowanie PiMBP 

Tabela: Podsumowanie działalności Działu Dzieci Młodzież 2018 

Data Temat i forma pracy 
Liczba 

uczestników 
Uwagi 

5.01.2018 Piątkowe czytanki z babcia Ulą 20 Literackie 

12.01.2018 Lekcja KP – warsztaty edukacji medialnej 16 Edukacyjne 

16.01.2018 Wizyta w przedszkolu nr 2 w Wieliczce 25 Edukacyjne 

19.01.2018 Wizyta dzieci ze SP w Niepołomicach 45 Edukacyjne 

20.01.2018 Warsztaty Weź to pstryknij! 6 E 

24.01.2018 Spotkanie DKK 4  

3.02.2018 Warsztaty Weź to pstryknij! 6 E 

10.02.2018 Turniej FIFA 16 E 

12.02.2018 Ferie dzieci 14 E 

12.02.2018 Ferie młodzież 12 E 

13.02.2018 Ferie dzieci 16 E 

13.02.2018 Ferie młodzież 11 E 

14.02.2018 Ferie młodzież 10 E 

14.02.2018 Ferie dzieci 14 E 

15.02.2018 Ferie młodzież 10 E 

15.02.2018 Ferie dzieci 10 E 

16.02.2018 Ferie młodzież 10 E 

16.02.2018 Ferie dzieci 12 E 

19.02.2018 Ferie dzieci 8 E 

20.02.2018 Ferie dzieci 10 E 

21.02.2018 Ferie dzieci 9 E 

22.02.2018 Ferie dzieci 14 E 
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Data Temat i forma pracy 
Liczba 

uczestników 
Uwagi 

23.02.2018 Ferie dzieci 10 E 

1.03.2018 Spotkanie Mlekoteki 10 E 

3.03.2018 Warsztaty Weź to pstryknij! 6 E 

16.03.2018 Warsztaty Graphic Attack 8 E 

17.03.2018 Warsztaty Weź to pstryknij! 6 E 

19.03.2018 Spotkanie DKK 6  

20.03.2018 Lekcja biblioteczna SP nr 2 w Wieliczka 18  

22.03.2018 Paka zwierzaka. Pieskie życie 12 E 

23.03.2018 Warsztaty SP 2 „Prasówka” 24 L 

23.03.2018 Piątkowe czytanki z babcią Ulą.  22 L 

27.03.2018 „Czerwony Kapturek” w 3 językach 23 L 

28.03.2018 Turniej Pięknego Czytania 49 L 

5.04.2018 Paka Zwierzaka – świat według kota 25 E 

5.04.2018 Spotkanie Mlekoteki 10 E 

6.04.2018 Warsztaty „Komiksowy zawrót głowy” 26 L 

6.04.2018 Piątkowe czytanki z babcia Ulą 20 L 

6.04.2018 Warsztaty Graphic Attack 7 E 

10.04.2018 Autyzm - warsztaty SP nr 2 w Wieliczce  21 E 

10.04.2018 Autyzm – warsztaty SP nr 2 w Wieliczce 16 E 

13.04.2018 Piątkowe czytanki z babcia Ulą  18 L 

18.04.2018 Spotkanie DKK 6  

24.04.2018 Warsztaty programowania Python 8 E 

26.04.2018 Paka zwierzaka – świat wg kota cd. 15 E 

27.04.2018 Warsztaty Graphic Attack 7 E 

28.04.2018 Warsztaty Weź to pstryknij! 6 E 

8.05.2018 Warsztaty programowania Python 7 E 

10.05.2018 Lekcja biblioteczna – katalogi - SP3 15  

11.05.2018 Warsztaty Graphic Attack 3 E 

12.05.2018 Warsztaty Weź to pstryknij! 4 E 

14.05.2018 Spotkanie DKK 4  

18.05.2018 Piątkowe czytanki z babcia Ulą 10 L 

22.05.2018 Warsztaty programowania Python 3 E 

25.05.2018 Warsztaty Graphic Attack 7 E 
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Data Temat i forma pracy 
Liczba 

uczestników 
Uwagi 

27.05.2018 Wielicki Dzień Dziecka 35 L 

5.06.2018 Lekcja bibl. p. Niezgoda 21 L 

6.06.2018 Zakończenie konkursu Molik – misja przedszkole 80 L 

15.06.2018 Warsztaty Graphic Attack 6 E 

16.06.2018 Warsztaty Weź to pstryknij! 6 E 

2-20.07.2018 Wakacje dla dzieci 67 E 

29.09.2018 Piknik rodzin – współpraca z MGOPS 35  

6.10.2018 Noc w Mediatece 210  

9.10.2018 Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem 42  

17.10.2018 Spotkanie w Przedszkolu Rozwijanka 35  

26.10.2018 Piątkowe czytanki z babcia Ulą (przedszkole) 51  

9.11.2018 Warsztaty filmowe RECreAKCJA 7  

15.11.2018 Spotkanie DKK 4  

23.11.2018 Wieczór planszówek 54  

23.11.2018 Warsztaty filmowe RECreAKCJA 6  

7.12.2018 Warsztaty filmowe RECreAKCJA 6  

12.12.2018 Spotkanie DKK 4  

14.12.2018 Warsztaty filmowe RECreAKCJA 6  

SUMA 527  

Źródło: opracowanie PiMBP 

Tabela: Podsumowanie działalności dla seniorów 2018 

Lp. PKS Data Prowadzący Frekwencja Temat 

1.  1 8.01 Szwalbe Jolanta 61 Umiej cieszyć się życiem 

2.   10.01 Język angielski – 2 grupy 13  

3.   10.01 RĘKODZIEŁO 14 Krepinowe goździki 

4.   12.01 Senior dla Seniora - 
Spotkanie z Ojcem Leonem, 
wspólne kolędowanie 

50  

5.  2 15.01 UTW- dr Magdalena 
Łanuszka 
 

51 Fałszerstwa dzieł sztuki 

6.   17.01 Język angielski – 2 grupy 13  

7.  3 22.01 dr Wanda Matras 57 Kompas wartości w życiu 
człowieka. 

8.   24.01 Język angielski – 2 grupy 13  

9.   24.01 RĘKODZIEŁO 12 Krepinowe goździki cd 

10.  4 29.01 Anna Kryszczak 48 Majorka 
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Lp. PKS Data Prowadzący Frekwencja Temat 

11.   31.01 Język angielski – 2 grupy 13  

12.   3.02 KRÓLEWSKI BAL 330  

13.   3.02 Senior na medal – pilates i 
zdrowy kręgosłup – 2 grupy 

40 
 

14.  5 5.02 Magdalena Łanuszka 48 Kobiety średniowiecza cz. 2 

15.   7.02 Język angielski – 2 grupy 13  

16.   7.02 RĘKODZIEŁO 17 Jajka wielkanocne – na wzór 
faberge 

17.   9.02 Spotkanie organizacyjne – 
warsztaty komputerowe 

12  

18.   10.02 Senior na medal – pilates i 
zdrowy kręgosłup – 2 grupy 

40  

19.  6 12.02 UTW - mgr Sabina Zdebska 
 

24 Między granicami – 
literatura Polski odzyskanej 

20.   13.02 Warsztaty komputerowe dla 
poczatkujących – 2 grupy  

14  

21.   17.02 Senior na medal – pilates i 
zdrowy kręgosłup – 2 grupy 

40  

22.   19.02 Senior w sieci - tablety 8 Paulina Powązka 

23.  7 19.02 Stefan Kisielowski 
 

46 „Owady jako bogowie” 

24.   20.02 Warsztaty komputerowe dla 
poczatkujących – 2 grupy  

14  

25.   24.02 Senior na medal – pilates i 
zdrowy kręgosłup – 2 grupy 

40  

26.  8 26.02 dr Wanda Matras 26 Seniorzy pełni zdrowia, 
mądrości i wigoru. 

27.   28.02 Język angielski – 2 grupy 13  

28.   3.03 Senior na medal – pilates i 
zdrowy kręgosłup – 2 grupy 

40  

29.  9 5.03 Magdalena Łanuszka   

30.   6.03 Warsztaty komputerowe dla 
poczatkujących – 2 grupy  

14  

31.   7.03 Język angielski – 2 grupy 13  

32.   10.03 Senior na medal – pilates i 
zdrowy kręgosłup – 2 grupy 

40  

33.  10 12.03 UTW   

34.   13.03 Warsztaty komputerowe dla 
poczatkujących – 2 grupy  

14  

35.   14.03 RĘKODZIEŁO   

36.   14.03 Język angielski – 2 grupy 13  

37.   17.03 Senior na medal – pilates i 
zdrowy kręgosłup – 2 grupy 

40  

38.  11 19.03 P. Brzegowy, S. Dorocki  Afrykańskie przygody 
Antoniego Rehmana.  

39.   20.03 Warsztaty komputerowe dla 
poczatkujących – 2 grupy  

14  

40.   21.03 Język angielski – 2 grupy 13  
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Lp. PKS Data Prowadzący Frekwencja Temat 

41.   24.03 Senior na medal – pilates i 
zdrowy kręgosłup – 2 grupy 

40  

42.  12 26.03 dr Wanda Matras  Piękny umysł nie ma wieku. 
 

43.   27.03 Warsztaty komputerowe dla 
poczatkujących – 2 grupy  

14  

44.   28.03 Język angielski – 2 grupy 13  

45.   4.04 RĘKODZIEŁO   

46.   4.04 Język angielski – 2 grupy 13  

47.  13 9.04 Filip Skowron  Gdzie bywać? Gdzie nie 
bywać? Młodopolskie 
salony artystyczne w 
Krakowie 

48.   10.4 Warsztaty komputerowe dla 
poczatkujących – 2 grupy  

14  

49.   11.04 Język angielski – 2 grupy 13  

50.  14 16.04 UTW   

51.   17.04 Warsztaty komputerowe dla 
poczatkujących – 2 grupy  

14  

52.   18.04 Język angielski – 2 grupy 13  

53.  15 23.04 Anna Kryszczak  Anna Kryszczak 

54.   24.04 Warsztaty komputerowe dla 
poczatkujących – 2 grupy  

14  

55.   25.4 Język angielski – 2 grupy 13  

56.   25.04 RĘKODZIEŁO 12  

57.  16 30.04 Wojciech Zabielski 45 Ciekawostki z życia na 
krakowskim dworze 
królewskim 

58.  17 7.05 Andrzej Pasławski 32 Stambuł – „Nie mów kurde 
w Turcji KURDE”. 

59.  18 14.05 UTW 45  

60.   16.05 RĘKODZIEŁO 17  

61.  18 21.05 Filip Skowron 43 Peleryny, cylindry, tiule i 
gorsety. Moda młodopolska 

62.       

63.   30.05 RĘKODZIEŁO 15  

64.  21 4.06 Monika Kocot 42 Islandia – wyspa żywiołów 

65.  22 11.06 UTW   

66.   17.06 I Wielicka Olimpiada 
Seniorów 

40 Kokurencje sportowe na 
arenie 

67.  23 18.06 P. Brzegowy, S. Dorocki  Wielkie zbrodnie 
międzywojennego Lwowa. 

68.   20.06 RĘKODZIEŁO 16  

69.  24 25.06 dr Wanda Matras 32 Myślę, więc jestem. Jak 
uczyć się całe życie z pasją. 

70.  I 6.08 Wakacyjny Klub Seniora 20 Kraków- Łagiewniki 
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Lp. PKS Data Prowadzący Frekwencja Temat 

71.  II 14.08 Wakacyjny Klub Seniora 23 Opactwo Mniszek 
Benedyktynek w 
Staniątkach 

72 III 20.08 Wakacyjny Klub Seniora 20 Winnica Wielicka 

 73 IV 27.08 Wakacyjny Klub Seniora 15 Kraków –Muzeum 
Schindlera 

 74 V 03.09 Ognisko integracyjne w 
Czasławiu 

45 Zaczarowane Wzgórze 

 75  5.10 Kultura dla seniora. Senior 
dla kultury.  

20 Spotkanie Organizacyjne 

76  8.09 Kultura dla seniora. Senior 
dla kultury. 

6 Stoisko rękodzielnicze na 
Narodowym Czytaniu 

77 25 10.09 Kamila Maciejko 52 Jak być szczęśliwym, czyli 
recepty z różnych stron 
świata 

78  12.09 RĘKODZIEŁO 25 Krepinowe kwiaty 
niepodległości 

79 26 17.09 Andrzej Pasławski 48 Albania piękna nieznajoma 

80 27 24.09 Monika Kocot 42 Kobieta nowoczesna, wiele 
przemian nie tylko w 
modzie II RP 

81  26.09 RĘKODZIEŁO 25 Biżuteria koralikowa 

82 28 1.10 Stefan Kisielowski 36 Ochrona przyrody, przepisy 
prawne 

83 29 8.10 Magdalena Łanuszka 48 Symbolika kolorów w sztuce 
średniowiecznej 

84  9.10 Kultura dla seniora. Senior 
dla kultury 

14 Wyjazd na wystawę 
Beksińskiego, NCK 

85  10.10. RĘKODZIEŁO 28 Biżuteria koralikowa cz.2 

86  15.10 Warsztaty komputerowe dla 
początkujących 

4 Spotkanie organizacyjne 

87  15.10  Język angielski  12 Spotkanie organizacyjne 

88 30 15.10 Mateusz Chramiec 43 Kostiumologia 

89  16.10 Warsztaty komputerowe dla 
początkujących 

4 Budowa komputera 

90  17.10 Europejski Dzień Seniora 120  

  17.10 Język angielski  12  

  18.10 Warsztaty komputerowe dla 
początkujących 

4 Ikonki na pulpicie/foldery 

91 31 22.10 Wojciech Zabielski 31 Biblia i przyroda, arrasy 
Zygmunta Augusta 

92  23.10 Warsztaty komputerowe dla 
początkujących 

4 MC Word/pisanie 

93  24.10 RĘKODZIEŁO 30 Papierowa wiklina, cz. 1 

  24.10 Język angielski 12  

  25.10 Warsztaty komputerowe dla 
początkujących 

4 MC Word/pisanie 



182 
 

Lp. PKS Data Prowadzący Frekwencja Temat 

81 32 29.10 Monika Kocot 28 Niepodległość w 
malarstwie, sztuka 
odrodzonej Polski 

94  30.10 Warsztaty komputerowe dla 
początkujących 

4 MC Word/kopiowanie 
tekstu, zdjęcie 

  31.10 Język angielski  12  

95  6.11 Kultura dla seniora. Senior 
dla kultury  

7 Akcja wręczania 
przechodniom 
niepodległościowych 
goździków z krepiny  

96 33 5.11. Stefan Kisielowski 34 Minerały i skamieniałości. 
Kolekcje i sposoby zbierania 

  7.11 Język angielski  12  

97  7.11 RĘKODZIEŁO 19 Papierowa wiklina cz.2 

97  8.11 Kultura dla seniora. Senior 
dla kultury  

5 Akcja wręczania 
niepodległościowych 
bransoletek Solne Miasto, 
CKiT 

97  6.11 Warsztaty komputerowe dla 
początkujących 

4 Internet 

98  8.11 Warsztaty komputerowe dla 
początkujących 

4 Internet 

 99 34 12.11 UTW   

100  12.11 Warsztaty komputerowe dla 
początkujących 

4 Internet 

  14.11 Język angielski  12  

101 35 19.11 Magdalena Łanuszka 58  

102  20.11 Warsztaty komputerowe dla 
początkujących 

4 Poczta 

103  22.11 Warsztaty komputerowe dla 
początkujących 

4 Poczta 

  21.11 Język angielski  12  

104  21.11 RĘKODZIEŁO 25 Malowanie na tkaninie 

105 36 26.11 Andrzej Pasławski 51 Bośnia – kraj spalonego 
sąsiada 

  28.11 Język angielski  12  

  5.12 Język angielski  12  

106 37 3.12 Anna Kryszczak 48  

107  5.12 RĘKODZIEŁO 14 Kartki okolicznościowe 

108 38 10.12 UTW   

  12.12 Język angielski  12  

109 39 17.12 Wojciech Zabielski 30 Matejko – kontrowersyjna 
historia pędzlem malowana 

 110  19.12 RĘKODZIEŁO 30 Spotkanie przedświąteczne, 
jak ładnie pakować prezenty 

  19.12 Język angielski  12  

Źródło: opracowanie PiMBP 
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Główne źródło przychodów Biblioteki stanowi dotacja na bieżącą działalność przekazywana przez 
Gminę Wieliczka. W 2018 roku wysokość dotacji gminnej wyniosła 1 296 090 zł, dodatkowo Zarząd 
Osiedla Kościuszki, Przyszłość-Szymanowskiego przekazał dotację w wysokości 2 000 zł. Źródło 
przychodów stanowi również dotacja otrzymana z Powiatu Wielickiego na podstawie porozumienia 
pomiędzy Powiatem Wielickim a Gminą Wieliczka w sprawie powierzenia wykonania zadania w 
zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wieliczka. 
Zgodnie z zapisem porozumienia wysokość dotacji w 2018 roku wyniosła: 120 000 zł. 

W ramach dochodów własnych źródło przychodów stanowią m.in.:  

 dotacja w ramach DKK 

 opłaty za usługi ksero 

 opłaty za najem Sali 

 dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Biblioteki Narodowej: „Zakup 
nowości wydawniczych dla bibliotek” 

VIII.4. Gospodarka majątkiem - wykonane zadania, realizowane polityki przez Zarząd 
Budynków Komunalnych  

Gmina wykonuje swoje zadania w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób np.: poprzez tworzenie 
warunków dla inwestycji mieszkaniowych, współpracę z developerami, prywatnymi właścicielami 
budynków. Mieszkaniowy zasób Gminy Wieliczka tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach 
stanowiących w całości własność Gminy oraz lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących 
współwłasność Gminy Wieliczka i innych podmiotów tj. osób fizycznych, osób prawnych i Skarbu 
Państwa. W roku 2018 w Gminie Wieliczka liczba lokali mieszkalnych wynosiła 230 w tym 39 lokali 
stanowiących mienie osób prywatnych. Zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Wieliczka, powiększenie zasobu mieszkaniowego i zasobu lokali 
socjalnych w kolejnych latach może być realizowane w szczególności przez: 

a) adaptacje budynków komunalnych i powierzchni niemieszkalnych (np. strychów pralni, 
pomieszczeń niemieszkalnych) na lokale komunalne i socjalne, 

b) przekwalifikowania lokali mieszkalnych na socjalne, 
c) pozyskiwanie budynków lub lokali na podstawie obowiązujących przepisów, celem adaptacji 

na lokale mieszkalne i socjalne, 
d) nowe budownictwo bądź zakup nowych lokali, realizowane w ramach własnych środków 

finansowych. 
Prognoza programowa dot. wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliczka na rok 2018 wskazywała 
na posiadanie w zasobie Gminy Wieliczka 239 lokali. Plan ten nie został osiągnięty. Mimo podjęcia wielu 
działań zmierzających do powiększenia zasobu mieszkaniowego polegających na realizacji w/w zadań, 
niektóre z nich okazały się zbyt kosztowne. Koszt remontu bądź adaptacji lokali niemieszkalnych 
niejednokrotnie był większy niż pierwotnie zakładano (wymiana całej instalacji elektrycznej, wod. – 
kan., dobudowa kominów, wentylacji) i przewyższał wartość niektórych lokali. Dlatego też gmina 
dokonuje napraw i remontów w obrębie posiadanych środków finansowych, zapewniając lokatorom 
przede wszystkim bezpieczne użytkowanie. Polega to między innymi na bieżącym dokonywaniu napraw 
pieców, instalacji elektrycznych, wod. - kan., gazowych, przebudowy kominów, budowy wentylacji - 
zgodnie z zaleceniami, zawartymi w dokonywanych przeglądach kominiarskich, gazowych i 
elektrycznych oraz przeglądach technicznych danego budynku. Mieszkania komunalne odzyskane przez 
Gminę w przypadku gdy zachodzi zmiana lokatora bądź jego śmierci, przed kolejnym zasiedleniem są 
oddawane do remontu. Z uwagi na fakt, iż zasób mieszkaniowy Gminy stanowią stare budynki, 
kamienice – niejednokrotnie koszt takiego remontu niesie ze sobą nałożenie sporych nakładów 
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finansowych. Czasami nie wystarcza tylko "odświeżenie" mieszkania przed zasiedleniem ale wymagane 
jest np. skucie tynków, odgrzybienie lokalu, likwidacja wilgoci, wykonanie nowych instalacji, nowego 
źródła ogrzewania itp. Racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczanymi na cele remontowe 
pozwala na dokonanie w/w remontów przed oddaniem lokalu do zasiedlenia. Budynki administrowane 
przez Zarząd Budynków Komunalnych w większości są to stare kamienice, które cały czas wymagają 
nakładów na ich utrzymanie. Czynnikami mającymi istotny wpływ na ich stan techniczny są między 
innymi: wiek budynku, rodzaj zabudowy, rodzaj pokrycia dachu, sposób utrzymania budynków i sposób 
ich użytkowania, ale przede wszystkim wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie 
koniecznych remontów i napraw. Dlatego też, biorąc pod uwagę stan techniczny zasobu 
mieszkaniowego Gminy Wieliczka zasadnym jest dokonywanie bieżących napraw aby nie dopuścić do 
pogorszenia ich stanu technicznego. Nie tylko dbałość lokatorów o zajmowane mienie ale także 
systematyczne remontowanie jest kluczową kwestią tj. np. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
remont podłogi, klatki schodowej, elewacji. W związku z powyższym większość prac remontowych 
zaplanowanych na lata 2015-2019, zawartych w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Wieliczka zostało wykonanych. Jedynie remonty wymagające zabezpieczenia większych 
nakładów finansowych oczekują na realizację. 

Realizując obowiązki gminy wynikające z obowiązujących przepisów prawa za uzasadnione uznaje się 
kontynuowanie działań zmierzających do tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych, dlatego zakłada się, że będą następować zmiany w liczbie lokali tworzących ten zasób. 
W związku z powyższym gmina przystąpiła do projektu mieszkanie dla rozwoju oraz planuje zakup 
nowych lokali. Zgodnie z zapisami uchwały nr XXXV/528/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 
grudnia 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu 
mieszkaniowego Miasta i Gminy, osoby (rodziny) o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych 
mogą wystąpić do Gminy o pomoc w sprawie mieszkaniowej. Po spełnieniu wymogów określonych w 
w/w uchwale i złożeniu odpowiedniego wniosku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, 
wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym przez Zarząd Budynków Komunalnych i trafia 
do zaopiniowania przez Komisję Mieszkaniową. Następnie z opiniami Komisji podlega przedłożeniu 
celem zatwierdzenia przez Burmistrza. W przypadku nie posiadania wolnych mieszkań a co za tym idzie 
braku możliwości wystąpienia z ofertą zawarcia umowy najmu, wniosek trafia na listę osób 
oczekujących i jest realizowany, w miarę posiadania wolnych lokali. Liczba rodzin (osób) oczekujących 
na przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Wieliczka na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 198 
lokali, w tym 17 na lokal socjalny, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 218, w tym 14 na 
lokal socjalny. Liczba przydzielonych mieszkań na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 5, zaś na 31 grudnia 
2018 r.- 3 mieszkania.  

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów przy ustalaniu stawek czynszu za lokale 
mieszkalne obliguje Gminę do uwzględniania czynników podwyższających i obniżających ich wartość 
użytkową, a w szczególności: 

 położenie budynku, 
 położenie lokalu w budynku, 
 wyposażenie budynku i lokalu, 
 ogólny stan techniczny budynku. 

Jednym z głównych czynników obniżającym stawkę ustalonego czynszu jest lokal ze wspólną 
używalnością łazienki, brak urządzeń wodociągowych, odległość od węzłów komunikacji miejskiej 
(strefa peryferyjna), brak centralnego ogrzewania i zły stan techniczny budynku (zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do Uchwały nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30.03.2015 r w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieliczka oraz ustalenia 
zasad polityki czynszowej). Dążąc do efektywnego i dobrze funkcjonującego systemu czynszowego 
został wprowadzony tzw. system punktowo- komfortowy umożliwiający ocenę wartości użytkowej 
lokalu mieszkalnego. Celem systemu było wprowadzenie optymalnego szacowania wartości 
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użytkowej lokali mieszkalnych. Czynsz ustalany jest w oparciu o system oceny wartości użytkowej 
lokalu mieszkalnego. Czynnikami wpływającymi na określenie stawek czynszu według wartości 
użytkowej lokali mieszkalnych są następujące cechy: 

 lokalizacji budynku (położenie budynku w strefie, uciążliwość lokalizacji, dostępność do 
przystanków komunikacji miejskiej); 

 lokalizacji mieszkania (usytuowanie w budynku, wejście do mieszkania, położenie na 
kondygnacji, komunikacja wewnątrz budynku, uciążliwość wewnątrz budynku); 

 układu funkcjonalnego i wyposażenia mieszkania (samodzielność mieszkania, wyposażenie 
mieszkania, dodatkowe pomieszczenia, wysokość mieszkania, wyposażenie w media, 
ogrzewanie mieszkania, utrzymanie ciepła w mieszkaniu i oświetlenie naturalne, stan 
mieszkania z przyczyn niezależnych od najemcy, stan techniczny budynku). 

Obowiązująca stawka bazowa czynszu za lokal komunalny w kat. 12 wynosiła 5,48 zł za 1 m2 
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, co stanowi 1,66% stawki odtworzeniowej. Natomiast 
stawka czynszu za lokal socjalny wynosiła 1,23 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu. Średnia 
wysokość czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w 2018 r. wynosiła 5,72zł. W 2018 r. nie 
dokonano podwyższenia opłat czynszowych co spowodowane było przede wszystkim powzięciem 
informacji o planowanych podwyżkach opłat niezależnych od właściciela czyli opłat za media (śmieci, 
woda, kanalizacja). Niemniej jednak zgodnie z programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Wieliczka, Gmina Wieliczka – Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce będzie dążyć w 
kolejnych latach do osiągnięcia opłat czynszowych w wysokości 3% stawki odtworzeniowej za 1 m2 

powierzchni lokalu.  

Ze względu na ograniczony zasób mieszkaniowy Gmina Wieliczka nie sprzedawała w roku 2018 lokali 
mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym. Lokale te są przeznaczone do zaspokajania 
najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych dla osób oczekujących na mieszkanie oraz będących w 
niedostatku. Dotyczy to bezwarunkowo lokali socjalnych. Kontynuowanie sprzedaży mieszkań 
komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych może nastąpić po uregulowaniu spraw 
związanych z gruntami, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Miejskiej.  

W 2018 roku wykonano instalację centralnego ogrzewania w następujących mieszkaniach 
komunalnych: 

 Budynek, ul. Dembowskiego 28a/5 

 Budynek, ul. Krakowska 35 - modernizacja kotłowni i montaż sprzęgła hydraulicznego 

 Budynek ul. Nowy Świat 21/2 - przebudowa instalacji co i montaż kotła c.o. na paliwo gazowe. 

Łączny koszt dokonanych inwestycji w centralne ogrzewania wyniósł 45 066,00zł. Dodatkowo w roku 
2018 rozpoczęto wykonanie ław kominiarskich w budynku przy ul. Jasnej 12 w Wieliczce. Prace ze 
względu na ich charakter nie zostały jednak dokończone. Zakończenie inwestycji przewiduje się na 
czerwiec 2019. Koszt prac wyceniono na 35 000,00zł Ponadto dokonano modernizacji pomieszczenia z 
ogrzewaniem c.o. w lokalu mieszkalnym. Wykonanie łazienki w mieszkaniu komunalnym oraz instalacji 
c.o. w postaci pieca wraz z systemem rozprowadzającym ciepło po mieszkaniu. Koszt 30 500,00zł. 

W roku 2018 Gmina Wieliczka przystąpiła do projektu który ma na celu budowę nowych mieszkań przy 
współudziale inwestora zewnętrznego. „Mieszkania dla Rozwoju” to część szeroko pojętego programu 
„Mieszkanie plus”, realizowanego przez państwową spółkę BGK Nieruchomości (Aktualnie PFR 
Nieruchomości). Ze względu na komercyjny charakter inwestycji, lokale nie będą objęte ustawą o 
Krajowym Zasobie Nieruchomości, w tym regulacjami dotyczącymi wysokości czynszów i zasad 
kwalifikowania najemców. Inwestycja znacząco poprawi sytuację mieszkaniową na terenie Gminy 
Wieliczka i pozwoli na poprawienie jakości życia wielu osób. Planuje się budowę 120 mieszkań w dwóch 
lokalizacjach – przy ul. Jasnej w Wieliczce oraz w Brzegach. W 2018 roku wykonano koncepcje 
architektoniczno – konstrukcyjne, wizualizacje budynków oraz kosztorysy szacunkowe dotyczące 
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budowy mieszkań przy ul. Jasnej oraz w Brzegach Wykonano także badania geotechniczne dla 
wstępnego rozpoznania tych działek. 

W 2018r. zrealizowano różnorodne remonty i awarie w mieszkaniach najemców. Wykonano bieżące 
prace – polegające na wykonywaniu okresowych przeglądów i prowadzeniu prac konserwatorsko-
profilaktycznych, niezbędnych dla utrzymania obiektu (budynku) i jego otoczenia w należytym stanie 
technicznym. W ramach tego typu remontów wykonano naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych 
uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynków. Interwencyjne prace – wykonywane są 
w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych różnymi, zazwyczaj nagłymi powodami. 
Kapitalne remonty – polegające na wymianie i naprawie wszystkich zużytych, zniszczonych lub 
uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia. ZBK przeprowadza remonty kapitalne w celu 
przywrócenia pierwotnej wartości budynków będących w administracji ZBK, utrzymuje w należytym 
stanie zarządzane budynki i lokale, a także ich bezpośrednie otoczenie (opaska), zapewnia niezbędne 
konserwacje i remonty. Z myślą o bezpieczeństwie osób zamieszkujących w budynkach niezwłocznie 
usuwa awarie instalacji i urządzeń. W 2018r. wykonano prace remontowe polegające na m.in. 
odnowieniu mieszkań oraz bieżących remontach, wykonaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych, 
wykonaniu i montażu drzwi wejściowych, wymianie podłóg, instalacji odgromowych, oświetlenia na 
led z czujką ruchu. W roku 2018 wykonano ponadto malowanie kuchni i przedpokoju, klatek 
schodowych, remont sufitu, Wykonano zasilanie pomp w piwnicy oraz ich remont, ocieplenie ganku 
wełną mineralną w budynku, remont komina gazowego i instalacji elektrycznej.  

Działania inwestycyjne Zarządu Budynków Komunalnych w zakresie termomodernizacji budynków 
zostały szczegółowo opisane w części dotyczącej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 
2015-2022 – Domena 1 – Funkcjonalna gmina – wysoka jakość usług komunalnych, komunikacyjnych i 
administracyjnych; Cel strategiczny 1: Zapewnienie powszechnej dostępności usług komunalnych dla 
mieszkańców miasta i gminy Wieliczka.  

BOISKA SPORTOWE, PLACE ZABAW, PLACE MANEWROWE 
Mając na uwadze przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego użytkowania z urządzeń znajdujących 
się na terenach rekreacyjnych (placach zabaw, siłowni plenerowych, boisk dla dzieci i młodzieży) oraz 
celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na w/w obiektach ZBK w Wieliczce na bieżąco 
dokonuje przeglądów urządzeń zabawowych w celu usunięcia ewentualnych usterek oraz dokonuje 
bieżących napraw. W poszczególnych miejscowościach wykonane zostały następujące zadania: 

 na działce nr 135 w Byszycach wykonano remont ogrodzenia; 

 w Strumianach wykonano remont dojścia do placu zabaw oraz utwardzenie działki wokół 
Domu Ludowego; 

 na osiedlu Kościuszki w Wieliczce wykonany został remont placu zabaw; 

 na osiedlach Lekarka i Boża Wola w Wieliczce wykonano nawierzchnię boiska 
wielofunkcyjnego z nawierzchni syntetycznej SBR wraz z odtworzeniem odwodnienia płyty 
boiska, utwardzeniem pozostałego terenu w otoczeniu boiska kostką betonową, 
umieszczeniem obrzeży chodnikowych, montaż wyposażenia boiska wielofunkcyjnego w 
bramki, kosze, słupki, ławki, kosze na śmieci; wykonanie przyłącza odwodnienia boiska do 
kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu wokół( dosianie trawy)- zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją i ogłoszonym przetargiem; 

 w Krzyszkowicach wykonano chodnik i kładkę dla pieszych na cieku wodnym na działkach 423, 
964, 421/1 obręb 3. Część zakresu niestety nie udało się wykonać w roku 2018 i przeniesiono 
na rok 2019r.; 

 w Sygneczowie przy Szkole Podstawowej wykonano oświetlenie parku -10 sztuk latarni, 
wykonana została dokumentacja projektowa, celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę; 

 w Wieliczce wykonano niwelację płyty, odtworzenie drenażu płyty boiska, nawiezienie piasku 
wraz z wbudowaniem go w płytę boiska, zasianie trawy, realizacja wszelkich niezbędnych 
zabiegów pielęgnacyjnych murawy. Dzięki temu zmodernizowano płytę boiska TS Wieliczanka 
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– część środków przeznaczonych na rzecz realizacji tego zadania zostało pozyskanych z dotacji 
z Funduszy celowych w kwocie 149 745,42 zł; 

 Wieliczka, Park Mickiewicza – przystosowano boisko sportowe do siatki plażowej. Nawiezienie 
piasku na odpowiednio przygotowane podłoże oraz wykonanie uprzednie ramki z płyt MDF, 
regulacja braki wejściowej na teren boiska; 

 Sułków - modernizacja płyty boiska sportowego. Wykonano niezbędne zabiegi spulchniające 
murawę płyty boiska, powierzchniową niwelację terenu, dosiew trawy oraz pielęgnację 
poprzez odpowiednie i specjalistyczne nawożenie zasianej trawy; 

 działka budowlana numer 423 obręb 3 Wieliczka - budowa trybun sportowych przy boisku 
sportowym wraz z wykonaniem powierzchni utwardzonych oraz ogrodzenia pomiędzy trybuną 
a płytą boiska; 

 budowa ogrodzenia boiska trawiastego do piłki nożnej gotowymi elementami panelowymi z 
drutu zgrzewanego do wysokości 3,60mb, demontaż starego ogrodzenia oraz montaż paneli 
ogrodzeniowych na uprzednio przygotowanych słupkach stalowych zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną. Długość wykonanego ogrodzenia ok. 160mb; 

 Kokotów, wykonanie 4szt. latarni oświetleniowych na placu manewrowym; 

 Kokotów, działka nr 484/4 - wykonano demontaż starego drewnianego ogrodzenia, montaż 
słupków ogrodzeniowych oraz paneli z drutu zgrzewanego o wysokości do 1,0m oraz furtki 
wejściowej na teren placu zabaw; 

Podsumowując, zadania wykonane w ramach inwestycji boisk sportowych, placów zabaw oraz placów 
manewrowych w 2018 roku poniesiono łączny koszt 798 369,61 zł, z czego dotacje z Funduszy 
celowych wyniosły 149 745,42 zł. Środki własne przeznaczone na ten cel wyniosły -638 624,19zł.  

DOMY LUDOWE, ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE 

 W Strumianach - wykonano remont pomieszczeń oraz remont podłogi w Domu Ludowym; 

 Czarnochowice – rozbudowa WDK. Realizacja budynku do poziomu +-0,00 fundamenty wraz z 
ułożeniem kanalizacji podposadzkowej. Pozostałe prace będą realizowane do czerwca 2019r.;  

 Jankówka - zagospodarowanie terenu wykorzystywanego na potrzeby sołectwa, w tym 
wykonanie dokumentacji budowlanej celem zgłoszenia prac w starostwie. Wykonanie prac 
związanych z usunięciem istniejącej zniszczonej nawierzchni. Wykonanie dolnych warstw z 
kruszywa. Montaż 40mb krawężnika. Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad realizacje 
prac ziemnych; 

 Mała Wieś - WDK, dostosowanie pomieszczeń dolnej części na potrzeby wychowania 
przedszkolnego. Wykonanie opracowania dokumentacji technicznej do zadania pt. "Zmiana 
sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru z przeznaczeniem na przedszkole, z 
przebudową elementów konstrukcyjnych, polegającą na wybiciu otworów drzwiowych w 
ścianach nośnych w budynku Domu Kultury w Małej Wsi na działce nr 104/15"; 

 Pawlikowice, Dom Kultury – przebudowa nawierzchni utwardzonej przed budynkiem oraz 
zjazdu z drogi wojewódzkiej. Wykonanie utwardzenia w postaci kostki betonowej wraz z 
odpowiednimi w-mi podbudowy i obrzeżami chodnikowymi, regulacja pokrywy szamba i 
studni, regulacja bramy wjazdowej, regulacja wody z rur spustowych- zgodnie z zatwierdzona 
dokumentacją techniczną; 

 adaptacja punktów przedszkolnych – wykonano przebudowę pomieszczenia parteru 
z dostosowaniem do punktu przedszkolnego. Kompleksowe wykonanie prac wraz 
z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń przygotowania i wydawania posiłków. Uzyskanie 
dokumentacji odbiorowej dopuszczającej obiekt do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem; 

 Wieliczka, ul. Reformacka 76 – przystosowanie pomieszczeń w budynku świetlicy 
środowiskowo - profilaktycznej na punkt przedszkolny. Opracowanie dokumentacji do 
zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na punkt przedszkolny. Montaż brodzika 
w pomieszczeniu sanitarnym. Montaż kurtyny powietrznej nad wejściem; 
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 Brzegi, WDK - przystosowanie pomieszczeń w budynku na punkt przedszkolny. 
Przeprowadzenie analizy możliwości zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń. 
Montaż brodzika w pomieszczeniu sanitarnym; 

 zakup i montaż pieca co - wymiana starego kotła na nowy kocioł gazowy o mocy 45kW  

 Krzyszkowice – zakup i montaż klimatyzacji Domu Osiedlowego. Zamontowano 2 sztuki 
agregatów chłodniczych nad wejściami do sali głównej - koszt 15 006,00zł 

 Śledziejowice - przebudowa poddasza nieużytkowego na czytelnię w budynku Domu 
Ludowego. Przeniesiono na wydatki niewygasające. Prace będą realizowane do czerwca 2019r. 

Podsumowując, za zadania wykonane w ramach inwestycji Domów Ludowych i Świetlic 
środowiskowych w 2018 roku poniesiono łączny koszt 703 846,74 zł z czego środki własne wyniosły 
577 174,51zł. 

REMIZY OSP 
Kolejnym programem, z którego gmina korzysta są Małopolskie Remizy. Dzięki temu dofinansowaniu 
mogliśmy wykonać prace budowlane i remontowe mogące podnieść standard danej jednostki i 
przyczynić się do poprawy jakości osób tam przebywających, które niosą pomoc naszym mieszkańcom 
i dbają o ich ochronę. 

 OSP Sułków - rozbudowa części operacyjno - bojowej. Opracowanie dokumentacji budowlanej 
do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Kompleksowe wybudowanie budynku od 
podstaw – całkowity koszt 154 100,00zł z czego dotacje z Funduszy celowych – 41 560,00zł. 

 OSP Grajów - modernizacja remizy w celu zapewnienia gotowości bojowej. Wykonanie 
stalowych schodów zewnętrznych do remizy zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczną 
i decyzją pozwolenia na budowę. Schody oddane do użytkowania w grudniu 2018r. 

Podsumowując, za zadania wykonane w ramach inwestycji Remiz OSP poniesiono łączny koszt 
245 660,00zł. Uzyskano dotacje z Funduszy celowych w kwocie 41 560,00zł, natomiast środki własne 
to 204 100,00zł. 

Pozostałe zadania realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce: 

DODATKI MIESZKANIOWE 
Zasady i tryb przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 
2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.180) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów 
z 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz.U. z 2001r. poz. 156 z późn.zm.). Świadczenie 
to ma na celu pomoc rodzinom o niskich dochodach w ponoszeniu kosztów związanych z utrzymaniem 
lokali mieszkalnych. Świadczenie to przyznawane jest na okres 6 miesięcy. Gmina Wieliczka Uchwałą 
Nr XIX/152/2003 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30.12.2003r. podjęła decyzje o obniżeniu wysokości 
wskaźników procentowych, o których mowa w art.6 ust.10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych - o 20 
punktów tj. do 50% wydatków (tj. wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 50% 
wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny). Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem 
własnym gminy. W 2018 roku wydano 147 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym 6 decyzji 
odmownych. Ze świadczeń tych korzystało 98 gospodarstw domowych. W 2018r. gmina wydatkowała 
na ten cel kwotę 150 525,52 zł. 

DODATKI ENERGETYCZNE  
Zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 
1997r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 755 z późn.zm.), natomiast wysokości dodatków 
energetycznych podawane są corocznie w Obwieszczeniach Ministra Energii w sprawie wysokości 
dodatku energetycznego obowiązujących w danym okresie tj. od 1 maja do 30 kwietnia roku 
następnego. Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych 
finansowana jest z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w formie dotacji celowych 
otrzymywanych na podstawie wniosków o ich przyznanie. Wnioski o dotację składane i rozliczane są 
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kwartalnie, ponadto co miesiąc rozlicza się wykorzystanie otrzymanych środków i składa 
zapotrzebowanie na środki na dany miesiąc.  
Dotacje obejmują finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 
wrażliwych oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminy w wysokości 2% kwoty wypłaconych 
dodatków. W 2018 roku wydano 79 decyzji w sprawie dodatku energetycznego, w tym 2 decyzje 
odmowne. Ze świadczeń tych w 2018r. korzystały 44 gospodarstwa domowe. Wydatkowano na ten cel 
kwotę 5 416,32 zł (dotacja). 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE 
Zasady współpracy Gminy Wieliczka- Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce ze Wspólnotami 
Mieszkaniowymi działającymi na terenie gminy Wieliczka ściśle określa Ustawa o Własności Lokali z 
dnia 24 czerwca 1994 roku, która szczegółowo precyzuje sposób ustanawiania odrębnej własności 
samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych 
lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną. W roku 2018 Gmina Wieliczka była właścicielem 70 lokali 
mieszkalnych w 28 Wspólnotach mieszkaniowych. W mieszkaniach tych, zgodnie z informacją od 
najemców o ilości osób, zamieszkiwało łącznie 187 lokatorów. Zarząd Budynków Komunalnych w 
Wieliczce dokonuje do 10 dnia następnego miesiąca szczegółowego rozliczenia ze Wspólnotami 
Mieszkaniowymi kosztów związanych z eksploatacją, funduszem remontowym oraz opłatami za media 
( woda, ścieki, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie). Stawki za eksploatację oraz fundusz remontowy 
są ustalane na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych do końca 1 kwartału każdego roku na kolejne 12 
miesięcy do następnego Zebrania – w tym celu Wspólnota podejmuje stosowną Uchwałę. Stawki za 
media regulowane są poprzez odpowiednie jednostki w Gminie Wieliczka. 
W roku 2018 z tytułu opłat za wodę, centralne ogrzewanie, gaz - Gmina przelała na konto Wspólnot 
Mieszkaniowych kwotę 40 364,49 zł. Za ścieki, śmieci oraz eksploatację części wspólnych kwotę 
64 962,72 zł oraz na fundusz remontowy kwotę 134 896,50 zł. Gmina przekazała na konta Wspólnot 
łączną kwotę w wysokości 240 223,71 zł. Przedstawiciel Gminy - Zarządu Budynków Komunalnych w 
Wieliczce uczestniczy w corocznych zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych biorąc udział w dyskusji 
oraz głosowaniach nad Uchwałami precyzującymi strategie działania na kolejne miesiące. 

LOKALE UŻYTKOWE 
Zasady i tryb wynajmowania lokali użytkowych będących własnością gminy Wieliczka reguluje ustawa 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.). 
Wszystkie lokale użytkowe administrowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce 
wynajmowane są w drodze ustnych przetargów nieograniczonych. W 2018 r. dochody z tytułu najmu 
wynosiły odpowiednio: 

 11 lokali użytkowych o pow. 591,31m² wynosiły 184 975,20 zł netto, 

 10 kiosków przy ul. Daniłowicza (każdy kiosk o pow. 8,50 m²) dochód wyniósł 82 279,67 zł 
netto, 

 sołectwo Koźmice Wielkie posiadające 5 lokali użytkowych o pow. 568,88 m² uzyskało dochód 
70 938,46 zł netto, 

 sołectwo Węgrzce Wielkie posiadające 7 lokali użytkowych o pow. 534,97 m² uzyskało dochód 
w wysokości 60 194,12 zł netto 

 sołectwo Grabie posiadające 1 lokal użytkowy o pow. 45 m² uzyskał dochód w wysokości 7 614 
zł netto 

 sołectwo Czarnochowice posiadające 1 lokal użytkowy o pow. 51,24 m² uzyskał dochód 
2 832,96 zł netto. 
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VIII.5. Ochrona zdrowia – zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład 
Lecznictwa Otwartego  

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce udziela świadczeń zdrowotnych na 
podstawie 6 głównych umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Są to umowy 
wieloletnie, mimo że plan rzeczowo – finansowy zmieniany jest, co pół roku lub rok, a forma zapłaty 
bywa różna dla różnych usług, tzn. płacona stawką kawitacyjną, punktową lub ryczałtową. Zmienność 
stawek utrudnia prognozowanie, planowanie, zabezpieczenie świadczeń medycznych. Samodzielny 
Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ulicy Szpunara 20, realizuje działalność 
statutową w zakresie realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: 

 Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
 Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej 
 Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej- badania diagnostyczne kosztochłonne 
 Stomatologii 
 Rehabilitacji 
 Psychiatrii 

Kontrakt Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest finansowany stawką kapitacyjną dla populacji 
zadeklarowanych pacjentów, z rozdziałem stawek na lekarza, pielęgniarkę środowiskową, pielęgniarkę 
szkolną, oraz transport sanitarny. W ramach umowy z NFZ-tem nie ma podziału na lekarzy internistów 
i pediatrów. Etatowy lekarz POZ-u w rozumieniu NFZ-tu ma sprawować opiekę nad 2 750 pacjentami. 
Podobny limit pacjentów został wyznaczony dla pielęgniarki etatowej Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej. W celu lepszego dostosowania diagnostyki i leczenia do przedziałów wiekowych 
pacjentów w SPZLO prowadzimy Poradnię Ogólną i Poradnię Pediatryczną. 

Personel medyczny udziela świadczeń stacjonarnych, jak i w uzasadnionych przypadkach w miejscu 
zamieszkania pacjenta. 

Wykonanie kontraktu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opiewa na 12 poradni 
specjalistycznych i wynosi 2 608 284 pkt. 

Wykonanie kontraktu w 2018r przedstawiało się następująco: 
1. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej na badania diagnostyczne kosztochłonne wynosi 

46 641 pkt. 
2. Stomatologii wynosi 1 170 000 pkt. 
3. Rehabilitacji wynosi 925 319 pkt.  
4. Psychiatrii 33052 pkt. 

Mieszkańcy miasta i gminy ustawowo objęci są nie tylko Podstawową Opieką Zdrowotną, ale także 
opieką Ambulatoryjną Opieką Specjalistyczną 12 poradni specjalistycznych wraz z nowo otwartą od 
sierpnia i września 2018r. Poradnią Gastroenterologiczną z pracowniami – gastroskopową i 
kolonoskopową. W 2018r został poszerzony zakres usług Poradni Gastroenterologicznej o podpisany 
w dniu 12 czerwca 2018r. kontrakt na usługi Pracowni Endoskopowej. Z dniem 1 września 2018 roku 
zakres usług świadczony przez Pracownię Gastroenterologiczną objął pełny zakres zabiegów. W 
zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywane są badania z pobraniem materiału do 
badania histopatologicznego oraz testy urazowe. W zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego 
wykonywane są badania: 

 sigmoidoskopowe, 

 kolonoskopowe, 

 rektoskopii. 
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Poziom satysfakcji pacjentów z usług medycznych SPZLO w Wieliczce określała liczba zarejestrowanych 
miesięcznie pacjentów. W ciągu jednego miesiąca do Podstawowej Opieki Zdrowotnej średnio 
rejestrowało się 8 873, a do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej 4 050, co daje liczbę 12 923 
przyjętych pacjentów. 

Do korzystnych rozwiązań dla pacjentów należy fakt, że do Poradni Chirurgicznej pacjenci przyjmowani 
są na bieżąco i nie ma kolejek oczekujących. Aby być konkurencyjnym wobec innych funkcjonujących 
laboratoriów na rynku usług medycznych nasze laboratorium pracowało, co drugą sobotę w miesiącu. 
Wprowadzone zostały również nowe pozycje do cennika świadczeń medycznych w części dla 
pacjentów nieposiadających skierowania: 

 H. Diagnostyka laboratoryjna o chlorki, sód, a-TPO, a- TG, f- PSA, 

 H. Diagnostyka laboratoryjna o ,,H2”- to pakiety promocyjne proponowane w wyznaczone 
dwie soboty w miesiącu. Do równie ważnych realizowanych zadań pro- społecznych należy 
otwarta każdą sobotę w miesiącu Poradnia Stomatologiczna. 

Od 2013 roku realizujemy w SPZLO w Wieliczce kontrakt Rehabilitacji Dziennej. Ta forma fizjoterapii 
przysługuje pacjentom, których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego, ale 
dysfunkcyjność chorych kwalifikuje się do kompleksowej rehabilitacji z nadzorem 

W ramach tej opieki w cyklach 15, bądź 30 dniowych pacjenci mają dostęp do szeroko rozwiniętej 
kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Dysponujemy salą gimnastyczną, salą do kinezyterapii, masażami 
wirowymi kończyn dolnych i górnych, laseroterapią, polem magnetycznym, ultradźwiękami prądami 
średniej częstotliwości, masażami i krioterapią ciekłym azotem.  

Po analizie danych w roku 2018 zrealizowaliśmy kontrakt w liczbie 385.000 pkt., a nadwykonań 
wykonaliśmy w liczbie 17 990 pkt. W ramach ogólnoustrojowej rehabilitacji w ośrodku dziennym 
realizujemy program dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, których liczba punktów wynosi 
4 815 z nadwykonaniami w liczbie 1 484 pkt. Nadwykonania wskazują na duży potencjał, jakim 
dysponujemy. Zainteresowanie rehabilitacją w ośrodku dziennym jest bardzo duże. Kolejka 
oczekujących wskazuje na lipiec 2019 w liczbie 500 pacjentów.  

Rozszerzenie kontraktu na ogólnoustrojową rehabilitację dzienną, o którą planujemy wystąpić do NFZ-
tu wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia, zważywszy ze pacjenci oczekujący na 
leczenie wymagają szybkiej pomocy (60 % pacjentów to chorzy po operacjach ortopedycznych). 
Zwiększenie kontraktu spowoduje większy dostęp pacjentów do świadczeń. Idąc na przeciw potrzebom 
środowiskowym, jak i w ramach ogłoszonego przez NFZ programu pt., Zapobiegaj, zamiast leczyć” w 
dniu 13 października 2018r./sobota/ SPZLO w Wieliczce przeprowadziło bezpłatne badania 
profilaktyczne dla mieszkańców Wieliczki.  

W godz.1200 – 1400 przeprowadzone były konsultacje lekarskie ( interpretacja wyników badań), a dla 
zainteresowanych kwalifikacje do szczepień przeciw grypie. W godz. od 815 do 1015 w laboratoriach 
przychodni pobierana była krew na badania: glukozy, morfologii, lipidogramu z wszystkimi frakcjami 
cholesterolu. Wykonano 253 badania laboratoryjne, z konsultacji lekarskich skorzystało 43 osoby. 

W 2018r.realizowany był program „Terapia uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych” – 
dotowany przez Gminę Wieliczka. Program prowadzony od 2010 roku przez: lekarza psychiatrę i 
czterech certyfikowanych terapeutów oraz pracowników administracji biurowej. Program obejmuje: 
porady lekarskie, terapeutyczne, diagnostyczne, grupy psycho-edukacyjne, grupy głodu, grupy 
destrukcji. W 2018r. przyjęto 1 700 pacjentów. Gmina przekazuje dotacje w kwocie 120 000 zł do 
realizacji programu.  

SPZLO współpracuje z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczce przygotowując 
pacjentów do dalszego leczenia w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczych i w ZOL-ach. 
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Aby sprostać oczekiwaniom pacjentów i iść z duchem nowych technologicznych wyzwań Dyrekcja 
SPZLO dba o ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego w ramach urlopu szkoleniowego 
dla pracowników. W roku 2018 43 osoby (pielęgniarki, laborantki, pracownicy statystyki, księgowości, 
rejestratorki, informatycy) przeszły szkolenia w ramach: 

 ochrony danych osobowych, 

 informatyka w służbie zdrowia, 

 standardy profesjonalnej rejestracji, 

 badania fizykalne, bezpieczeństwo przetwarzania dokumentacji medycznej w obliczu nowej 

 regulacji prawnej, 

 ochrona danych osobowych – RODO, 

 ochrona danych osobowych w placówkach medycznych, 

 wielowymiarowość współczesnego pielęgniarstwa, 

 diagnostyka laboratoryjna, 

 stopa cukrzycowa, nowoczesne metody leczenia, 

 laboratoryjne rozpoznanie toksoplazmozy, 

 postępowanie z pacjentem po amputacji kończyny, 

 specjalizacja – pielęgniarstwo rodzinne, 

 bezpieczeństwo personelu i pacjenta. 

 zmiany ustawy o rachunkowości i prawo zamówień publicznych 
Poza wspomnianymi wyżej szkoleniami pracownicy medyczni odbywają regularne szkolenia dotyczące 
nowości i zmian zalecanych do obowiązujących standardów medycznych. 

Największym problemem był brak na rynku pracy lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej: lekarzy 
internistów i pediatrów, jak również specjalistów. To problem ogólnopolski, powszechnie wszystkim 
znany. Na umieszczane przez nas ogłoszenia najczęściej nikt nie odpowiada, albo zgłasza chęć podjęcia 
współpracy tylko na dwie, trzy godziny. 

W planie inwestycyjnym na wspomniany rok 2018 dużą kwotę ze środków własnych pochłonął zakup 
specjalistycznego sprzętu medycznego: defibrylatory, zestawy komputerowe, diatermia elektryczna, 
aparat EKG, kserokopiarka, nadzór autorski programu INFOMEDIKA o wartości 205 244,84 zł. 

W styczniu bieżącego roku zakończony został bardzo kosztowny i trudny remont instalacji wodno- 
kanalizacyjnej na najniższej kondygnacji – w podpiwniczeniu budynku. Przeprowadzone prace 
remontowe, pomimo, że nie przyniosły efektów wizualnych w postaci poprawy estetyki, to były 
niezwykle ważne i konieczne w związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym z powodu 
katastrofalnego stanu instalacji kanalizacyjnej w podziemiach budynku. Wszystkie koszty 
realizowanych prac do tej pory są ponoszone ze środków własnych.  

Tabela: Wykaz przyjętych pacjentów 2018r 

 

Nazwa 
ilość przyjętych 

pacjentów 

POZ 

Poradnia ogólna w Wieliczce 47 020 

Poradnia ogólna Chorągwica 5 371 

Poradnia ogólna Węgrzce Wielkie 6 994 

Poradnia ogólna Wieliczka Kościuszki 1 557 

Poradnia dziecięca w Wieliczce 20 348 
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Nazwa 
ilość przyjętych 

pacjentów 

Poradnia dziecięca Chorągwica 2 003 

Poradnia dziecięca Węgrzce Wielkie 1 237 

Poradnia dziecięca Wieliczka Kościuszki 935 

 RAZEM POZ 85 465 

     

 
Medycyna pracy 1 032 

 
    

AOS 

Poradnia chirurgiczna 7 059 

Poradnia ortopedyczna 5 422 

Poradnia dermatologiczna 3 175 

Poradnia urologiczna 2 727 

Poradnia reumatologiczna 1 582 

Poradnia kardiologiczna 3 354 

Poradnia chorób płuc 2 621 

Poradnia diabetologiczna 3 186 

Poradnia okulistyczna 5 725 

Poradnia neurologiczna 2 731 

Poradnia ginekologiczna 6 214 

Poradnia gastroentologiczna 1 635 

  Razem AOS 45 431 

PSY 
Poradnia zdrowia psychicznego 3 368 

Poradnia uzależnień 650 

  Razem PSY 4 018 

STM 

Stomatologia Wieliczka 9 702 

Stomatologia Chorągwica 2 052 

Stomatologia Węgrzce Wielkie 1 870 

  Razem STM 13 624 

  analityka - ilość badań 120 512 
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Nazwa 
ilość przyjętych 

pacjentów 

RTG – ilość zdjęć 11 769 

RTG – ilość pacjentów 8 675 

EKG i USG - ilość badań 3 936 

  Razem Usługi 144 892 

REH - 
pacjenci 

Masaż –ilość pacjenci 4 866 

Fizjoterapia - ilość pacjentów 14 580 

Rehabilitacja lekarz - ilość pacjentów 1 444 

ośrodek dzienny - ilość pacjentów 866 

Rehabilitacja dzienna - ilość pacjentów 572 

  Razem REH pacjenci 22 328 

REH - 
zabiegi 

Masaż – ilość zabiegów 9 171 

Fizjoterapia - ilość zabiegów 35 860 

rehabilitacja dzienna- ilość zabiegów 30 631 

  Razem REH zabiegi 75 662 

Źródło: opracowanie własne SPZLO w Wieliczce 

VIII.6. Cmentarz komunalny 

Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce realizuje zadania Gminy określone w ustawie z dnia 31 
stycznia 1959 roku - „O cmentarzach i chowaniu zmarłych” oraz w przepisach wykonawczych do tej 
ustawy. W zakresie administracji ZCK Wieliczka prowadzi księgi cmentarne w formie analogowej oraz 
elektronicznej. 

W 2018 roku ZCK Wieliczka udostępnił do użytku ogólnego internetowy lokalizator grobów 
„GroboNet”. Dzięki zleceniu firmie zewnętrznej przeprowadzenia elektronicznej inwentaryzacji terenu 
Cmentarza oraz dokonaniu digitalizacji danych z archiwum ksiąg cmentarnych, została oddana do 
użytku wyszukiwarka grobów, co pozwala każdemu zainteresowanemu odszukanie i zlokalizowanie w 
terenie grobu wraz ze zdjęciem i informacją o pochowanych osobach. Jednocześnie pracownicy ZCK 
Wieliczka mają dostęp do panelu administracyjnego programu, dzięki czemu aktualizują na bieżąco 
wszelkie dane dotyczące nowych pochowań, uiszczanych opłat, dysponentów grobów. Koszt 
wykonania lokalizatora „GroboNet” wyniósł 50 000,00zł. 

ZCK Wieliczka prowadzi ewidencję grobów ziemnych oraz akta grobów murowanych. Przyjmuje oraz 
parafuje dokumenty stanowiące podstawę do organizacji pochowań na terenie Cmentarza 
Komunalnego w Wieliczce. ZCK Wieliczka pobiera opłaty za nienaruszalność grobów ziemnych, 
dzierżawę czasową pod budowę grobów murowanych oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych. Na 
terenie Cmentarza Komunalnego w Wieliczce przeprowadzane są ekshumacje na podstawie decyzji 
wydawanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce. 
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W 2018 roku na terenie Cmentarza Komunalnego w Wieliczce przeprowadzonych zostało 18 
ekshumacji. ZCK Wieliczka jest strona postępowań sądowych w sprawach o uregulowanie stanu 
prawnego grobu. W roku 2018 przeprowadzono 38 spraw sądowych. W kompetencjach ZCK Wieliczka 
leży ustalanie terminów pogrzebów według opracowanych harmonogramów. 

W 2018 roku na terenie wielickiego Cmentarza dokonano 341 pochowań. 262 pochowania były 
pochowaniami tradycyjnymi natomiast 79 pogrzebów było urnowych. Do celów pochowań 
przydzielono 55 nowych miejsc grzebalnych, pozostałe pochówki odbyły się do grobów istniejących. 

W przedmiotowym okresie czasu ZCK Wieliczka zawarł umowy dzierżawy czasowej (na okres 50 lat) 
pod budowę grobów murowanych w następujących ilościach: 

 podwójne groby murowane na „nowej” części Cmentarza  - 2 szt. 

 pojedyncze groby murowane na „nowej” części Cmentarza   - 28 szt. 

 podwójne groby murowane na „starej” części Cmentarza   - 7 szt. 

 pojedyncze groby murowane na „nowej” części Cmentarza   - 12 szt. 

Zawarto również 2 umowy czasowej, 30 letniej dzierżawy niszy urnowej w kolumbarium. 

ZCK Wieliczka zabezpiecza mienie cmentarza poprzez zawartą umowę na usługi monitorowanie 
systemu alarmowego z firmą ochroniarską „JUSTUS C.M.A.” Sp. z o.o. oraz poprzez zainstalowany 
system monitoringu wizyjnego na terenie „starej” części Cmentarza (7 kamer). 

Na „nowej” części Cmentarza w 2018 roku wykonano alejki z koski brukowej do sektora B1. 
Powierzchnia oddanego do użytku terenu pod nowe miejsca grzebalne wynosi 1 005,75 m2 , szerokość: 
22,5 mb, długość: 44,70 mb. Koszt wykonania alejek sektora B1 wyniósł 70 000, 00 zł brutto. Oddany 
sektor B1 pozwala na zwiększenie dochodów do budżetu Gminy poprzez udostępnianie miejsc do 
pochowań i związanych z tym pobieraniem opłat. 

ZCK Wieliczka prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzonych prac kamieniarsko-budowlanych 
związanych z budową grobów murowanych oraz montażem nagrobków realizowanych przez firmy 
zewnętrzne na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych z dysponentami grobów. W 2018 roku 
zostało przeprowadzonych 330 prac kamieniarskich. 

W zakresie polityki finansowej jednostki, w 2018 roku, ZCK Wieliczka realizowało rozliczenia z 
należności oraz pobieranych opłat zgodnie z obowiązującym w ZCK cennikiem, rozliczenia ze środków 
budżetowych przyznawanych w uchwałach budżetowych lub zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka. 

W zakresie utrzymania porządku i czystości, na bieżąco prace wykonywało trzech pracowników 
gospodarczych. Codziennie sprzątane były ciągi piesze, teren dzierżawionego parkingu oraz terenów 
przyległych do granic Cmentarza. W okresie wiosenno – jesiennym alejki były zamiatane i grabione 
oraz 5 krotnie przeprowadzono koszenie całego terenu Cmentarza. W okresie zimowym odśnieżano i 
zabezpieczano ciągi piesze środkami uszorstniającymi. 

Płyta parkingu od strony ul. Niecałej była dwukrotnie w ciągu roku malowana, tak aby wytyczone były 
miejsca postojowe oraz wyznaczone kierunki poruszania się. 

W 2018 roku została dokonana wymiana stalowych koszy cmentarnych na plastikowe kontenery, co 
pozwala na szybsze i sprawniejsze wywożenie odpadów komunalnych z terenu Cmentarza. Koszt 
wymiany wyniósł 8 222, 60 zł za 49 sztuk. 
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ZCK Wieliczka było odpowiedzialne za przygotowanie i udostępnianie terenu Cmentarza w związku z 
obchodami świąt oraz uroczystości związanymi z rocznicami Powstania Styczniowego, Listopadowego, 
rocznicy katyńskiej (nasadzenia „dębów katyńskich”). 

W związku ze Świętem Wszystkich Świętych ZCK, przy współudziale Powiatowej Komendy Policji w 
Wieliczce, Straży Miejskiej w Wieliczce oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., 
przeprowadził zmianę organizacji ruchu drogowego w Wieliczce. 

VIII.7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w roku 2018 

„Bezpieczeństwo i porządek publiczny, jakkolwiek są dobrami prawem chronionymi, są jednocześnie 

pojęciami abstrakcyjnymi, gdyż prawo pozytywne tych pojęć nie określa. Nie zmienia tego stanu rzeczy 

fakt, iż utrzymanie (ochrona) porządku i bezpieczeństwa jest jednym z najstarszych, jeżeli nie 

najstarszym, zadaniem publicznym, wiążącym się ściśle z samym powstawaniem władzy publicznej14”. 

Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminach nakłada na gminę inne obowiązki 

aniżeli wykonywanie zadań własnych o charakterze gospodarczym. Podstawowym instrumentem 

realizacji tych zadań jest utworzenie straży gminnych. Straże gminne tworzone są na podstawie ustawy 

o strażach gminnych. Zgodnie z art. 1 tej ustawy, do ochrony porządku publicznego na terenie gminy 

może być utworzona samorządowa umundurowana formacja – straż gminna. Straż spełnia służebną 

rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. 

Straże gminne tworzone są przez rady gminy, na podstawie uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego 

komendanta wojewódzkiego policji (art. 2 ustawy o strażach gminnych). 

Do zadań straży gminnych należy w szczególności: 

1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; 

2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach 

o ruchu drogowym, kontrola publicznego transportu zbiorowego; 

3. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; 

4. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń 

i imprez publicznych; 

5. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli 

osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w 

okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób 

(art. 11 ust. 1). 

Bezpieczeństwo publiczne realizowane było w roku 2018 w Gminie Wieliczka m.in. poprzez działalność 

Straży Miejskiej w Wieliczce. 

W Straży Miejskiej w Wieliczce w roku 2018 zatrudnionych było 26 osób, z czego 24 to etaty 

funkcjonariuszy, a 2 to etaty pracowników obsługi. Ogólna kwota budżetu to 2 138 730,75zł.  

Straż Miejska w Wieliczce przyjęła 5 997 zgłoszeń z czego ujawniono w sumie 2 186 wykroczeń; 

nałożono 123 mandaty na kwotę 14 950 zł skierowano 70 wniosków o ukaranie przez Sąd Rejonowy w 

                                                           
 

14 M. Mączyński, Samorząd terytorialny a ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym, [w:] S. 

Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy,  
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Wieliczce, 76 zdarzeń przekazano do realizacji innym instytucjom zgodnie z ich kompetencjami. 

Przeprowadzono 213 konwojów gotówki i dokumentów na rzecz Gminy Wieliczka, 132 osoby 

doprowadzono do miejsc zamieszkania lub do wytrzeźwienia w ramach zatrzymania opiekuńczego. 

Współpraca z Policją realizowana była w formie instytucjonalnej, w oparciu o regulacje MSWiA i 

polegała na obowiązkach sprawozdawczo-informacyjnych, nie pociągających za sobą dodatkowych 

kosztów, oraz współpracy w trakcie wykonywania czynności służbowych obu formacji. W roku 2018 

przeprowadzono w sumie 122 akcje współdziałania różnego typu. Koszty tych działań są trudne do 

oszacowania ze względu na ich różnorodny charakter jak i ilość służb. 

Dla lepszego zobrazowania działań Straży Miejskiej w Wieliczce, w roku 2018, dane przedstawiono w 

postaci tabelarycznej kwantyfikującej zarządzanie tą strefą bezpieczeństwa publicznego. 

Tabela: Działania straży Miejskiej w Wieliczce w roku 2018 

 Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba 

1 Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół 0 

2 Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym: 0 

 

a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu 
drogowym 

0 

b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu 
drogowym 

0 

   - pojazdy usunięte z drogi 0 

   - zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a 0 

3 pojazdy odnalezione 0 

4 osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 132 

5 ujawnione przestępstwa 0 

6 osoby ujęte i przekazane Policji 9 

7 
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 
zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem 

1 

8 chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 62 

9 
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 
pieniężnych na potrzeby gminy 

213 

10 kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby 0 

 11 Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące: 5 997 

  a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju, 503 

  b) zagrożeń w ruchu drogowym, 1 919 

  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 1 703 

  d) zagrożeń życia i zdrowia, 60 
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 Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba 

  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy), 72 

  f) awarii technicznych, 168 

  g) zwierząt 1 151 

  Pozostałe zgłoszenia: 412 

Źródło: dane przekazane przez Straż Miejską w Wieliczce 

Monitoring miejski rozwijany był w ramach działań własnych straży i finansowany z budżetu Gminy. 
Centrum Wieliczki monitorowane jest praktycznie w całości wzdłuż głównych ciągów 
komunikacyjnych. Dodatkowo monitorowane są wybrane obiekty na terenie Gminy, tj. ujęcia wody, 
niektóre szkoły, inne tereny, oraz szczególnie cenne zabytkowe obiekty oddalone od centrum, jak 
kościół p.w. Św. Sebastiana. Od 2018 roku pracuje kamera samoczynnie rejestrująca dane. Docelowo 
kamery zapisujące nr. rejestracyjne pojazdów, mogące automatycznie przetwarzać wizerunek osób, 
powinny znaleźć się na wszystkich drogach wylotowych z Wieliczki. Instalacja takiego systemu jest 
zgodna z sugestiami Policji, oraz wpisuje się w politykę zapewnienia bezpieczeństwa, istotną na 
terenie Wieliczki ze względu na kopalnię i ilość turystów oraz wizyty osób szczególnie chronionych. 

Z rozwojem monitoringu ściśle powiązany jest kwestia rozbudowy infrastruktury informatycznej. Straż 
ponosi wydatki nie tylko na sprzęt i materiały eksploatacyjne, ale również na opłaty licencyjne i za 
przesył danych oraz dzierżawę łączy, także sieci wydzielonych MSWiA (PESEL, CEP).  

Z trzech używanych w 2018, jeden, Fiat Ducato, został zezłomowany, a jedyne nasze auto spełniające 
wymogi formalne i techniczne przy transporcie osób zatrzymanych, wymaga ciągłego nakładu 
finansowego ze względu na intensywne użytkowanie. Pojazd ten ma już ponad 400 000 km przebiegu, 
a musi być w ciągłej dyspozycji nie tylko ze względu na potrzeby Straży, ale też i jednostek Gminy, np. 
MGOPSu, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UMiG czy kas Urzędu.  

Kolejnym zadaniem realizowanym w 2018, o ciągle narastającym znaczeniu, są szeroko pojęte działania 
związane z ochroną środowiska. Konieczne są dodatkowe szkolenia funkcjonariuszy związane z 
rygorami przepisów antysmogowych obowiązujących na terenie Województwa Małopolskiego. W 
ciągu roku 2018 liczba interwencji w sprawie spalania odpadów wzrosła czterokrotnie w związku z czym 
dostosowano działania do wymogów które są stawiane Straży Miejskiej. Ze środków gminy pozyskano 
dowodowy miernik wilgotności drewna.  

Jednostki samorządu terytorialnego dysponują także kompetencjami, które w sposób bezpośredni 
mogą przyczyniać się do zapewnienia bezpieczeństwa. Jedną z możliwości jest uczestniczenie 
samorządu gminy w pokrywaniu wydatków związanych ochroną przeciwpożarową.  

Zadania realizowane ramach ochrony przeciwpożarowej to, w roku 2018, m.in.: dofinansowanie kwotą 
326 940,00 zł. zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Podstolice. Samochód ten 
wszedł do służby w listopadzie 2018 wpływając w znaczący sposób na podniesienie wartości bojowej 
jednostki. Ponadto w 2018 roku zakupiono i przekazano dla OSP Czarnochowice samochód specjalny 
pożarniczy-autodrabina Magirus o wartości 155 000,00 zł. Sprzęt ten wprowadzono na stan jednostki 
w październiku 2018 r., zakupiony sprzęt umożliwił znaczący wzrost możliwości działań ratowniczych 
na terenie Gminy Wieliczka ale także Powiatu wielickiego. W roku 2018 zakupiono i przekazano dla 
OSP Sułków lekki samochód ratowniczo-gaśniczego wartości 157.790,00 zł. Samochód ten wszedł do 
służby w lipcu 2018 r. w miejsce wycofanego z użycia samochodu Magirus rok produkcji 1982. 
Wymiana sprzętu w znaczący sposób wpłynęła na podniesienie możliwości bojowych jednostki OSP. 
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Ponadto przekazano dla OSP Wieliczka lekki samochód ratowniczo - gaśniczy wartości 153 800,00 zł., 
samochód ten wszedł na stan jednostki w maju 2018r. co pozwoliło na zwiększenie wartości bojowej 
jednostki, gdyż posiadała ona tylko średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W roku 2018 Gmina 
Wieliczka wyposażyła OSP Dobranowice w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy wartości 198 490,00 
zł., samochód ten wszedł do służby w styczniu 2018r., wprowadzenie nowoczesnego sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego umożliwiło sprawniejsze reagowanie na zagrożenia. Zakupiono i przekazano dla 
OSP Gorzków zestaw ratownictwa drogowego Lukas wartości 24 650,00zł, wprowadzono na stan 
jednostki wrzesień 2018r., użytkowanie nowoczesnego sprzętu ratownictwa drogowego pozwala na 
szybkie i profesjonalne niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych, katastrof budowlanych i 
innych zdarzeń. Zakupiono i przekazano 16 zestawów Ratownictwa Medycznego w plecaku, typu OSP 
R1, po jednym dla każdego OSP z Gminy Wieliczka, zestawy przekazano w maju 2018 r., zestawy 
ratownictwa medycznego pozwalają na udzielanie profesjonalnej pomocy medycznej przez strażaków-
ratowników, oraz pozytywnie wpływają na odbiór społeczny działań strażaków ochotników. Wykonano 
remont bramy garażowej w OSP Grajów o wartości 12 000,00 zł. remont zakończono w grudniu 2018r., 
zmiana instalacji obsługi bramy, jej parametrów technicznych skróciły czas reakcji jednostki, inwestycja 
podniosła również poziom BHP strażaków ochotników oraz zwiększyła poziom zabezpieczenia sprzętu 
będącego na stanie jednostki. W roku 2018 wykonano remont części garażowej w OSP Sułków o 
wartości 44 888,00zł.. Remont zakończono w listopadzie 2018 r., inwestycja wpłynęła bardzo 
pozytywnie na wizerunek OSP, podniosła poziom zabezpieczenie sprzętu jednostki, bhp pracy 
strażaków ochotników. 

Gmina Wieliczka uzyskała dotacje w wysokości 23 349,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”, W ramach uzyskanej dotacji, przy 
udziale środków własnych gminy w wysokości 34 041,00 zł. dokonano zakupów:  

 agregat prądotwórczy Honda EU 2,6 kW 1 szt., 

 odzież ochronna do działań bojowych, 11 kompletów, 

 zestaw PSP R1 – torba medyczna, zestaw szyn Kramera, deska ortopedyczna. 

Przekazanie powyższego sprzętu dla OSP Czarnochowice, OSP Byszyce, OSP Jankówka, OSP 
Dobranowice, odbyło się w dniu 25 października 2018 r. w Sali Magistrat UMiG w Wieliczce. 

W ramach realizacji zadań wynikających z zakresu Obrony Cywilnej przeprowadzono szkolenie kadry 
kierowniczej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka w dniach: 17 lipiec 2018 r., 16 październik 2018 r. oraz 
17 listopada 2018 r. Tematyka szkoleń wynikała z rocznego planu szkoleń Obrony Cywilnej dla 
pracowników UMiG w Wieliczce i miała na celu zwiększenie efektywności decyzyjnych poprzez 
wypracowanie, zaznajomienie i wdrożenie procedur działania UMiG w sytuacjach wymaganych przez 
ustawy i rozporządzenia w tym zakresie. Dodatkowo w lipcu 2018r. (Dni Świętej Kingi) przeprowadzono 
szkolenie ludności w Parku Adama Mickiewicza, gdzie kwalifikowani ratownicy medyczni z OSP 
Czarnochowice poprzez pokaz i ćwiczenia z użyciem fantomów, sprzętu medycznego przekazywali 
podstawową wiedzę z zakresu niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej, w szkoleniu uczestniczyło 
aktywnie 60 osób.  

Wdrożono do realizacji:  

 Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 
2.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia do obowiązywania Planu Obrony Cywilnej Miasta i 
Gminy Wieliczka, 

 Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 
11.04.2018 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, 

 Zarządzenie nr 113/2018 Burmistrza Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 
30.05.2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i 
Alarmowania, 
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 Zarządzenie nr 235/2018 Burmistrza Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 
2.10.2018 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną, 

 Zarządzenie nr 245/2018 Burmistrza Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 
12.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku 
obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, 

 Zarządzenie nr 247/2018 Burmistrza Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 
15.010.2018 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Kierowania Procesem 
Ewakuacji, 

Powyższe Zarządzenia zmieniły poprzednie wydane w latach ubiegłych, zmiana wynikała z potrzeby 
dostosowania do nowych przepisów, zmian ustaw oraz struktury urzędu. Zarządzenie 113/2018 w 
sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania zostało 
przeprowadzone w ramach ćwiczeń powiatowych i zakończone bez uwag. 

Przeprowadzono, w 2018 r. dwie kontrole w jednostkach podległych zgodnie z Planem Kontroli 
Problemowych Wykonywania Zadań z Zakresu Obrony Cywilnej w Mieście i Gminie Wieliczka na lata 
2018 – 2020 w szkole podstawowej w Węgrzcach Wielkich w dniu 26.09.2018 r, oraz w szkole 
podstawowej w Podstolicach w dniu 5.10.2018 r. Z kontroli zostały sporządzone protokoły , które 
zostały zatwierdzone przez Burmistrza MiG Wieliczka i przekazanego do szkół, ocena ogólna kontroli 
pozytywna. 

VIII.8. Syntetyczne omówienie zadań inwestycyjnych. 

Inwestycje gminne, zwłaszcza w infrastrukturę komunalną, stanowią obecnie najważniejszy czynnik 
rozwoju gminy. Poziom zainwestowania w infrastrukturę ma istotne znaczenie dla inicjowania 
i przyspieszania wzrostu aktywności gospodarczej w naszej gminie. Działalność inwestycyjna gminy 
powinna nie tylko gwarantować długotrwały rozwój ale również prowadzić do poprawy życia 
społeczności lokalnej i zaspokajania jej potrzeb.  

Mając na uwadze, iż zadaniem samorządu jest dbanie o zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz 
tworzenie właściwych warunków do rozwoju, Gmina Wieliczka realizowała w roku 2018 szeroko 
zakrojone procesy inwestycyjne. Większa cześć tych zadań została już omówiona we wcześniejszych 
częściach niniejszego opracowania.  

Mając jednak na uwadze, iż zakres prac był ogromny, w niniejszej części dokonano syntetycznego 
omówienia działań podejmowanych w ramach przygotowania i realizacji (bądź nie) procesu 
inwestycyjnego. 

Tabela: Syntetyczne omówienie realizacji zadań inwestycyjnych 

Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Rozbudowa drogi 
gminnej nr 561115 
K Rożnowa- 
Pawlikowice 

Wykonano nawierzchnię 
asfaltową na dł. 375 mb 

111 283,61 zł  WG - zł  

Przebudowa drogi 
nr 560914K Zabawa 
– Strumiany 

Wykonano nawierzchnię 
asfaltową łącznie 
z odwodnieniem na dł. 570 
mb.  

399 908,63 zł  WG - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Przebudowa ciągu 
dróg 560948K , 
560945K, 560944K 
Mała Wieś Węgrzce 
Wielkie 

Wykonano nawierzchnię 
asfaltową łącznie z 
odwodnieniem na dł. 300 mb. 

864 390,83 zł  WG - zł  

Rozbudowa drogi 
nr 561148K w 
Wieliczce 

Opracowano dokumentacje 
techniczną na przebudowę 
drogi. Trwają uzgodnienia 
formalno prawne. 

- zł  - - zł  

Budowa mostu w 
ciągu drogi gminnej 
nr 561011K w 
Golkowicach 

Zakończono prace związane z 
budową mostu  

187 911,13 zł  WG - zł  

Rozbudowa drogi 
Nr 560920K w 
Czarnochowicach 

Opracowana została 
dokumentacja projektowa 

56 685,00 zł  WG - zł  

Rozbudowa drogi 
gminnej nr 
560965K w 
Chorągwicy 

Wypłacono odszkodowanie za 
grunt zajęty pod drogę zgodnie 
z decyzją ZnRID 

157 505,65 zł  WG - zł  

Budowa chodnika 
wzdłuż drogi 
gminnej 561024K w 
Janowicach 

Wykonano chodnik z kostki 
betonowej na długości 210m 

268 775,63 zł  WG - zł  

Rozbudowa ul. 
Mickiewicza 

Wykonano zatokę postojową i 
przebudowę chodnika na 
długości 300m 

210 146,64 zł  WG - zł  

Przebudowa 
chodnika ul. 
Sienkiewicza 

Wykonano przebudowę 
chodnika na długości 515m 

243 391,09 zł  WG - zł  

Budowa chodnika 
w ciągu drogi 
560909K w 
Sygneczowie 

Wykonano chodnik z kostki 
betonowej na długości 245m. 
Zadanie realizowane w latach 
2017-2018 

40 560,96 zł  WG - zł  

Budowa, 
przebudowa dróg 
lokalnych 
zapewniających 
bezpośrednie 
połączenie z 
terenami 
inwestycyjnymi na 
terenie Gminy 
Wieliczka 

W trakcie opracowania jest 
dokumentacja na budowę 
drogi gminnej od drogi 
powiatowej nr 2012K (ul. 
Szkolna) w miejscowości 
Węgrzce Wielkie 
projektowanej Strefy 
Aktywności Gospodarczej na 
długości 1500 m. 

123 086,10 zł  WG /UE  33 185,40 zł  

Przebudowa drogi 
gminnej 560915K w 
Janowicach 

Opracowano dokumentację na 
przebudowę drogi  

17 490,00 zł  WG - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Rozbudowa drogi 
gminnej nr 
560866K – ul. 
Krakowska w km 
0+146,72-0+566,85 
oraz drogi gminnej 
nr 560859K – ul. 
Dembowskiego w 
km 0+000,00-
0+092,68 wraz ze 
skrzyżowaniami z 
ulicami Kościuszki i 
Narutowicza 

Wykonano przebudowę 
urządzeń podziemnych 
budowę dwóch rond, 
chodników i nawierzchnię 
asfaltową łącznie z 
odwodnieniem na dł. 513 mb. 

6 648 879,99  WG /BP 
2 958 566,00 

zł  

Budowa połączenia 
ulicy Mieszka I z 
ulicą Sadową 

Opracowana została 
dokumentacja projektowa. 
Wybudowano połączenie ulic o 
długości 50m Zadanie zostało 
zrealizowane i sfinansowane 
przez inwestora budowy 
domów wielorodzinnych przy 
ulicy Chrobrego. 

32 462,22 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia 
zewnętrznego drogi 
nr 561002K w 
miejscowości 
Dobranowice 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

12 000,00 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia 
zewnętrznego drogi 
122 w miejscowości 
Golkowice 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

33 000,00 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia 
zewnętrznego drogi 
nr 561041K w 
miejscowości 
Gorzków 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

26 000,00 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia 
zewnętrznego drogi 
na działkach 65/9, 
67/3, 68/3, 65/11, 
65/13, 69/4, 69/6, 
70/4, 70/6 w 
miejscowości 
Gorzków 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

13 555,24 zł  WG - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Budowa 
oświetlenia 
zewnętrznego drogi 
Nr 561012K w 
miejscowości 
Grabówki 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

17 955,24 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia 
zewnętrznego drogi 
Nr 118 
miejscowości 
Grabówki 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

17 900,00 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia 
zewnętrznego drogi 
Nr 560990K 
miejscowości 
Grajów 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

57 110,48 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia 
zewnętrznego drogi 
Nr 561105K (działka 
465/1) w 
miejscowości 
Kokotów 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

13 200,00 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia 
ulicznego drogi 
wewnętrznej nr 7 w 
miejscowości 
Koźmice Małe 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

57 323,02 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia 
zewnętrznego drogi 
na działkach 36/6, 
36/5, 66/7, 66/11, 
65/4 w sołectwie 
Lednica Górna 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

19 750,00 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia 
ulicznego drogi Nr 
560964K w 
miejscowości 
Mietniów 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

19 000,00 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia 
ulicznego drogi Nr 
561111K w 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

6 000,00 zł  WG - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

miejscowości 
Mietniów 

Budowa 
oświetlenia 
zewnętrznego drogi 
Nr 560996K w 
miejscowości 
Raciborsko 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

21 756,63 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia 
zewnętrznego drogi 
wewnętrznej nr 84 
w miejscowości 
Raciborsko 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

8 000,00 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia 
zewnętrznego drogi 
nr 560980K w 
miejscowości 
Siercza II etap 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

10 899,99 zł  WG - zł  

Przebudowa drogi 
nr 560916 K w 
Golkowicach 

Wykonano nawierzchnię 
asfaltową na dł. 680 mb. 
Zadanie realizowane w latach 
2018-2019 

100 000,00 zł  WG - zł  

Przebudowa drogi 
nr 560796K – 
ul.Nowa 

Wykonano nawierzchnię 
asfaltową na długości 175 m 
łącznie z odwodnieniem. 

69 999,66 zł  WG - zł  

Przebudowa drogi 
nr 560878K – ul. 
Mała 

Wykonano nawierzchnię z 
kostki betonowej o długości 
75m. 

95 392,81 zł  WG - zł  

Przebudowa i 
rozbudowa drogi – 
ul. Św. Sebastiana 
w Wieliczce 

Wykonano dokumentacje 
projektowa na realizację 
zadania. Wykonano 
nawierzchnię asfaltową oraz 
nawierzchnię placu z kamienia 
naturalnego. 

218 752,00 zł  WG - zł  

Przebudowa drogi 
nr 560909 K w 
Sierczy 

Opracowana została 
dokumentacja na przebudowę 
drogi. 

99 000,00 zł  WG - zł  

Budowa chodników 
i zatok 
przystankowych w 
ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 
964 Kasina Wielka- 
Dobczyce-
Wieliczka- etap II 

Zadanie zostało zrealizowane. 
Wykonano chodnik z kostki 
betonowej i kanalizację 
deszczową na długości 220m. 

460 044,78 zł  WG - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Rozbudowa drogi 
gminnej Janowice - 
Sygneczów na 
działkach 16 w 
Janowicach i 211/1 
i 211/2 w 
Sygneczowie 

Wykonano podział geodezyjny 
gruntów pod poszerzenie 
drogi. 

2 200,00 zł  WG - zł  

Rozbudowa drogi 
gminnej na działce 
119 w 
Śledziejowicach 

Opracowana została 
dokumentacja na przebudowę 
drogi, zapłacono za I etap 
projektu. 

15 000,00 zł  WG - zł  

Rozbudowa ul. 
Chabrowej w 
Wieliczce 

Opracowana została 
dokumentacja na przebudowę 
drogi, zapłacono za I etap 
projektu 

15 000,00 zł  WG - zł  

Budowa przejścia 
dla pieszych w 
ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 
964- ulica Lednicka 

Trwają prace geodezyjne 
dotyczące wydzielenia działki 
pod budowę przejścia dla 
pieszych i chodnika  

 - zł  - - zł  

Rozbudowa drogi 
gminnej 560810K - 
ul. Reformacka w 
Wieliczce 

Projekt realizowany w roku 
2019 

 - zł  - - zł  

Rozbudowa drogi 
gminnej 560925K w 
Strumianach 

Z rozeznania rynku i 
pozyskania ofert przyznane 
środki nie wystarczyły na 
realizację zadania realizacja 
zdania w 2019 r. 

 - zł  - - zł  

Budowa 
oświetlenia 
zewnętrznego drogi 
560944K w 
miejscowości 
Węgrzce Wielkie 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

5 100,00 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia ulicy 
Akacjowej w 
Wieliczce 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

22 000,00 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia ulicy 
Nad Stawem w 
Wieliczce 

Wykonano projekt techniczny 
na budowę oświetlenia 
zewnętrznego  

5 000,00 zł  WG - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Przebudowa 
istniejącego 
systemu 
odwodnienia wraz z 
budową nowego 
odcinka 
odwodnienia drogi 
gminnej nr 
561025K na 
działkach nr 409/4, 
404, 402, 400/3, 
232/1 położonych 
w miejscowości 
Janowice 

Wykonano odwodnienie drogi 
gminnej 

121 095,73 zł  WG / DP  60 000,00 zł  

Budowa 
oświetlenia 
zewnętrznego drogi 
nr 561027K w 
miejscowości 
Koźmice Wielkie 

Wykonano budowę 
oświetlenia zewnętrznego  

31 332,84 zł  WG - zł  

Budowa kanalizacji 
w Gminie 
Wieliczka- etap IV 

Zadanie 1. Budowa kanalizacji 
sanitarnej – Siercza, 
Grabówki, Sygneczów, 
Podstolice, Koźmice Wielkie w 
Gminie Wieliczka. Rozpoczęto 
przygotowanie materiałów 
przetargowych. 
Zadanie 2. Budowa kanalizacji 
sanitarnej – Lednica Górna, 
Sułków w Gminie Wieliczka. 
Ogłoszono postępowanie o 
udzielenie zamówienia 
publicznego w dniu 
12.12.2018r. 
Zadanie 4. Budowa kanalizacji 
sanitarnej – Czarnochowice w 
Gminie Wieliczka. 
Opracowano SIWZ wraz z 
załącznikami. Zadanie 
przygotowane do ogłoszenia. 
Opublikowano ogłoszenie o 
przetargu w dniu 20.07.2018 
r., otwarcie ofert w dniu 
28.08.2018 r. Otwarcie 
złożonej oferty na roboty 
budowlane oraz dokonano 
badania złożonej oferty. 
Badanie złożonej oferty, 
przygotowanie do podpisania 

287 590,85 zł  WG/UE 203 155,00 zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

umowy z wykonawcą. 
Nastąpiło podpisanie umowy 
na roboty budowlane z 
Wykonawcą w dn. 
14.11.2018r. 
 Zadanie 5. Budowa kanalizacji 
sanitarnej – Golkowice w 
Gminie Wieliczka. 
Przygotowanie materiałów 
przetargowych. Podpisano 
porozumienie z firmą 
GEOKART Rzeszów na 
aktualizację przedmiaru robót i 
kosztorysu. Przygotowano 
dokumentację przetargową. 
Sprawdzono dokumentację 
przetargową. 
Zadanie 12.1 Nadzorowanie 
prac budowlano – 
montażowych. Rozpoczęto 
przygotowanie specyfikacji 
SIWZ. Opracowano materiały 
przetargowe. W zakresie 
Zadania 4. ogłoszono 
postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

Zakupy 
inwestycyjne na 
potrzeby UMiG w 
Wieliczce 

W ramach zadania w związku z 
faktem, iż urządzenie 
brzegowe, zabezpieczające sieć 
Urzędu przestało być 
wspierane przez producenta, 
zaistniała konieczność zakupu 
nowego urządzenia. W 2018 r. 
zakupiono urządzenia klasy 
UTM czyli zintegrowaną 
wielofunkcyjną zaporę 
sieciową. Urządzenie to 
oferuje następujące, 
niezbędne funkcje: router, 
firewall filtr antyspamowy, 
sieciowy filtr antywirusowy, 
system wykrywania włamań, 
moduł filtrowania treści, audyt 
podatności kontrola aplikacji 
kontrola użytkowników VPN 
NAT oraz inne standardowe 
usługi sieciowe. Wymienione 
wyżej usługi zakupiono wraz z 
subskrypcją na cykliczne 

32 965,86 zł  WG - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

aktualizacje baz filtra treści, 
antywirusa, systemu 
wykrywania włamań i 
filtrowania treści. 

Wykonanie sieci 
teleinformatycznej 
w budynkach 
Urzędu Miasta i 
Gminy w Wieliczce 

W ramach zadania wykonana 
została sieć teleinformatyczna 
w budynku Urzędu przy ul. 
Pocztowa 1. Zakres 
niezbędnych prac, 
zapewniających poprawne 
funkcjonowanie systemów 
oraz ciągłość pracy, 
obejmował: wykonanie 
instalacji sygnałowej 
miedzianej kat. 6 (prędkość 
przesyłu 1Gb/s), wykonanie 
instalacji zasilającej 
dedykowanej 230V, wykonanie 
systemu tras kablowych do 
rozprowadzenia okablowania 
miedzianego oraz instalacji 
zasilającej wewnątrz 
budynków Zamawiającego, 
wykonanie pomiarów 
instalacji. 

33 460,92 zł  WG - zł  

Podwyższenie 
kapitału 
zakładowego ZGK w 
Wieliczce Spółka z 
o.o. wkładem 
pieniężnym 

Zadanie zrealizowane - 
przekazano spółce kwotę 
dokapitalizowania w dniu 14 
grudnia 2018r. 

120 000,00 zł  WG - zł  

Wymiana kotłów i 
pieców w 
indywidualnych 
gospodarstwach 
domowych na 
terenie gminy 
Wieliczka 

W ramach działania w 2018 r. 
podpisane zostały 343 umowy 
z mieszkańcami Gminy 
Wieliczka w ramach których 
zlikwidowanych zostało 337 
szt. kotłów pozaklasowych na 
paliwa stałe. Zostały one 
zastąpione kotłami gazowymi 
oraz kotłami biomasowymi 
w ilości 327 szt. W roku 2018 
została zrealizowana część 
kampanii informacyjno 
edukacyjnej zgodnie z 
założeniami Projektu. 

4 197 695,15  RPO WM/WG 
4 197 695,15 

zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Organizacja 
transportu 
metropolitalnego 
gminy Wieliczka 
poprzez zakup 
niskoemisyjnych 
autobusów oraz 
budowę i integrację 
infrastruktury 
komunikacyjnej 

Umowa nr WGK-
K.7243.4.2.2018 w ramach 
zadania Budowa infrastruktury 
przystankowej na potrzeby 
transportu zbiorowego. 
Umowa aneksowana, 
przedłużony termin do 
30.03.2019r. Umowa 
wieloletnia nr WGK-
K.7243.4.3.2018 w ramach 
zadania "Zakup taboru 
autobusowego - 8 
niskoemisyjnych , 
niskopodłogowych autobusów 
klasy maxi SOLARIS URBINO 
dostarczono 1 autobus. 
Umowa wieloletnia nr WGK-
K.7243.4.4.2018 w ramach 
zadania Zakup taboru 
autobusowego - 2 
niskoemisyjnych , 
niskopodłogowych autobusów 
klasy midi SOLARIS URBINO 8,9 
dostarczono 1 autobus. 
Ogłoszono postępowanie 
przetargowe na zadanie 
Budowa punktu obsługi 
pasażerskiej na potrzeby 
transportu zbiorowego - brak 
oferentów. 

2 987 896,27  RPO WM/WG 
1 533 396,90 

zł  

Budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki 
Odpadów 
Komunalnych 
(PSZOK) na terenie 
gminy Wieliczka 

ogłoszono dwa postępowania 
przetargowe - brak oferentów. 
1 postępowanie w trybie 
zamówienia z wolnej ręki - zbyt 
wysokie koszty. 

 - zł  - - zł  

Dotacja celowa na 
udzielenie pomocy 
finansowej na rzecz 
Województwa 
Małopolskiego z 
przeznaczeniem na 
przebudowę 
skrzyżowania DW 
966 z drogą gminną 
wraz z instalacją 
sygnalizacji 
świetlnej  

Zadanie zrealizowane - dotację 
przekazano 

240 000,00 zł  WG - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Przebudowa drogi 
osiedlowej na os. 
Kościuszki w 
Wieliczce 

W ramach zadania została 
wykonana nowa nawierzchnia 
asfaltowa na długości 158 m, 
wymienione zostały 
krawężniki, wykonano nową 
nawierzchnię chodników i 
miejsc postojowych wzdłuż 
przebudowywanej drogi, 
zapewniono odpływ wód 
opadowych do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. 

152 737,99 zł  WG - zł  

Wymiana pieców i 
kotłów na terenie 
Gminy Wieliczka z 
programu 
Ograniczenia 
Niskiej Emisji 

W ramach działania w 2018 r. 
podpisanych zostało 20 umów 
z mieszkańcami Gminy 
Wieliczka w ramach których 
zlikwidowanych zostało 20 szt. 
kotłów pozaklasowych na 
paliwa stałe. Zostały one 
zastąpione kotłami gazowymi 
oraz kotłami biomasowymi w 
ilości 20 szt.  

130 000,00 zł  

WFOŚiGW 
/wkład własny 
Gminy/ wkład 
mieszkańców 

80 000,00 zł 

Zagospodarowanie 
terenu „ Stok pod 
Baranem” na cele 
rekreacyjne 

Ogłoszono postępowanie na 
wykonanie, umowę podpisano 
w 2019 r. 

 - zł  - - zł  

Dotacja celowa na 
udzielenie pomocy 
finansowej dla 
Powiatu 
Wielickiego na 
Budowę chodnika 
w ramach zadania 
pn.: ”Rozbudowa 
drogi powiatowej 
nr 2011K Kraków – 
Niepołomice od 
istniejącego mostu 
o nr JNI 

Zadanie niezrealizowane  - zł  WG - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Zakup kontenerów 
na doposażenie 
placu targowego 

Zadanie zrealizowane poprzez 
zakup dwóch kontenerów. 
Obiekty ustawiono na placu 
targowym przy ul. Pułaskiego 

34 464,60 zł   WG  - zł  

Dotacja celowa na 
udzielenie pomocy 
finansowej dla 
Województwa 
Małopolskiego na 
realizację zadania 
pn. " Przebudowa 
skrzyżowania DW 
964 z DK 94 w 
Wieliczce " - 
opracowanie 
koncepcji- 

Zadanie zrealizowane - dotację 
przekazano 21 grudnia 2018 

50 000,00 zł  WG - zł  

Kapitał zakładowy 
Spółki - Wielicka 
Spółka 
Transportowa 

Zadanie zrealizowane - 
kapitały przekazano w całości 
(29 listopada 2018, 28 grudnia 
2018) 

180 000,00 zł   WG  - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Wykonanie 
instalacji solarnej 
przy ul. Spadowej 
18a w Wieliczce 
(typ A) 

Budynek prywatny na którym 
znajdowała się instalacja 
solarna w Wieliczce przy ulicy 
Spadowej 8A uległ spaleniu 
wraz ze wszystkimi 
pomieszczeniami, 
infrastrukturą energetyczną, 
grzewczą, gazową, sanitarną. 
Całkowitemu spaleniu uległo 
również wyposażenie, okna, 
dach a także instalacja i 
urządzenia solarne. Pragnąc 
dołożyć wszelkich starań do 
wykonania obowiązków dot. 
zachowania trwałości projektu 
pn.: „Instalacja systemów 
energii odnawialnej w 
gminach: Niepołomice, 
Wieliczka, Skawina oraz 
Miechów na budynkach 
użyteczności publicznej oraz 
domach prywatnych” 
wynikających z § 9 umowy nr 
URP/SPPW/2.1.2/KIK/41 z dnia 
24.01.2012r. przedmiotową 
instalację solarną odtworzono. 
Instalacja solarna przy ulicy 
Spadowej 8 A w Wieliczce (typ 
A) składa się z 2 kolektorów 
płaskich Vitosol 200-F SVE, 
podgrzewacza biwalentnego 
Vitocell z grupą pompową i 
regulatorem SD4 o pojemności 
250 l, czujnika kolektora, rur 
łączących, zestawu 
przyłączeniowego, trójnika z 
tuleją zanurzeniową. Zajmuje 
powierzchnię ok. 5 m2 dachu 
oraz ok. 2 m2 budynku. 

20 453,42 zł  WG - zł 
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Budowa Centrum 
Społeczno-
Kulturalnego wraz z 
Biblioteką w 
Wieliczce 

Zakończono budowę I etapu 
inwestycji i oddano do 
użytkowania oraz rozliczono 
dokumentem OT budynek 
biblioteki o powierzchni 
zabudowy - 1 093,50m2, 
powierzchni użytkowej - 
2 179,45m2 i kubaturze - 
18 194,00m3. W adaptowanym 
zabytkowym budynku 
wykonano roboty 
konstrukcyjne, izolacyjne, 
posadzki, stolarkę okienną i 
drzwiową, fasadę szklaną z 
zadaszeniem w łączniku 
między starym i nowym 
budynkiem. 

15 114 191,83 

WG, 
Regionalny 

Program 
Operacyjny 

Województwa 
Małopolskiego 
na lata 2014-

2020 

5 211 128,04 
zł  

Zagospodarowanie 
przestrzeni 
publicznej obszaru 
Brzegi - Kokotów 

Zapłacono ratę wynagrodzenia 
za przebudowę linii 
elektroenergetycznej 220 kV 
Skawina-Wanda, Wanda-
Lubocza -zgodnie z 
Porozumieniem z PSE. 
Porozumienie przewiduje 
wypłaty kolejnych rat w 
terminach: 31.05.2019r., 
31.05.2020r.  

324 720,00 zł  WG - zł  

Budowa parkingów 
w systemie P&R 
oraz ścieżek 
rowerowych na 
terenie gminy 
Wieliczka 

Dwukrotnie ogłoszono 
przetarg na realizację zadania 
– w pierwszym przetargu na 
część dotyczącą budowy P&R 
złożona została jedna oferta, 
która znacznie przekroczyła 
kwotę, jaką zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na 
realizację zadania, natomiast 
na budowę ścieżek 
rowerowych nie została 
złożona żadna oferta. W 
drugim przetargu nie wpłynęła 
żadna oferta na żadną część 
zamówienia.  

 - zł  - - zł  

Utworzenie i 
rozbudowa Stref 
Aktywności 
Gospodarczej wraz 
z odpowiednią 
infrastrukturą w 
gminie Wieliczka 

Ogłoszono 3 przetargi 
nieograniczone w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. W 
2018 r. zostały unieważnione 2 
przetargi z uwagi na fakt, iż 
ceny złożonych ofert 
przekraczały kwotę, jaką 

 - zł  - - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Gmina mogła przeznaczyć na 
realizację zamówienia.  

Przebudowa boiska 
rekreacyjnego w 
Czarnochowicach 

Wykonano przebudowę boiska 
rekreacyjnego o nawierzchni 
trawiastej o wymiarach 65m x 
100m, zamontowano trybuny 
stałe na 195 miejsc.  

308 230,00 zł  

WG, Program 
Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich na 

lata 2014-
2020 

- zł  

Budowa placu 
zabaw wraz z 
terenem 
rekreacyjny i 
infrastrukturą 
towarzyszącą w 
Podstolicach 

Przeprowadzono 3 przetargi 
nieograniczone, które zostały 
unieważnione, gdyż oferty 
przekraczały kwotę jaką 
dysponował Zamawiający. 
Zadanie będzie realizowane w 
2019r. po przeprowadzeniu 
przetargu w rozbiciu na 4 
części. 

 - zł  - - zł  

Przebudowa boiska 
rekreacyjnego w 
Pawlikowicach 

Przeprowadzono 4 przetargi 
nieograniczone, które zostały 
unieważnione, gdyż oferty 
przekraczały kwotę jaką 
dysponował Zamawiający. 
Planuje się ponowne złożenie 
wniosku o dofinansowanie w 
roku 2019. 

 - zł  - - zł  

Budowa i 
rozbudowa sieci 
szkół 
prowadzonych 
przez gminę 
Wieliczka w 
kontekście 
ustawowej zmiany 
ustroju szkolnego 

Opracowano PFU dla budowy 
szkół podstawowych: nr 4 w 
Wieliczce, w Mietniowie, przy 
ul. Jedynaka w Wieliczce oraz 
analizę możliwości rozbudowy 
szkół podstawowych w 
Śledziejowicach i w Sierczy. 
Opracowano dokumentację 
projektową i wykonano roboty 
demontażowe oraz roboty 
ziemne związane z rozbudową 
i częściową przebudową Szkoły 
Podstawowej Nr 4 w Wieliczce.  

315 000,00 zł  WG - zł  

Odprowadzenie 
wód deszczowych i 
podskórnych z 
terenu wokół sali 
gimnastycznej przy 
Szkole 
Podstawowej w 
Podstolicach 

Wykonano rurociąg 
grawitacyjny kanalizacji 
deszczowej w Podstolicach: DN 
500 o dł. 6 mb., DN 160 o dł. 
3,42 mb., DN 200 o dł. 17,58 
mb. . 

165 804,00 zł  WG - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Utworzenie 
infrastruktury 
sportowo-
rekreacyjnej (OSA) 
w Parku im. A. 
Mickiewicza w 
Wieliczce 

Zamontowano urządzenia do 
ćwiczeń siłowych i do rekreacji 
w Parku A. Mickiewicza w 
Wieliczce: wyciskanie siedząc + 
wyciąg górny-szt.1, biceps + 
rower-szt.1,wioślarz- szt.1, 
orbitrek-szt.1, wahadło + 
twister-szt.1, wyciąg dolny 
triceps-szt.1, drabinka i 
podciąg nóg-szt.1, stolik do 
szachów-szt.1, przywodziciel 
odwodziciel podwójny-szt.1, 
urządzenie do kalisteniki-szt.1, 
stojak na rowery, ławka 
parkowa-szt.3, kosz na śmieci-
szt.3, tablica regulaminowa. 

54 999,99 zł  WG - zł  

Przebudowa boiska 
sportowego przy 
Szkole 
Podstawowej Nr 2 
w Wieliczce w 
ramach projektu " 
Małopolskie 
Boiska" 

Wykonano przebudowę boiska 
sportowego o nawierzchni 
poliuretanowej, o wymiarach 
20m x 40m wraz z 
ogrodzeniem piłkochwytami i z 
wyposażeniem do gier 
sportowych. 

482 542,00 zł  
WG, budżet 

Woj. Małopol. 
194 542,00 zł 

Likwidacja 
zagrożenia dla 
zlokalizowanej na 
stoku osuwiska 
zabudowy w 
Podstolicach 

Opracowano dokumentację 
techniczną wykonania 
remontu Szkoły Podstawowej 
w Podstolicach oraz 
opracowano sprawozdania z 
monitoringu zgodnie z 
zaleceniami dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej.  

50 000,00  WG - zł  

Podwyższenie 
kapitału 
zakładowego spółki 
z o.o. pod firmą „ 
Solne Miasto” 
Spółka z o.o. 
wkładem 
pieniężnym 

Podwyższenie kapitału 
zakładowego spółki z o. o. pod 
firmą „Solne Miasto” Spółka z 
o. o. wkładem pieniężnym. 

100 000,00 zł  WG - zł 

Zakup tablicy 
upamiętniającej 
Odrodzenie Polski 

Zakup tablicy upamiętniającej 
Odrodzenie Polski, tablica 
granitowa o wymiarach 70 cm 
/ 100 cm, na której jest 
osadzona płyta z brązu z 
napisem: „NA PAMIĄTKĘ 100. 
ROCZNICY ODRODZENIA 
POLSKI WIELICZKA 2018 R.” 

10 455,00 zł  WG - zł 
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Nabycie 
nieruchomości 
gruntowych na 
rzecz Gminy 
Wieliczka. Opłaty 
związane z 
nabyciem 

1) Zapłata za akt notarialny 
Rep. A Nr 1064/2018 - fa nr 
38/2018– nabycie dz. nr 
1384/20 Węgrzce Wielkie 

2) Zapłata za akt notarialny 
Rep. A Nr 531/2018 - fa nr 
19/2018  – nabycie 
nieodpłatne dz nr 544/7 i 
546/10 Grajów 

3) Zapłata za akt notarialny 
Rep. A Nr 1322/2018 - fa nr 
37/2018  – nabycie dz nr 
343/2 i 343/4 Raciborsko 

4) Zapłata za akt notarialny 
Rep. A Nr 3475/2018 - Fa nr 
82/2018 – nabycie dz nr 
365/5 Śledziejowice 

5) Zapłata za akt not. Rep. A 
Nr 711/2018 - fa vat nr 
57/18 – zamiana Węgrzce 
Wielkie 

6) Zapłata za akt notarialny 
Rep. A Nr 2851/2018 - fa 
176/2018 

7) Zapłata za akt notarialny 
Rep. A Nr 3475/2018 - fa 
82/2018 

8) Zapłata za akt notarialny 
Rep. A Nr 2210/2018 - fa nr 
57/2018 – nabycie dz nr 
831/1 Wieliczka obr 2 

9) Zapłata za akt notarialny 
Rep. A Nr 2851/2018 - Fa 
176/2018 

10) Zamiana ze Sp. z o.o. 
sp. komandytowa z siedzibą 
w Węgrzcach Wielkich 466, 
32-002 Węgrzce Wielkie - 
Faktura vat nr 1/03/2018/G 

190 763,19 zł WG  - zł 

Zakup budynku na 
utworzenie żłobka 

zawarcie aktu notarialnego 
Rep. A Nr 2851/2018 w dniu 
17-08-2018 r. Zakup za kwotę 
1 500 000 zł płatna w 3 ratach 
rocznych w roku 2018 - 600000 

600 000,00 zł  WG - zł  

Zakup budynku na 
utworzenie 
świetlicy i punktu 
przedszkolnego 

zawarcie aktu notarialnego 
Rep. A Nr 2210/2018 w dniu 
28-06-2018 r. Nabycie za 
kwotę 750 000 zł płatną w 2 
ratach rocznych 

250 000,00 zł  WG - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Zakup nakładów na 
parking położony 
na działkach nr 
583/1 i 584/1 w 
Wieliczce obr. 1 

Na podstawie interpretacji 
zapisów w umowie użyczenia, 
nowych operatów 
szacunkowych oraz opinii 
prawnej uchwała nie 
zrealizowana. 

 - zł  - - zł  

Zakup busa do 
przewozu dzieci 
niepełnosprawnych 

Autobus marki Opel Movano - 
umowa leasingu finansowego 
zawarta w dniu 8.12.2015 r. do 
28.12.2019 r. Kontynuacja 
spłaty rat leasingu  

37 158,76 zł WG  - zł 

Realizacja projektu 
" Czas zapisać 
dziecko do 
przedszkola" 

Wykonanie map do celów 
projektowych dla działek: 716 
obr. 1 Wieliczka; 281/3, 286 
Brzegi gmina Wieliczka; 692/5, 
692/6, 712/3, 712/4 Wieliczka 
– zawarta umowa z 
wykonawcą, mapy projektowe 
dla inwestycji polegających na 
adaptacji pomieszczeń w 
Szkole Podstawowej nr 1 w 
Wieliczce, Domu Ludowym w 
Brzegach, Przedszkolu 
Samorządowym nr 5 w 
Wieliczce, których celem jest 
utworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego – 
działanie zakończone w roku 
2018. 
 „Przebudowa części 
pomieszczeń parteru na 
przedszkole wraz z zapleczem 
sanitarnym i socjalnym w 
istniejącym budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Wieliczce 
z uwzględnieniem instalacji 
wewnętrznych: wod.-kan., 
gazową, centralnego 
ogrzewania, ciepłej wody 
użytkowej, elektryczną, 
instalacji wentylacji 
mechanicznej oraz rozbudowa 
placu zabaw i wyposażenie go 
w dodatkowe urządzenia na 
działce 716 obr. 1 w Wieliczce 
przy ul. Piłsudskiego – zawarta 
umowa z wykonawcą, 
zaadaptowanie byłego 
mieszkania służbowego w 

567 584,25 zł  UE 326 448,65 zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Szkole Podstawowej nr 1 w 
Wieliczce na potrzeby oddziału 
przedszkolnego oraz 
doposażenie placu zabaw – 
działanie zakończone w roku 
2018. 
Pełnienie obowiązków 
Inspektora Nadzoru na 
realizację zadania pn.: 
„Przebudowa części 
pomieszczeń parteru na 
przedszkole wraz z zapleczem 
sanitarnym i socjalnym w 
istniejącym budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Wieliczce 
z uwzględnieniem instalacji 
wewnętrznych: wod.-kan., 
gazową, centralnego 
ogrzewania, ciepłej wody 
użytkowej, elektryczną, 
instalacji wentylacji 
mechanicznej oraz rozbudowa 
placu zabaw i wyposażenie go 
w dodatkowe urządzenia na 
działce 716 obr. 1 w Wieliczce 
przy ul. Piłsudskiego” – 
zawarta umowa z wykonawcą, 
działanie zakończone w roku 
2018. 
Wykonanie dokumentacji 
projektowej dla inwestycji 
polegającej na: Zmianie 
sposobu użytkowania części 
poddasza nieużytkowego oraz 
przebudowie zaplecza kuchni 
na parterze wraz z rozbudową 
instalacji wewnętrznych: 
wodno-kanalizacyjnej, 
gazowej, centralnego 
ogrzewania, elektrycznej, 
instalacji mechanicznej i 
klimatyzacji, w istniejącym 
budynku Przedszkola 
Samorządowego nr 5 przy ul. 
W. Pola 23 w Wieliczce – 
wykonanie dokumentacji 
projektowej dla adaptacji 
nieużytkowego poddasza w 
Przedszkolu Samorządowym nr 
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

5 w w Wieliczce – zawarta 
umowa z wykonawcą, 
działanie zakończone w roku 
2018. 
„Przebudowa nieużytkowego 
poddasza na przedszkole 
dwuoddziałowe z instalacjami 
wewnętrznymi: wod.-kan., 
gazową, centralnego 
ogrzewania, ciepłej wody 
użytkowej, elektryczną, 
instalacji wentylacji i 
klimatyzacji w budynku domu 
ludowego wraz z wykonaniem 
elementów placu zabaw w 
miejscowości Brzegi na działce 
nr 286, 281/3 gm. Wieliczka” - 
prowadzone są roboty 
adaptacyjne dot. 
przekształcenia nieużytkowego 
poddasza Domu Ludowego w 
Brzegach na przedszkole wraz 
z doposażeniem placu zabaw, 
zawarta umowa z wykonawcą 
– zawarta umowa z 
wykonawcą, działanie w toku, 
zakończenie realizacji w tym 
rozliczenia finansowe w roku 
2019. 
Pełnienie obowiązków 
Inspektora Nadzoru na 
realizację zadania pn.: 
„Przebudowa nieużytkowego 
poddasza na przedszkole 
dwuoddziałowe z instalacjami 
wewnętrznymi: wod.-kan., 
gazową, centralnego 
ogrzewania, ciepłej wody 
użytkowej, elektryczną, 
instalacji wentylacji i 
klimatyzacji w budynku domu 
ludowego wraz z wykonaniem 
elementów placu zabaw w 
miejscowości Brzegi na działce 
nr 286, 281/3 gm. Wieliczka” – 
zawarta umowa z wykonawcą, 
działanie w toku, zakończenie 
realizacji w tym rozliczenia 
finansowe w roku 2019. 
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Zakup lekkiego 
samochodu 
pożarniczego 
ratowniczo- 
gaśniczego na 
potrzeby realizacji 
zadań z zakresu 
zarządzania 
kryzysowego 

Samochód został zakupiony w 
dniu 26 czerwca 2018r. i 
przekazany na OSP Sułków. Ze 
stanu jednostki OSP zdjęto 
stary zużyty samochód lekki 
ratowniczo-gaśniczy co 
wpłynęło na zwiększenie 
możliwości operacyjnych 

157 790,00 zł   WG  157 790,00 zł  

Zakup 
wielofunkcyjnego 
narzędzia 
hydraulicznego " 
Lukas" w celu 
zapewnienia 
gotowości bojowej 
OSP w Gorzkowie 

Narzędzie hydrauliczne 
zakupiono 23 kwietnia 2018r. i 
przekazano na OSP Gorzków. 
Na stan jednostki OSP 
wprowadzono wielofunkcyjne 
narzędzia hydrauliczne co 
wpłynęło na zapewnienia 
gotowości bojowej oraz 
zwiększenie możliwości 
operacyjnych. 

24 650,00 zł   WG   24 650,00 zł  

Dotacja celowa z 
budżetu Gminy dla 
OSP w Podstolicach 
na dofinansowanie 
zakupu średniego 
samochodu 
ratowniczo- 
gaśniczego na 
potrzeby realizacji 
zadań z zakresu 
zarządzania 
kryzysowego 

Dotację przekazano w dniu 26 
października 2018 zgodnie z 
wcześniej zawartą umową nr 
WZK/29/2018. 

326 940,00 zł   WG  326 940,00 zł  

Dotacja celowa z 
budżetu Gminy dla 
OSP w 
Czarnochowicach 
na zakup drabiny 
mechanicznej na 
potrzeby realizacji 
zadań z zakresu 
zarządzania 
kryzysowego 

Dotację przekazano w dniu 27 
września 2018 zgodnie z 
wcześniej zawartą umową nr 
WZK/28/2018. Środki 
wykorzystane na zakup 
drabiny mechanicznej celem 
poprawy bezpieczeństwa na 
terenie Gminy Wieliczka 
poprzez użycie jej w sytuacjach 
kryzysowych i ochrony 
infrastruktury krytycznej w 
ramach działań wynikających z 
Ustawy o Zarządzaniu 
Kryzysowym 

155 000,00 zł   WG   15 500,00 zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Przekazanie 
środków 
finansowych na 
Fundusz Wsparcia 
Policji z 
przeznaczeniem na 
dofinansowanie 
zadania pn. " 
Współfinansowanie 
w zakupie 
samochodu 
osobowego 
segment C w wersji 
oznakowanej" dla 
Komend 

Środki przekazano w dniu 2 
listopada 2018r. Wykorzystane 
zgodnie z przeznaczeniem. 

37 000,00 zł   WG   37 000,00 zł  

Termomodernizacja 
budynków 
użyteczności 
publicznej na 
terenie gminy 
Wieliczka – etap I 

W ramach zadania w znacznej 
części zmodernizowane zostały 
trzy budynki użyteczności 
publicznej (Szk. P. w Grabiu, 
OSP w Raciborsku oraz 
częściowo wykonanie budynku 
UMiG, ul. Limanowskiego 32) , 
zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem robót. 
Wykonane zostały także 
projekty i uzyskane niezbędne 
pozwolenia dla budynków 
objętych owym projektem. 

1 013 892,54  WG/UE 359 469,97 zł  

Termomodernizacja 
budynków 
użyteczności 
publicznej na 
terenie gminy 
Wieliczka – etap II 

W II etapie były organizowane 
dwa postępowania 
przetargowe na wykonanie 
prac termomodernizacyjnych. 
Postępowania przetargowe 
zostały unieważnione z 
powodu braku środków na 
wyłonienie wykonawcy. 

36 900,00 zł  WG - zł  

Termomodernizacja 
budynków 
użyteczności 
publicznej na 
terenie gminy 
Wieliczka - etap III 

Brak środków finansowych na 
ogłoszenie przetargu na 
Termomodernizację – etap III.  

 - zł  - - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Budowa boisk 
sportowych na os. 
Lekarka i os. Boża 
Wola 

Boisko os. Lekarka- wykonanie 
nawierzchni boiska 
wielofunkcyjnego z 
nawierzchni syntetycznej SBR 
wraz z odtworzenie 
odwodnienia płyty boiska, 
utwardzenie pozostałego 
terenu w otoczeniu boiska 
kostka betonowa wraz z 
umieszczeniem obrzeży 
chodnikowych, montaż 
wyposażenia boiska 
wielofunkcyjnego w bramki, 
kosze,, słupki, ławki, kosze na 
śmieci; wykonanie przyłącza 
odwodnienia boiska do 
kanalizacji deszczowej, 
zagospodarowanie terenu 
wokół( dosianie trawy)- 
zgodnie z zatwierdzona 
dokumentacją i ogłoszonym 
przetargiem. 

303 828,15 zł  WG - zł  

Wykonanie 
chodnika i kładki 
dla pieszych na 
cieku wodnym na 
działkach 
423,964,421/1 - 
obr. 3 Krzyszkowice 

Przeniesiono na wydatki 
niewygasające. Prace będą 
realizowane do czerwca 2019r. 

 - zł  - - zł  

Rozbudowa WDK w 
Czarnochowicach 

Realizacja budynku do 
poziomu +-0,00 fundamenty 
wraz z ułożeniem kanalizacji 
pod-posadzkowej. Pozostałe 
prace będą realizowane do 
czerwca 2019r. 

76 257,50 zł  WG - zł  

Zagospodarowanie 
terenu 
wykorzystywanego 
na potrzeby 
sołectwa Jankówka 

Wykonanie dokumentacji 
budowlanej celem zgłoszenia 
prac w starostwie. Wykonanie 
prac związanych z usunięciem 
istniejącej zniszczonej 
nawierzchni. Wykonanie 
dolnych warstw z kruszywa. 
Montaż 40mb krawężnika. 
Prowadzenie nadzoru 
archeologicznego nad 
realizacje prac ziemnych.  

27 543,77 zł  WG - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Dostosowanie 
pomieszczeń dolnej 
części WDK w Małej 
Wsi na potrzeby 
wychowania 
przedszkolnego 

Opracowanie dokumentacji 
technicznej do zadania pt. 
"Zmiana sposobu użytkowania 
części pomieszczeń parteru z 
przeznaczeniem na 
przedszkole, z przebudową 
elementów konstrukcyjnych, 
polegającą na wybiciu 
otworów drzwiowych w 
ścianach nośnych w budynku 
Domu Kultury w Małej Wsi na 
działce nr 104/15" 

23 985,00 zł  WG - zł  

Przebudowa 
nawierzchni 
utwardzonej przed 
budynkiem Domu 
Kultury w 
Pawlikowicach oraz 
zjazdu z drogi 
wojewódzkiej 

Wykonanie utwardzenia w 
postaci kostki betonowej wraz 
z odpowiednimi w-mi 
podbudowy i obrzeżami 
chodnikowymi, regulacja 
pokrywy szamba i studni, 
regulacja bramy wjazdowej, 
regulacja wody z rur 
spustowych- zgodnie z 
zatwierdzona dokumentacją 
techniczną. 

46 726,89 zł  WG - zł  

Oświetlenie parku 
przy Szkole 
Podstawowej w 
Sygneczowie 

Opracowanie dokumentacji 
projektowej celem uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę. 
Wykonanie 10 sztuk latarni. 

14 600,00 zł  WG - zł  

Modernizacja płyty 
boiska TS 
Wieliczanka 

Wykonanie niwelacji płyty, 
odtworzenie drenażu płyty 
boiska, wykonanie nawiezienia 
piasku wraz z wbudowaniem 
go w płytę boiska, zasianie 
trawy, realizacja wszelkich 
niezbędnych zabiegów 
pielęgnacyjnych murawy. 

150 000,00 zł  WG/DW 149 745,42 zł  

Adaptacja punktów 
przedszkolnych 

Przebudowa pomieszczenia 
parteru z dostosowaniem do 
punktu przedszkolnego. 
Kompleksowe wykonanie prac 
wraz z niezbędnym 
wyposażeniem pomieszczeń 
przygotowania i wydawania 
posiłków. Uzyskanie 
dokumentacji odbiorowej 
dopuszczającej obiekt do 
użytkowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 

215 000,00 zł  WG - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Budowa komina 
wentylacyjnego do 
mieszkania 
komunalnego - os. 
Asnyka 7 w 
Wieliczce 

Wykonanie komina 
wentylacyjnego i spalinowego 
do mieszkania komunalnego 
zgodnie z zatwierdzona 
dokumentacją techniczną. 

8 570,99 zł  WG - zł  

Mieszkania dla 
rozwoju ul. Jasna w 
Wieliczce oraz 
Brzegi 

Wykonanie koncepcji 
architektoniczno – 
konstrukcyjnej, wizualizacji 
budynków oraz kosztorysu 
szacunkowego dotyczącego 
budowy mieszkań – ul. Jasna i 
Brzegi oraz opinii 
geotechnicznej dla wstępnego 
rozpoznania tych działek. 

142 506,00 zł  WG - zł  

Rozbudowa części 
operacyjno-bojowej 
OSP Sułków 

Opracowanie dokumentacji 
budowlanej do uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę. 
Kompleksowe wybudowanie 
budynku od podstaw. 

154 095,20 zł  WG/DP  41 560,00 zł  

Przystosowanie 
boiska sportowego 
do siatkówki 
plażowej w Parku 
Mickiewicza w 
Wieliczce 

Nawiezienie piasku na 
odpowiednio przygotowane 
podłoże oraz wykonanie 
uprzednie ramki z płyt MDF, 
regulacja bramki wejściowej na 
teren boiska. 

40 000,00 zł  WG - zł  

Modernizacja płyty 
boiska sportowego 
w Sułkowie 

Wykonanie niezbędnych 
zabiegów spulchniających 
murawę płyty boiska, 
powierzchniowa niwelacja 
terenu, dosiew trawy oraz 
pielęgnacja poprzez 
odpowiednie i specjalistyczne 
nawożenie zasianej trawy. 

29 950,50 zł  WG - zł  

Modernizacja 
remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w 
Grajowie w ramach 
zapewnienia 
gotowości bojowej 

Wykonanie stalowych 
schodów zewnętrznych do 
remizy zgodnie z zatwierdzona 
dokumentacja techniczną i 
decyzją pozwolenia na 
budowę. Schody oddane do 
użytkowania w grudniu 2018r. 

49 994,81 zł  WG - zł  

Budowa trybun 
sportowych przy 
boisku sportowym 
wraz z wykonaniem 
powierzchni 
utwardzonych oraz 
ogrodzenia 

Montaż trybun sportowych 
wraz z wykonaniem 
utwardzenia pod trybunami. 
Wykonanie ogrodzenia na 
istniejących słupkach 
pomiędzy trybunami a płyta 
boiska.  

66 999,33 zł  WG - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

pomiędzy trybuną a 
płytą boiska na 
działce budowlanej 
nr ewid. 423 obr. 3 
w Wieliczce 

Budowa ogrodzenia 
boiska trawiastego 
do piłki nożnej 
gotowymi 
elementami 
panelowymi z drutu 
zgrzewanego do 
wysokości 3,6 mb. 

Demontaż starego ogrodzenia 
oraz montaż paneli 
ogrodzeniowych na uprzednio 
przygotowanych słupkach 
stalowych. Zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną. Długość 
wykonanego ogrodzenia ok. 
160mb. 

19 965,00 zł  WG - zł  

Budowa 
oświetlenia przy 
placu 
manewrowym w 
miejscowości 
Kokotów 

Wykonanie 4 sztuk latarni 
oświetleniowych na placu 
manewrowym. 

24 300,00 zł  WG - zł  

Wykonanie 
instalacji co w 
mieszkaniu 
komunalnym 

Wykonanie instalacji c.o. w 
budynku ul. Dembowskiego 
28a/5. Modernizacja kotłowni i 
montaż sprzęgła 
hydraulicznego w budynku ul. 
Krakowska 35. Przebudowa 
instalacji c.o. w budynku ul. 
Nowy Świat 21/2. Montaż 
kotła c.o. na paliwo gazowe. 

41 850,60 zł  WG - zł  

Przystosowanie 
pomieszczeń w 
budynku świetlicy 
środowiskowo-
profilaktycznej w 
Wieliczce ul. 
Reformacka 76 na 
punkt przedszkolny 

Opracowanie dokumentacji do 
zgłoszenia zmiany sposobu 
użytkowania pomieszczeń na 
punkt przedszkolny. Montaż 
brodzika w pomieszczeniu 
sanitarnym. Montaż kurtyny 
powietrznej nad wejściem. 

11 639,30 zł  WG - zł  

Przystosowanie 
pomieszczeń w 
budynku WDK 
Śledziejowice 623 
na punkt 
przedszkolny 

Przeprowadzenie analizy 
możliwości zgłoszenia zmiany 
sposobu użytkowania 
pomieszczeń. Montaż brodzika 
w pomieszczeniu sanitarnym 

5 500,00 zł  WG - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Przystosowanie 
pomieszczeń w 
budynku WDK w 
Brzegach na punkt 
przedszkolny 

Przeprowadzenie analizy 
możliwości zgłoszenia zmiany 
sposobu użytkowania 
pomieszczeń. Montaż brodzika 
w pomieszczeniu sanitarnym 

3 106,56 zł  WG - zł  

Zakup i montaż 
pieca c.o. w 
budynku WDK w 
Brzegach 

Wymiana starego kotła na 
nowy kocioł gazowy o mocy 
45kW. 

27 866,00 zł  WG - zł  

Ogrodzenie placu 
zabaw w Kokotowie 
działka 484/4 

Demontaż starego 
drewnianego ogrodzenia, 
montaż słupków 
ogrodzeniowych oraz paneli z 
drutu zgrzewanego o 
wysokości do 1,0m oraz furtki 
wejściowej na teren placu 
zabaw. 

9 991,17 zł  WG - zł  

Wykonanie ław 
kominiarskich ul. 
Jasna 12 

Przeniesiono na wydatki 
niewygasające. Prace będą 
realizowane do czerwca 2019r. 

 - zł  - - zł  

Zakup i montaż 
klimatyzacji do 
Domu Osiedlowego 
w Krzyszkowicach 

Zamontowano 2 sztuki 
agregatów chłodniczych nad 
wejściami do Sali głównej. 

15 006,00 zł  WG - zł  

Modernizacja 
pomieszczenia z 
ogrzewaniem co w 
lokalu mieszkalnym 

Wykonanie łazienki w 
mieszkaniu komunalnym oraz 
instalacji co w postaci pieca na 
opał stały wraz z systemem 
rozprowadzającym ciepło po 
mieszkaniu. 

30 296,48 zł  WG - zł  

Przebudowa 
poddasza 
nieużytkowego na 
czytelnię w 
budynku Domu 
Ludowego w 
Śledziejowicach 

Przeniesiono na wydatki 
niewygasające. Prace będą 
realizowane do czerwca 2019r. 

 - zł  - - zł  
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Nazwa zadania Opis wykonania zadania 
Wydatki 

ogółem w roku 
2018 

Sposób 
finansowania 
w roku 2018 

Kwota 
dofinansowania 

w roku 2018 

Wykonanie alejek 
na Cmentarzu 
Komunalnym w 
Wieliczce 

Wykonano 1005,75m2 alejek z 
kostki brukowej. Inwestycja 
miała na celu przygotowania 
nowych miejsc grzebalnych na 
bieżące pochowania oraz 
udostępniania w formie 
czasowej dzierżawy miejsc pod 
budowę grobów murowanych. 
Rozbudowa cmentarza, a co za 
tym idzie przekazywanie 
nowych miejsc grzebalnych 
pozwala na zwiększenie 
dochodów. 

 49 999,94 zł  WG - zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce  
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IX. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce  

W art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uregulowano wykonywanie uchwał 
Rady Miejskiej oraz zadań gminy określonych przepisami prawa jako kompetencje Burmistrza. 
Burmistrz jest, więc organem wykonawczym realizującym postanowienia Rady Miejskiej. Realizując 
obowiązki nałożone przepisami ustawy Burmistrz przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy oraz 
pozostałych jednostek budżetowych realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską w Wieliczce 
w 2018 r. w poniższy sposób. 

Tabela: Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce podjętych w roku 2018 

l.p. Numer Data Tytuł Opis realizacji uchwał 

1 XLVI/552/2018 2018-01-23 

w sprawie trybu 
udzielania 
i rozliczania dotacji 
dla publicznych 
i niepublicznych szkół 
i przedszkoli 
prowadzonych na 
terenie Gminy 
Wieliczka oraz trybu 
kontroli 
prawidłowości ich 
pobrania 
i wykorzystania 

W Uchwale Nr XLVI/552/2018 Rady 
Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 
stycznia 2018 roku zgodnie z 
delegacją art. 38 ww. ustawy 
ustalono tryb udzielania i rozliczania 
dotacji, tryb przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania, w tym zakres 
danych, które powinny być zawarte 
we wniosku o udzielenie dotacji i w 
rozliczeniu jej wykorzystania, termin 
przekazania informacji o liczbie 
dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, uczniów, 
wychowanków lub uczestników 
zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych, na których jest 
przekazywana dotacja, oraz termin i 
sposób rozliczenia wykorzystania 
dotacji. 

2 XLVI/553/2018 2018-01-23 

w sprawie określenia 
kierunków działania 
Burmistrza 
dotyczących 
pozyskania terenu 
rekreacyjno-
wypoczynkowego dla 
mieszkańców Gminy 
Wieliczka 

Nabycie działki nr 347 Koźmice 
Wielkie. Uchwała intencyjna – 
konieczność podjęcia uchwały z 
jednoczesnym nałożeniem środków 
na zakup działki 

3 XLVI/554/2018 2018-01-23 

w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 
położonej 
w miejscowości 
Raciborsko, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Sprzedaż działki nr 571/8 
Raciborsko. Sporządzony operat 
szacunkowy i wywieszony wykaz – 
do zawarcia umowa notarialna 
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l.p. Numer Data Tytuł Opis realizacji uchwał 

4 XLVI/555/2018 2018-01-23 

w sprawie dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Dzierżawa części działki nr 225/9 
obr. 1 Wieliczka. zrealizowana (1 
umowa dzierżawy zawarta) umowa 
z dnia 31.08.2018 r. zawarta na 
okres 01.09.2018 r.– 31.08.2021 r. 

5 XLVI/556/2018 2018-01-23 

w sprawie dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Dzierżawa części działki nr 1752/15 
obr. 1 Wieliczka. zrealizowana (1 
umowa dzierżawy zawarta) umowa 
z dnia 01.03.2018 r. zawarta na 
okres 01.03.2018 r.– 28.02.2021 r. 

6 XLVI/557/2018 2018-01-23 

w sprawie dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w miejscowości 
Mietniów, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Dzierżawa części działki nr 50 
Mietniów. Zrealizowana (1 umowa 
dzierżawy zawarta) umowa z dnia 
01.03.2018 r. zawarta na okres 
01.03.2018 r.– 29.02.2028 r. 

7 XLVI/558/2018 2018-01-23 

w sprawie dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w miejscowości 
Podstolice, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Dzierżawa części działki nr 204/2 
Podstolice. Zrealizowana (1 umowa 
dzierżawy zawarta) umowa z dnia 
01.03.2018 r. Zawarta na okres 
01.03.2018 r.– 29.02.2028 r. 

8 XLVI/559/2018 2018-01-23 

w sprawie dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w miejscowości 
Wieliczka, obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Dzierżawa działki nr 116/2 obr.1 
Wieliczka. Zrealizowana (1 umowa 
dzierżawy zawarta) umowa z dnia 
01.03.2018 r. Zawarta na okres 
01.03.2018 r.– 28.02.2023 r. 

9 XLVI/560/2018 2018-01-23 

w sprawie dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w miejscowości 
Węgrzce Wielkie, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Dzierżawa działki nr 1602 Węgrzce 
Wielkie. Zrealizowana (1 umowa 
dzierżawy zawarta) umowa z dnia 
01.03.2018 r. Zawarta na okres 
01.03.2018 r.– 29.02.2028 r. 

10 XLVI/561/2018 2018-01-23 

w sprawie nabycia 
nieruchomości 
położonej 
w Grajowie, 
stanowiącej własność 
osoby fizycznej 

Nieodpłatne nabycie działek nr 
544/7 i 546/10 Grajów. 
Zrealizowana – 13.02.2018 r 
zawarta została umowa notarialna 
Rep A nr 531/2018 
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11 XLVI/562/2018 2018-01-23 

w sprawie nabycia 
nieruchomości 
położonej 
w miejscowości 
Raciborsko, 
stanowiącej własność 
osoby fizycznej 

Nabycie działki nr 343/2 Raciborsko. 
Zrealizowana – 20.04.2018 r 
zawarta została umowa notarialna 
Rep A nr 1322/2018– nabycie za 
150 000 zł 

12 XLVII/567/2018 2018-02-15 

w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
na rzecz 
Województwa 
Małopolskiego na 
finansowanie zadania 
własnego na 2018 rok 

Zadanie zrealizowane w 2018 r, 
udzielono pomocy finansowej 
Województwu Małopolskiemu na 
funkcjonowanie 5 Autobusowych 
Linii Dowozowych 

13 XLVII/568/2018 2018-02-15 

w sprawie 
uchwalenia 
„Wieloletniego planu 
rozwoju 
i modernizacji 
urządzeń 
wodociągowych 
i kanalizacyjnych 
Zakładu Gospodarki 
Komunalnej 
w Wieliczce Spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
na lata 2018 – 2021” 

Wykonano zadania szczegółowo 
opisane w rozdziale VII.4. Plan 
rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. na lata 
2018-2022 niniejszego opracowania 

14 XLVII/569/2018 2018-02-15 

w sprawie 
przystąpienia do 
sporządzenia zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Miasta i Gminy 
Wieliczka - obszar A 

Przedmiotem uchwały o 
przystąpieniu do zmiany MPZP był 
niewielki obszar miasta Wieliczka w 
obr. 2. W roku 2018 nie realizowano 
w/w zadania. Przewiduje się 
podjęcie uchwały zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Wieliczka - obszar A 
obejmującego cały obszar Miasta 
Wieliczka, a nie tylko jego części. 

15 XLVII/570/2018 2018-02-15 

w sprawie nabycia 
nieruchomości 
położonej w Krakowie 
stanowiącej własność 
osoby fizycznej 

Nabycie działki nr 86 obr.102 
Kraków – Wzgórze Kaim. Po 
przeprowadzonych rozmowach – 
Gmina Wieliczka nie będzie 
nabywać nieruchomości po stronie 
Krakowa i chce zapewnić dojście do 
pomnika od strony ul. Winnickiej 
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16 XLVII/571/2018 2018-02-15 

w sprawie 
bezprzetargowego 
wynajmu lokalu 
użytkowego 
położonego 
w Wieliczce 
ul. Daniłowicza 27 na 
rzecz 
dotychczasowego 
najemcy 

Zrealizowano uchwałę - zawarto 
umowę najmu w dniu 30.04.2018r.  

17 XLVIII/574/2018 2018-03-27 

w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Województwu 
Małopolskiemu 

Zadanie zrealizowane w 2018 r. 
dotyczy przebudowy skrzyżowania 
w Lednicy Górnej wraz z instalacją 
sygnalizacji świetlnej 

18 XLVIII/575/2018 2018-03-27 

w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad 
zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania 
bezdomności 
zwierząt na terenie 
Gminy Wieliczka na 
rok 2018 

Uchwała została zrealizowana. 
Gmina Wieliczka podpisała 
stosowne umowy z hotelem dla 
zwierząt. 

19 XLVIII/576/2018 2018-03-27 

w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej 
Powiatowi 
Wielickiemu 

Została zawarta umowa w sprawie 
pomocy rzeczowej pomiędzy 
Powiatem Wielickim, a Gminą 
Wieliczka, na podstawie której 
gmina zobowiązuje się do 
udzielenia powiatowi pomocy 
rzeczowej w postaci opracowania 
dokumentacji projektowej dla 
zadania pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2047K ulica Sadowa 
od skrzyżowania z ulicą 
Krzyszkowicką w kierunku 
zachodnim na odcinku ok 75 mb – 
strona południowa drogi w 
miejscowości Wieliczka”. Gmina 
sfinansowała opracowanie 
powyższej dokumentacji 
projektowej w kwocie 14.500,00 zł. 
Przekazanie dokumentacji 
projektowej wraz z niezbędnymi 
pozwoleniami nastąpi w terminie 
do 28.06.2019 r. 
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20 XLVIII/577/2018 2018-03-27 

w sprawie utworzenia 
Punktu 
Przedszkolnego 
w Wieliczce os. 
Bogucice 

W związku z ciągłym wzrostem 
zapotrzebowania na miejsca w 
przedszkolach uruchomiono m.in.. 
od 2018 r Punkt Przedszkolny na os. 
Bogucice w Wieliczce. Punkt 
związany jest organizacyjne ze 
Szkołą Podstawową nr 1 w 
Wieliczce. W związku z tym nadzór 
pedagogiczny i organizacyjny nad 
punktem sprawuje Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Wieliczce 
(liczba miejsc - 25) 

21 XLVIII/578/2018 2018-03-27 

w sprawie utworzenia 
Punktu 
Przedszkolnego 
w Brzegach 

W związku z ciągłym wzrostem 
zapotrzebowania na miejsca w 
przedszkolach uruchomiono m.in.. 
od 2018 r Punkt Przedszkolny w 
Brzegach. Punkt związany jest 
organizacyjnie ze Szkołą 
Podstawową w Grabiu. W związku z 
tym nadzór pedagogiczny i 
organizacyjny nad punktem 
sprawuje Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Grabiu. (liczba 
miejsc - 25) 

22 XLVIII/579/2018 2018-03-27 

w sprawie utworzenia 
Punktu 
Przedszkolnego 
w Kokotowie 

W związku z ciągłym wzrostem 
zapotrzebowania na miejsca w 
przedszkolach uruchomiono m.in.. 
od 2018 r Punkt Przedszkolny w 
Kokotowie. Punkt związany jest 
organizacyjnie ze Szkołą 
Podstawową w Śledziejowicach. W 
związku z tym nadzór pedagogiczny 
i organizacyjny nad punktem 
sprawuje Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Śledziejowicach 
(liczba miejsc - 25)  

23 XLVIII/580/2018 2018-03-27 

w sprawie utworzenia 
Punktu 
Przedszkolnego 
w Lednicy Górnej 

W związku z ciągłym wzrostem 
zapotrzebowania na miejsca w 
przedszkolach uruchomiono m.in.. 
od 2018 r Punkt Przedszkolny w 
Lednicy Górnej. Punkt związany jest 
organizacyjne ze Szkoła 
Podstawową nr 3 w Wieliczce. W 
związku z tym nadzór pedagogiczny 
i organizacyjny nad punktem 
sprawuje Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Wieliczce 
(liczba miejsc – 25) 
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24 XLVIII/581/2018 2018-03-27 

w sprawie utworzenia 
Punktu 
Przedszkolnego 
w Małej Wsi 

W związku z ciągłym wzrostem 
zapotrzebowania na miejsca w 
przedszkolach uruchomiono m.in. 
od 2018 r Punkt Przedszkolny w 
Małej Wsi. Punkt związany jest 
organizacyjnie z Przedszkolem 
Samorządowym w Strumianach. W 
związku z tym nadzór pedagogiczny 
i organizacyjny nad punktem 
sprawuje Dyrektor Przedszkola 
Samorządowego w Strumianach. 

25 XLVIII/582/2018 2018-03-27 

w sprawie utworzenia 
Punktu 
Przedszkolnego 
w Śledziejowicach 

W związku z ciągłym wzrostem 
zapotrzebowania na miejsca w 
przedszkolach uruchomiono m.in.. 
od 2018 r Punkt Przedszkolny w 
Śledziejowicach. Punkt związany 
jest organizacyjnie ze Szkołą 
Podstawową w Śledziejowicach. W 
związku z tym nadzór pedagogiczny 
i organizacyjny nad punktem 
sprawuje Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Śledziejowicach 
(liczba miejsc - 25)  

26 XLVIII/583/2018 2018-03-27 

o zmianie uchwały 
w sprawie statutu 
Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej 
w Wieliczce 

Dokonano zmiany w zapisach 
statutu PIMBP w Wieliczce 
uchwalonego 22 marca 2016 roku 
(§6) 

27 XLVIII/584/2018 2018-03-27 

w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 
położonej w obrębie 
Węgrzce Wielkie, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Sprzedaż działki nr 1569 Węgrzce 
Wielkie; wywieszony wykaz – do 
ogłoszenia przetarg, cena 
wywoławcza 85 000 zł netto 

28 XLVIII/585/2018 2018-03-27 

o zmianie uchwały 
w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 
położonej 
w Brzegach, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Zmiany uchwały w sprawie 
sprzedaży działki nr 517/1 Brzegi; 
Zrealizowana – 31.12.2018 r 
zawarta została umowa notarialna 
Rep A nr 26834/2018 – sprzedaż za 
4 272 300 zł netto 



234 
 

l.p. Numer Data Tytuł Opis realizacji uchwał 

29 XLVIII/586/2018 2018-03-27 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy części działki 
908/3 obr. 1 Wieliczka; 
Zrealizowana (1 umowa dzierżawy 
zawarta) umowa z dnia 30.05.2018 
r. Zawarta na okres 01.06.2018 r.– 
31.057.2028 r. 

30 XLVIII/587/2018 2018-03-27 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy na dz.985/3 obr. 
1 Wieliczka; Zrealizowana (1 umowa 
dzierżawy zawarta) umowa z dnia 
01.06.2018 r. Zawarta na okres 
01.06.2018 r.– 31.05.2028 r. 

31 XLVIII/588/2018 2018-03-27 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy części działki 
1299/48 obr. 1 Wieliczka; 
Zrealizowana (1 umowa dzierżawy 
zawarta) umowa z dnia 01.06.2018 
r. Zawarta na okres 01.06.2018 r.– 
31.05.2028 r. 

32 XLVIII/589/2018 2018-03-27 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 2, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy części działki 
456/4 obr. 2 Wieliczka; 
Zrealizowana (1 umowa dzierżawy 
zawarta) umowa z dnia 01.06.2018 
r. Zawarta na okres 01.06.2018 r.– 
31.05.2028 r. 
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33 XLVIII/590/2018 2018-03-27 

w sprawie nabycia 
nieruchomości 
położonej 
w miejscowości 
Koźmice Małe, 
stanowiącej własność 
osób fizycznych 

Nabycie działek 207/3, 207/5 
Koźmice Małe. Nabycie łącznie z 
realizacją uchwały XLVI/553/2018 – 
nabycie działki numer 347 

34 XLVIII/591/2018 2018-03-27 

w sprawie nabycia 
udziału 
w nieruchomości 
położonej 
w miejscowości 
Raciborsko, 
stanowiącej własność 
osoby fizycznej 

Nabycie udziału w działce nr 343/4 
Raciborsko. Zrealizowana – 
20.04.2018 r zawarta została 
umowa notarialna Rep A nr 
1322/2018, darowizna 

35 XLVIII/592/2018 2018-03-27 

w sprawie nabycia 
nieruchomości 
położonej 
w miejscowości 
Węgrzce Wielkie, 
stanowiącej własność 
osób fizycznych 

Nabycie działki nr 1384/20 Węgrzce 
Wielkie. Zrealizowana – 26.04.2018r 
zawarta została umowa notarialna 
Rep A nr 1064/2018, nabycie za 8 
000 zł 

36 XLVIII/593/2018 2018-03-27 

w sprawie nabycia 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce, obręb 2 

Nabycie nieruchomości obejmującej 
działki nr 937, 938 obr.2 Wieliczka 
(pod żłobek). Zrealizowana – 
17.08.2018 r zawarta została 
umowa notarialna Rep A nr 
2851/2018, nabycie za 1 500 000 zł 

37 XLVIII/594/2018 2018-03-27 

w sprawie nabycia 
prawa użytkowania 
wieczystego 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce, obręb 2, 
będącej 
w użytkowaniu 
wieczystym osoby 
prawnej 

Nabycie prawa użytkowania 
wieczystego dz. nr 831/1 wraz z 
własnością budynku (na utworzenie 
świetlicy i punktu przedszkolnego). 
Zrealizowana – 28.06.2018 r 
zawarta została umowa notarialna 
Rep A nr 2210/2018, nabycie za 
750 000 zł 

38 XLVIII/595/2018 2018-03-27 

w sprawie 
ustanowienia 
służebności 
gruntowej przez 
nieruchomość 
położoną w obrębie 
Kokotów stanowiącą 
własność Gminy 
Wieliczka 

Ustanowienie służebności 
gruntowej na dz. nr 88/4 i 88/6 w 
Kokotowie; Zrealizowana – 
19.04.2018 r zawarta została 
umowa notarialna Rep A nr 
8992/2018, służebność 1 390 zł 
netto 
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39 XLVIII/596/2018 2018-03-27 

w sprawie podziału 
Gminy Wieliczka na 
okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, 
numerów i liczby 
radnych wybieranych 
w każdym okręgu 
wyborczym 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego – 
wykonana 

40 XLVIII/597/2018 2018-03-27 

w sprawie podziału 
Gminy Wieliczka na 
stałe obwody 
głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic 
oraz siedzib 
obwodowych komisji 
wyborczych 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego – 
wykonana 

41 L/600/2018 2018-04-18 

w sprawie 
zobowiązania 
Burmistrza Miasta 
i Gminy Wieliczka do 
przygotowania 
i przedstawienia 
Radzie Miejskiej 
w Wieliczce 
harmonogramu 
rzeczowo – 
finansowego 
inwestycji 
oraz remontów 
ciągów pieszych, 
chodników, zatok 
przystankowych, 
ścieżek rowerowych 
oraz dróg publicznych 
w obszarze 
administracyjnym 
Miasta i Gminy 
Wieliczka 

Uchwała została zrealizowana. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 
realizacji zadań był na bieżąco 
przedstawiany na komisjach i 
sesjach Rady Miejskiej w Wieliczce. 

42 L/601/2018 2018-04-18 

w sprawie 
zobowiązania 
Burmistrza Miasta 
i Gminy Wieliczka do 
opracowania 
i przedstawienia 
Radzie Miejskiej 
kompleksowej analizy 
wariantów układu 
drogowego 

Opracowany został model 
przepustowości ruchu drogowego w 
celu wykazania przepustowości 
zwiększenia płynności ruchu oraz 
zmniejszenia emisji spalin na 
wybranym odcinku drogi krajowej 
nr 94. 
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w kontekście 
poprawy 
bezpieczeństwa 
i przepustowości na 
wyjazdach z miasta 
Wieliczka od strony 
drogi krajowej numer 
94 

43 XLIX/602/2018 2018-04-18 

o zmianie uchwały 
w sprawie podziału 
Gminy Wieliczka na 
okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, 
numerów i liczby 
radnych wybieranych 
w każdym okręgu 
wyborczym 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego – 
wykonana 

44 LI/605/2018 2018-05-08 

w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki 
z Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
na realizację projektu 
pn. ,,Budowa 
kanalizacji w Gminie 
Wieliczka – etap IV" 

Zaciągnięcie pożyczki wynika z 
modelu finansowania projektu pn. 
Budowa kanalizacji w Gminie 
Wieliczka – IV etap, który zakłada 
sfinansowanie wkładu własnego 
Gminy Wieliczka z pożyczki 
planowanej do zaciągnięcia z 
NFOŚiGW w Warszawie 

45 LI/606/2018 2018-05-08 

w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Województwu 
Małopolskiemu 

Zadanie zrealizowane w 2018 r, 
opracowano koncepcję przebudowy 
skrzyżowania DW 964 z DK 94 w 
Wieliczce 
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46 LI/607/2018 2018-05-08 
w sprawie utworzenia 
Szkoły Muzycznej II 
stopnia w Wieliczce 

Szkoła Muzyczna II Stopnia w 
Wieliczce rozpoczęła działalność 1 
września 2018 r. po 
przeprowadzeniu wcześniejszej 
rekrutacji, która odbyła się na 
podstawie egzaminu wstępnego. 
Kształcenie w tej szkole odbywa się 
w następujących specjalnościach: 
instrumentalistyka – o 6 letnim 
cyklu kształcenia, rytmika - o 6 
letnim cyklu kształcenia, 
wokalistyka – o 4 letnim cyklu 
kształcenia. Absolwenci po zdaniu 
egzaminu dyplomowanego uzyskują 
tytuł zawodowy muzyk. Szkoła 
realizuje wyłącznie kształcenie 
artystyczne w związku z tym 
uczniowie są obowiązani do 
równoczesnego realizowania 
obowiązku szkolnego na podstawie 
odrębnych przepisów. 

47 LI/608/2018 2018-05-08 

w sprawie wysokości, 
zasad udzielania oraz 
rozliczania dotacji 
celowej dla 
podmiotów 
prowadzących żłobki 
lub kluby dziecięce na 
terenie Gminy 
Wieliczka 

Uchwała realizowana od stycznia 
2019r. - dopłata do kosztów 
utrzymania dziecka w żłobku lub 
klubie dziecięcym na terenie Gminy 
w wysokości 150 zł na każde 
dziecko. Gmina z podmiotami 
prowadzącymi żłobki i kluby 
dziecięce zawarła umowy w sprawie 
dotacji celowej na każde dziecko 
objęte opieką 

48 LI/609/2018 2018-05-08 

w sprawie przejęcia 
zadania od 
Województwa 
Małopolskiego 

Zrealizowano zadanie pn. „Budowa 
chodników i zatok przystankowych 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 
Kasina Wielka - Dobczyce - 
Wieliczka - etap II” w miejscowości 
Rożnowa. Budowa chodnika na 
odcinku 220 m realizowana była w 
ramach zadań z zakresu 
infrastruktury drogowej 
współfinansowanych przez 
Województwo Małopolskie (tzw. 
Inicjatywy Samorządowe). Wartość 
zadania wyniosła 442 294,78 zł. z 
czego 221 147,39 zł to środki 
własne Gminy Wieliczka. 
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49 LI/610/2018 2018-05-08 

w sprawie ustalenia 
dopłaty dla taryfowej 
grupy odbiorców 
usług zbiorowego 
odprowadzania 
ścieków 

Zgodnie z uchwałą w 2018 roku ZGK 
otrzymał w ramach dopłat kwotę 
3 148 726,10 zł. 

50 LII/616/2018 2018-06-13 

w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
na rzecz Powiatu 
Wielickiego 

Zadanie niezrealizowane w 2018 r. 
Realizacja w 2019 r. 

51 LII/617/2018 2018-06-13 

w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkół 
Muzycznych 
w Wieliczce 

Z dniem 1 września 2018 r 
utworzono Zespół Szkół 
Muzycznych w Wieliczce w skład 
którego weszły: 
- Szkoła Muzyczna I Stopnia 
- Szkoła Muzyczna II Stopnia 
W roku szkolnym 2018/2019 łącznie 
w zespole kształciło się 215 
uczniów. 

52 LII/618/2018 2018-06-13 

w sprawie nadania 
imienia Szkole 
Podstawowej 
w Golkowicach 

1 września 2018 r. - na wspólny 
wniosek Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego nadano Szkole 
Podstawowej w Golkowicach imię 
Obrońców Radiostacji Wisła AK. 
Wybór patrona szkoły jest wyrazem 
troski o pamięć historyczną a także 
oddaniem hołdu lokalnym 
bohaterom 
9 września 2018 r. - uroczystość 
nadania imienia szkole, przekazanie 
sztandaru przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Wieliczka i odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej z imieniem. 
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53 LII/619/2018 2018-06-13 

w sprawie 
współpracy pomiędzy 
Gminą Wieliczka 
w Rzeczypospolitej 
Polskiej, a Miastem 
Fano w Republice 
Włoskiej 

27 lipca 2018 r. w Wieliczce 
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka 
Artur Kozioł oraz Burmistrz Miasta 
Fano - Massimo Seri podpisali 
umowę o współpracy partnerskiej 
Wieliczki i Fano. Celem tej umowy 
jest wzajemne wspieranie się, 
zrozumienie, współpraca, wymiana 
pomysłów i informacji między 
obywatelami i administracjami w 
dziedzinie edukacji, kultury, 
turystyki, sportu, gospodarki, 
polityki europejskiej i spraw 
społecznych. W czasie II wojny 
światowej Fano zostało wyzwolone 
przez 3 Dywizję Strzelców 
Karpackich wchodzącą w skład II 
Korpusu Polskiego pod 
dowództwem gen. dyw. 
Władysława Andersa. Współcześnie 
Fano jest miastem o wybitnie 
turystycznym charakterze, które 
przyciąga turystów nie tylko ze 
względu na liczne zabytki, ale 
przede wszystkim jako kurort 
nadmorski. Jest również miastem o 
silnej dynamice rozwojowej, przede 
wszystkim w aspekcie społecznym i 
kulturalnym, z licznie i prężnie 
działającymi podmiotami sfery 
pożytku publicznego, szczególnie w 
zakresie kultury i sportu. 

54 LII/620/2018 2018-06-13 

w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za 
korzystanie 
z wychowania 
przedszkolnego 
w publicznych 
przedszkolach, 
oddziałach 
przedszkolnych 
w publicznych 
szkołach 
podstawowych 
i publicznych innych 
formach wychowania 
przedszkolnego 

Zgodnie z ustawą o finansowaniu 
zadań oświatowych organ 
stanowiący musi określić wysokość 
opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do 
końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym , w którym kończą 6 
lat oraz jest zobowiązany do 
wskazania warunków jakie należy 
spełnić częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z tych opłat. 
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prowadzonych przez 
Gminę Wieliczka 

55 LII/621/2018 2018-06-13 

w sprawie dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w miejscowości 
Czarnochowice, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Dzierżawa części działki nr 48/8 
Czarnochowice. Zrealizowana (1 
umowa dzierżawy zawarta) umowa 
z dnia 01.08.2018 r. Zawarta na 
okres 01.08.2018 r.– 31.07.2028 r. 

56 LII/622/2018 2018-06-13 

w sprawie nabycia 
nieruchomości 
położonej 
w miejscowości 
Śledziejowice, 
stanowiącej własność 
osób fizycznych 

Nabycie działki nr 365/5 
Śledziejowice. Zrealizowana – 
08.10.2018 r zawarta została 
umowa notarialna Rep A nr 
3475/2018– darowizna 

57 LII/623/2018 2018-06-13 

w sprawie 
ustanowienia 
służebności 
gruntowej przez część 
nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
położonej w obrębie 
2 Wieliczka 

Ustanowienie służebności 
gruntowej na działce nr 250/2 obr. 
2 Wieliczka; sporządzony operat 
szacunkowy, do zawarcia umowa  

58 LII/624/2018 2018-06-13 

w sprawie 
ustanowienia 
służebności 
gruntowej przez część 
nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Ustanowienie służebności 
gruntowej na działce nr 163/20 
Gorzków; sporządzony operat 
szacunkowy, do zawarcia umowa  

59 LII/625/2018 2018-06-13 

w sprawie wyrażenia 
zgody na utworzenie 
dwóch okręgów 
wyborczych na 
obszarze Gminy 
Wieliczka dla 
wyborów do Rady 
Powiatu Wielickiego 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego – 
wykonana 
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60 LIII/629/2018 2018-07-19 

o zmianie uchwały nr 
LI/605/2018 Rady 
Miejskiej w Wieliczce 
z dnia 8 maja 2018 r. 
w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki 
z Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
na realizację projektu 
pn. ,,Budowa 
kanalizacji w Gminie 
Wieliczka – etap IV" 

Zmiany uchwały nr LI/605/2018 
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 
maja 2018 r. wynikają z negocjacji z 
Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. Wynikają one także z 
przesunięć czasowych 
projektowanych spłat kapitału i 
odsetek. 

61 LIII/630/2018 2018-07-19 

o zmianie uchwały 
w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Województwu 
Małopolskiemu 

Zadanie zrealizowane w 2018 r. 
przebudowano skrzyżowanie w 
Lednicy Górnej wraz instalacją 
sygnalizacji świetlnej, uchwałą 
zwiększono dotację 

62 LIII/631/2018 2018-07-19 

w sprawie utworzenia 
spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
pod firmą Wielicka 
Spółka Transportowa 
Sp. z o.o 

Uchwała została zrealizowana. 
Powołana została Wielicka Spółka 
Transportowa. 

63 LIII/632/2018 2018-07-19 

o zmianie uchwały 
w sprawie 
uchwalenia "Planu 
Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla 
Gminy Wieliczka" 

Uchwała została zrealizowana. 
Zmiana uchwały pozwoliła na 
realizację programu PONE z 
WFOŚiGW 
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64 LIII/633/2018 2018-07-19 

o zmianie uchwały 
w sprawie Programu 
Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci 
i Młodzieży Gminy 
Wieliczka im. Jana 
Pawła II 

W roku szkolnym 2018/2019 
stypendia określone w Programie 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka 
im. Jana Pawła II przyznaje się 
również uczniom klas gimnazjalnych 
uczniom ogólnokształcących szkół 
artystycznych realizujących program 
klas gimnazjalnych. Stypendia 
przyznaje się uczniowi będącemu 
mieszkańcem Gminy Wieliczka za 
osiągnięcia uzyskane w 
poprzedzającym roku szkolnym, na 
który ma być przyznane. Źródłem 
finansowania programu są środki 
zabezpieczone w budżecie gminy. 
Stypendia są przyznawane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka 
na wniosek Kapituły Programu. 
Zwyczajowo laureaci nagradzani są 
podczas Obchodów Dnia 
Papieskiego. 
Formami pomocy materialnej o 
charakterze motywacyjnym dla 
uczniów są: 
1) Nagroda Edukacyjna Gminy 
Wieliczka im. Jana Pawła II, zwana 
dalej Nagrodą Edukacyjną; 
2) Stypendium Edukacyjne Gminy 
Wieliczka im. Jana Pawła II za 
osiągnięcia w nauce, zwane dalej 
Stypendium Edukacyjnym; 
3) Stypendium Edukacyjne Gminy 
Wieliczka im. Jana Pawła II za 
osiągnięcia w artystyczne, zwane 
dalej Stypendium Artystycznym; 
4) List Gratulacyjny. W roku 
szkolnym 2018/2019 przyznano: - 
stypendia edukacyjne - 6 uczniom 
po 250 zł - stypendia artystyczne – 9 
uczniom po 400 zł - nagrodę 
edukacyjną – 1 uczeń – 1 000 zł. 
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65 LIII/634/2018 2018-07-19 

w sprawie kierunków 
działania Burmistrza 
Miasta i Gminy 
Wieliczka 
dotyczących 
utworzenia Szkoły 
Podstawowej 
w Dobranowicach 

W dniu 10 kwietnia br. odbyło się 
posiedzenie Komisji Konkursowej 
powołanej Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta i Gminy w 
Wieliczce nr 72/2019 z dnia 26 
marca 2019 r. w celu wyłonienia 
kandydata na stanowisko Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w 
Dobranowicach. Na konkurs nie 
złożono żadnej oferty. W związku z 
tym Komisja stwierdziła 
nierozstrzygnięcie konkursu. 
Ogłoszono nabór do klasy I Szkoły 
Podstawowej w Dobranowicach, 
który prowadzi Komisja 
Rekrutacyjna powołana w Szkole 
Podstawowej w Grajowie zgodnie z 
terminami i kryteriami 
obowiązującymi w rekrutacji. 

66 LIII/635/2018 2018-07-19 

w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż 
napojów 
alkoholowych na 
terenie gminy 
Wieliczka oraz 
w sprawie zasad 
usytuowania na 
terenie gminy 
Wieliczka miejsc 
sprzedaży 
i podawania napojów 
alkoholowych 

Ustalono liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży, w rozróżnieniu 
od zawartości alkoholu ( po 150 
zezwoleń w podziale na zawartość 
procentową sprzedawanych 
napojów alkoholowych); oraz 
usytuowanie punktów sprzedaży 
alkoholu w odległości mniejszej niż 
30 m od szkół przedszkoli, obiektów 
kultu religijnego i kąpielisk. Uchwała 
w ciągłej realizacji. 

67 LIII/636/2018 2018-07-19 
w sprawie nadania 
nazwy skwerowi 

Skwerowi przy ulicy Krzyszkowickiej 
w Wieliczce zlokalizowanemu na 
działce gminnej o numerze 
ewidencyjnym 337/5 Wieliczka 
obr. 3 nadano nazwę „Skwer 
Niepodległości”. 

68 LIII/637/2018 2018-07-19 

w sprawie przyjęcia 
projektu Regulaminu 
dostarczania wody 
i odprowadzania 
ścieków i przekazania 
go do zaopiniowania 
organowi 
regulacyjnemu 

Projekt Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków 
przekazano do organu 
regulacyjnego, którym jest właściwy 
miejscowo Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, celem 
zaopiniowania. 
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69 LIII/638/2018 2018-07-19 

w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego 
uchwały Nr 
XVI/217/2016 Rady 
Miejskiej w Wieliczce 
z 22 marca 2016 r. 
w sprawie statutu 
Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej 
w Wieliczce 

Biblioteka działa na podstawie 
nowego jednolitego statutu. 
Uchwała opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Małopolskiego 

70 LIII/639/2018 2018-07-19 

w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego 
uchwały Nr 
XXXII/394/2017 Rady 
Miejskiej w Wieliczce 
z 24 lutego 2017 r. 
w sprawie nadania 
Statutu 
Samodzielnego 
Publicznego Zespołu 
Lecznictwa 
Otwartego 
w Wieliczce 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego – 
wykonana 

71 LIII/640/2018 2018-07-19 

w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego 
uchwały Nr 
XLVIII/596/2018 Rady 
Miejskiej w Wieliczce 
z 27 marca 2018 r. 
w sprawie podziału 
Gminy Wieliczka na 
okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, 
numerów i liczby 
radnych wybieranych 
w każdym okręgu 
wyborczym 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego – 
wykonana 

72 LIII/641/2018 2018-07-19 

w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 
położonych 
w obrębie Kokotów, 
stanowiących 
własność Gminy 
Wieliczka 

Sprzedaż działek nr 4/24 i 4/26 
Kokotów; po wykazach, do 
ogłoszenia przetargi w 2019 roku 

73 LIII/642/2018 2018-07-19 
w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 
położonych 

Sprzedaż działek nr 
907/32,907/34,907/33,907/35 
Wieliczka obr. 2. Niezrealizowana 
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w Wieliczce obręb 2, 
stanowiących 
własność Gminy 
Wieliczka 

74 LIII/643/2018 2018-07-19 

w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 
położonej 
w Czarnochowicach, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Sprzedaż działki nr 166/18 
Czarnochowice. Niezrealizowana 

75 LIII/644/2018 2018-07-19 

w sprawie dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Dzierżawa części działki nr 1086 
Wieliczka obr. 1. Zrealizowana (1 
umowa dzierżawy zawarta) umowa 
z dnia 31.08.2018 r. Zawarta na 
okres 01.09.2018 r.– 31.08.2023 r. 

76 LIII/645/2018 2018-07-19 

w sprawie dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 2, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Dzierżawa działki nr 26/3 Wieliczka 
obr. 2. Zrealizowana (1 umowa 
dzierżawy zawarta) umowa z dnia 
28.12.2018 r. Zawarta na okres 
04.01.2019 r.– 30.09.2038 r. 

77 LIII/646/2018 2018-07-19 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy (SOLNE Miasto) 
na dz.223/5-1887/5 obr. 1 
Wieliczka; zrealizowana - aneks z 
dnia 27.08.2018 r. Obowiązuje do 
dnia 31.08.2028 r. 

78 LIII/647/2018 2018-07-19 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy (CKiT) na 
dz.1752/36 obr. 1 Wieliczka; 
zrealizowana - aneks z dnia 
27.08.2018 r. Obowiązuje do dnia 
31.08.2028 r. 
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79 LIII/648/2018 2018-07-19 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 2, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy (SOLNE MIASTO) 
na dz.500/23 i 500/24 obr. 1 
Wieliczka; zrealizowana - aneks z 
dnia 27.08.2018 r. Obowiązuje do 
dnia 31.08.2028 r. 

80 LIII/649/2018 2018-07-19 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Golkowicach, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy (SOLNE MIASTO) 
na dz.497 i 567 Golkowice; 
zrealizowana - aneks z dnia 
27.08.2018 r. Obowiązuje do dnia 
31.08.2028 r. 

81 LIII/650/2018 2018-07-19 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Kokotowie, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy na dz. 4/10 
Kokotów; zrealizowana - aneks z 
dnia 29.10.2018 r. Obowiązuje do 
dnia 29.11.2028 r. 

82 LIII/651/2018 2018-07-19 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Kokotowie, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy(CKiT) na dz.484/4 
Kokotów; zrealizowana - aneks z 
dnia 27.08.2018 r. Obowiązuje do 
dnia 31.08.2028 r. 
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83 LIII/652/2018 2018-07-19 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy 
nieruchomości 
położonych 
w Raciborsku 
i Jankówce, 
stanowiących 
własność Gminy 
Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy (SOLNE MIASTO) 
na dz.339 Raciborsko i 2 Jankówka; 
zrealizowana - aneks z dnia 
12.09.2018 r. Obowiązuje do dnia 
31.08.2028 r. 

84 LIII/653/2018 2018-07-19 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Sygneczowie, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy(CKiT) na 
dz.137/13 Sygneczów; zrealizowana 
- aneks z dnia 27.08.2018 r. 
Obowiązuje do dnia 31.08.2028 r. 

85 LIV/659/2018 2018-09-11 

w sprawie przyznania 
dotacji z budżetu 
Gminy dla jednostek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych 

Przekazanie dotacji dla jednostek 
OSP -11.10.2018 r. Dotacja dotyczy 
zakupu odzieży ochronnej do 
działań bojowych dla jednostek OSP 
z terenu Gminy Wieliczka: OSP 
Dobranowice, OSP Byszyce, OSP 
Jankówka. Beneficjent wydatkował 
środki zgodnie z przeznaczeniem - 
umundurowanie  

86 LIV/660/2018 2018-09-11 

w sprawie przyznania 
dotacji z budżetu 
Gminy dla 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej 
w Czarnochowicach 

Przekazanie dotacji dla OSP 
Czarnochowice -26.09.2018 r. 
Dotacja dotyczy zakupu drabiny 
mechanicznej dla OSP 
Czarnochowice. Beneficjent 
wydatkował środki zgodnie z 
przeznaczeniem. 
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87 LIV/661/2018 2018-09-11 

w sprawie przyznania 
dotacji z budżetu 
Gminy dla 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej 
w Podstolicach 

Przekazanie dotacji dla OSP 
Podstolice-18.10.2018 r. Dotacja 
przeznaczona na zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
OSP Podstolice. Beneficjent 
wydatkował środki zgodnie z 
przeznaczeniem. 

88 LIV/662/2018 2018-09-11 

w sprawie 
uchwalenia zmiany 
Studium 
Uwarunkowań 
i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Miasta i Gminy 
Wieliczka 

Uchwała zrealizowania w 2018 
roku, przeprowadzono procedurę 
zmiany Studium zakończoną 
uchwaleniem przez Radę Miejską w 
Wieliczce(proces opiniowanie i 
uzgadnianie projektu, sporządzenie 
projektu do wyłożenia do 
publicznego wglądu, wyłożenie, 
składanie uwag, uchwalenie) 

89 LIV/663/2018 2018-09-11 

w sprawie 
uchwalenia zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
miasta i gminy 
Wieliczka – obszar 
„B” 

Uchwała zrealizowania w 2018 
roku, przeprowadzono procedurę 
zmiany MPZP zakończoną 
uchwaleniem przez Radę Miejską w 
Wieliczce (proces opiniowanie i 
uzgadnianie projektu, sporządzenie 
projektu do wyłożenia do 
publicznego wglądu, wyłożenie, 
składanie uwag, uchwalenie) 

90 LIV/664/2018 2018-09-11 

w sprawie 
uchwalenia zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
miasta i gminy 
Wieliczka – obszar 
„D” 

Uchwała zrealizowania w 2018 
roku, przeprowadzono procedurę 
zmiany MPZP zakończoną 
uchwaleniem przez Radę Miejską w 
Wieliczce(proces opiniowanie i 
uzgadnianie projektu, sporządzenie 
projektu do wyłożenia do 
publicznego wglądu, wyłożenie, 
składanie uwag, uchwalenie) 

91 LIV/665/2018 2018-09-11 

w sprawie przepisów 
porządkowych 
dotyczących 
przewozu osób 
i bagażu pojazdami 
Komunikacji Miejskiej 
w Wieliczce 

Uchwała została zrealizowana. 
Operator Wielicka Spółka 
Transportowa realizuje 
postanowienia uchwały. 

92 LIV/666/2018 2018-09-11 

w sprawie ustalenia 
cen i opłat za usługi 
przewozowe, 
uprawnień do 
przejazdów ulgowych 
oraz przepisów 
taryfowych 

Uchwała została zrealizowana. 
Operator Wielicka Spółka 
Transportowa realizuje 
postanowienia uchwały. 



250 
 

l.p. Numer Data Tytuł Opis realizacji uchwał 

w komunikacji 
miejskiej realizowanej 
na obszarze Gminy 
Wieliczka 

93 LIV/667/2018 2018-09-11 

w sprawie utworzenia 
Żłobka 
Samorządowego 
w Wieliczce oraz 
nadania statutu 

Uchwała zrealizowana – Żłobek 
Samorządowy nr 1 w Wieliczce 
obejmuje opieką 70 dzieci w wieku 
do lat 3. 

94 LIV/668/2018 2018-09-11 

w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za 
pobyt dziecka 
w żłobku oraz 
wysokości 
dodatkowej opłaty za 
wydłużony pobyt 
dziecka w żłobku 
a także maksymalnej 
wysokości opłaty za 
wyżywienie 

Uchwała realizowana przez 
jednostkę Gminy – Żłobek 
Samorządowy nr 1 w Wieliczce - 
rozliczanie kosztów za pobyt dzieci 
w żłobku 

95 LIV/669/2018 2018-09-11 

o zmianie uchwały 
w sprawie inkasa 
podatku od 
nieruchomości, 
rolnego i leśnego, 
opłaty targowej 

Zmiana inkasentów podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego, 
opłaty targowej. Po zmianie nowi 
inkasenci dokonują poboru 
podatków. 

96 LIV/670/2018 2018-09-11 

w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym 
powierzono 
stanowisko 
kierownicze oraz 
w sprawie określenia 
tygodniowego 
obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 
niektórych 
nauczycieli, 
obowiązujących 
w przedszkolach, 
szkołach i placówkach 
oświatowych 
prowadzonych przez 
Gminę Wieliczka 

Wprowadzenie m.in. zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom 
jest niezbędne do przygotowania 
arkuszy organizacji pracy szkół i 
przedszkoli dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Wieliczka 
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97 LIV/671/2018 2018-09-11 

w sprawie 
uchwalenia 
Regulaminu 
dostarczania wody 
i odprowadzania 
ścieków 

Po wydaniu opinii – postanowienie 
z dnia 3 sierpnia 2018 r. znak 
KR.RET.070.1.118.2018.AW, 
zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków uchwalono regulamin  

98 LIV/672/2018 2018-09-11 

w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 
położonych 
w Węgrzcach 
Wielkich, 
stanowiących 
własność Gminy 
Wieliczka 

Sprzedaż działek nr 904, 905, 906 
928 w Węgrzcach Wielkich; po 
wykazach, do ogłoszenia przetargi 
po zakończeniu umowy dzierżawy 
tj. w maju 2019 roku, cena 
wywoławcza netto dz. nr 904 – 
120 000 zł, 905 – 116 000 zł, 906 – 
275 000 zł, 928 – 305 000 zł 

99 LIV/673/2018 2018-09-11 

w sprawie nabycia 
nieruchomości 
położonej 
w miejscowości 
Chorągwica, 
stanowiącej własność 
osoby fizycznej 

Nabycie działek nr 24/13, 24/15 
Chorągwica. Oczekujemy na 
dostarczenie przez stronę 
ostatecznej decyzji podziałowej, 
nabycie za kwotę 19 320 zł 

100 LIV/674/2018 2018-09-11 

w sprawie nabycia 
nieruchomości 
położonej 
w miejscowości 
Koźmice Małe, 
stanowiącej własność 
Skarbu Państwa 

Nieodpłatne nabycie dz. Nr 183/4, 
183/6, 167/3 Koźmice Małe. 
Przygotowywane są dokumenty do 
umowy notarialnej i ustalany termin 
jej podpisania ze Skarbem Państwa 
– darowizna 

101 LV/677/2018 2018-10-10 

o zmianie uchwały 
w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki 
z Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
na realizację projektu 
pn. ,,Budowa 
kanalizacji w Gminie 
Wieliczka – etap IV" 

Zmiany uchwały nr LI/605/2018 
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 
maja 2018 r. wynikają z 
konieczności aktualizacji zakresu 
rzeczowego i finansowego projektu 
oraz przesunięcia realizacji umów 
zgodnie z HR na rok 2019 ze 
względu na długotrwałą procedurę 
zawierania umowy pożyczki w 
NFOŚiGW w Warszawie. 
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102 LV/678/2018 2018-10-10 
o zmianie Statutu 
Gminy Wieliczka 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego – 
wykonana 

103 LV/679/2018 2018-10-10 

o zmianie uchwały 
w sprawie przyznania 
dotacji z budżetu 
Gminy dla jednostek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych 

Przekazanie dotacji dla jednostek 
OSP -11.10.2018 r. Dotacja dotyczy 
zakupu odzieży ochronnej do 
działań bojowych dla jednostek OSP 
z terenu Gminy Wieliczka: OSP 
Dobranowice, OSP Byszyce, OSP 
Jankówka.  

104 LV/680/2018 2018-10-10 

w sprawie 
przekazania środków 
finansowych na 
Fundusz Wsparcia 
Policji 
z przeznaczeniem na 
dofinansowanie 
zadania pn. 
„Współfinansowanie 
w zakupie 
samochodu 
osobowego segment 
C w wersji 
oznakowanej dla 
Komendy Powiatowej 
Policji w Wieliczce 

Dotacja celowa dla Komendy 
Powiatowej policji w Wieliczce na 
Fundusz Wsparcia Policji z 
przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadania pn. „Współfinansowanie 
w zakupie samochodu osobowego 
segment C w wersji oznakowanej. 
Środki wykorzystane zgodnie z 
przeznaczeniem do poprawy 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Gminy 
Wieliczka. 
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105 LV/681/2018 2018-10-10 

o zmianie uchwały 
w sprawie trybu 
udzielania 
i rozliczania dotacji 
dla publicznych 
i niepublicznych szkół 
i przedszkoli 
prowadzonych na 
terenie Gminy 
Wieliczka oraz trybu 
kontroli 
prawidłowości ich 
pobrania 
i wykorzystania 

Dokonano zmian w uchwale w 
sprawie trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla publicznych i 
niepublicznych szkół i przedszkoli w 
związku z ciągle rosnącą liczbą 
jednostek niepublicznych i związaną 
z tym zwiększającą się ilością 
danych do przetworzenia i 
weryfikacji. W 2018 r. Gmina 
Wieliczka podpisała umowę z firmą 
Krakfin na wdrożenie serwisu ODPN 
- „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla 
placówek niepublicznych”. Serwis 
ODPN jest wielofunkcyjną aplikacją 
internetową dedykowaną do 
obsługi procesów związanych z 
funkcjonowaniem placówek 
niepublicznych, a także publicznych 
prowadzonych przez osoby fizyczne 
oraz prawne inne niż JST. 
Funkcjonalność systemu pozwala na 
zwiększenie kontroli nad 
publicznymi środkami jakie trafiają 
na rachunki placówek oraz daje 
możliwość uzyskiwania 
oszczędności w wyniku podniesienia 
poziomu kontroli danych 
stanowiących podstawę obliczania i 
przekazywania dotacji. 

106 LV/682/2018 2018-10-10 

w sprawie przyjęcia 
„Programu 
współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami 
prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 
2019” 

W myśl art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego 
uchwala roczny program 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami, 
o których mowa w art. 3. ust. 3 
Ustawy. Uchwalony przez Radę 
Miejską w Wieliczce program został 
poddany konsultacjom zgodnie z 
Uchwałą Nr XLII/657/2010 Rady 
Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 lipca 
2010 r. w sprawie szczególnego 
sposobu konsultacji 
podejmowanych uchwał w zakresie 
działalności pożytku publicznego z 
organizacjami pozarządowymi i 
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innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 
Konsultacje zarządził Burmistrz w 
dniu 12 września 2018 roku 
(zarządzenie nr 210/2018). W 
oznaczonym terminie do konsultacji 
nie zgłosił się żaden przedstawiciel 
organizacji pozarządowych. 
Program reguluje kierunki 
współpracy z organizacjami.  
 

107 LV/683/2018 2018-10-10 

o zmianie uchwały 
w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Gminie Miejskiej 
Kraków na 
funkcjonowanie 
Miejskiego Centrum 
Profilaktyki 
Uzależnień 
w Krakowie 

Uchwała zwiększająca pomoc 
finansową MCPU w Krakowie o 10 
tys. zł. 

108 LV/684/2018 2018-10-10 

w sprawie realizacji 
projektu 
"Deinstytucjonalizacja 
szansą na dobrą 
zmianę - projekt 
zintegrowany. Powiat 
wielicki" w ramach 
Osi IV Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 
"Innowacje społeczne 
i współpraca 
ponadnarodowa" 

„Deinstytucjonalizacja szansą na 
dobrą zmianę  to projekt, który 
Fundacja „Leonardo” realizuje w 
ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 
2020, zarządzanego przez 
Ministerstwo Rozwoju.  
Gmina Wieliczka nie wnosi wkładu 
własnego do realizacji projektu. W 
2018 roku działania podjęte przez 
pracowników zaangażowanych ww. 
projekt to: współpraca z zespołem 
mobilnym w ramach spotkań 
osobistych i telefonicznych, 
podejmowanie szerokich działań 
społecznych na rzecz beneficjenta 
projektu, 
uruchomienie form wsparcia 
finansowego i usługowego, 
korespondowanie z liderem 
projektu 
kompletowanie, archiwizowanie 
dokumentów dotyczących projektu, 
konsultacje z zespołem mobilnym 
projektu, monitorowanie wszelkich 
zmian w wytycznych programów 
oraz innych reguł prawnych 
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dotyczących zagadnień 
merytorycznych, uczestniczenie w 
kontroli projektu , 
współpraca z koordynatorem 
zespołów mobilnych, uczestniczenie 
w posiedzeniach zespołu 
sterującego projektem, 
uczestniczenie w szkoleniach 
organizowanych przez lidera 
projektu, monitorowanie działań 
pracowników MGOPS-u 
zaangażowanych do pracy w 
projekcie, praca w SI AUXILIO  
 

109 LV/685/2018 2018-10-10 

w sprawie 
bezprzetargowego 
wynajmu lokalu 
użytkowego 
położonego 
w Wieliczce 
ul. Daniłowicza 33 na 
rzecz 
dotychczasowego 
najemcy 

Zrealizowano uchwałę - zawarto 
umowę najmu w dniu 18.01.2019r.  

110 LV/686/2018 2018-10-10 

w sprawie 
bezprzetargowego 
wynajmu lokalu 
użytkowego 
położonego 
w Wieliczce 
ul. Dembowskiego 55 
na rzecz 
dotychczasowego 
najemcy 

Zrealizowano uchwałę - zawarto 
umowę najmu w dniu 28.12.2018r.  

111 LV/687/2018 2018-10-10 

w sprawie 
bezprzetargowego 
wynajmu lokalu 
użytkowego 
położonego 
w Węgrzcach 
Wielkich 266 na rzecz 
dotychczasowego 
najemcy 

Zrealizowano uchwałę - zawarto 
umowę najmu w dniu 08.02.2019r.  

112 LV/688/2018 2018-10-10 

w sprawie 
przekazania mienia 
komunalnego 
Sołectwu Brzegi 

przekazanie mienia komunalnego 
dz.195 Kokotów; Zrealizowana 
10.10. 2018 r 
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113 LV/689/2018 2018-10-10 

w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka oraz 
ustanowienia 
służebności przejazdu 
i przechodu przez 
część nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Sprzedaż działki nr 184/54 obr.1 
Wieliczka + ustanowienie 
służebności na dz.nr 183; 
sporządzony operat szacunkowy, 
wywieszony zostanie wykaz 
nieruchomości w I połowie 2019 
roku, cena działki 4 000 zł netto, 
służebność – 2 030 zł netto 

114 LV/690/2018 2018-10-10 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce, obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy na 
dz.23/1,23/2,23/3 obr.1 Wieliczka; 
zrealizowana - aneks z dnia 
18.12.2018 r. Obowiązuje do dnia 
31.12.2028 r. 

115 LV/691/2018 2018-10-10 

o zmianie uchwały 
w sprawie 
ustanowienia 
służebności 
gruntowej przez część 
nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

zmiana uchwały w sprawie 
ustanowienia służebności 
gruntowej na działce nr 163/20 
Gorzków; sporządzony operat 
szacunkowy, do zawarcia umowa  

116 LV/692/2018 2018-10-10 

w sprawie 
ustanowienia 
służebności 
gruntowej przez 
nieruchomości 
położone w obrębie 
Kokotów stanowiące 
własność Gminy 
Wieliczka 

Ustanowienia służebności 
gruntowej na dz. nr 89/2, 90/2 w 
Kokotowie. Zrealizowana, 5.11.208 
r została zawarta umowa notarialna 
Rep A nr 23533/2018, służebność za 
23 855 zł netto 

117 LV/678/2018 2018-11-14 

w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie 
Statutu Gminy 
Wieliczka 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego – 
wykonana 
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118 LVI/695/2018 2018-11-14 

w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego 
uchwały Nr 
X/71/2003 Rady 
Miejskiej w Wieliczce 
z 20 czerwca 2003 r. 
w sprawie Statutu 
Gminy Wieliczka 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego – 
wykonana 

119 LVI/696/2018 2018-11-14 

w sprawie przejęcia 
od Generalnej 
Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad 
zadania z zakresu 
administracji 
rządowej 

Na mocy niniejszej uchwały Gmina 
Wieliczka przejęła ograniczone 
zarządzanie drogą krajową nr 94 w 
granicach pasa drogowego na 
odcinku od km 1+086,3 do km 
1+576,0 w związku z budową 
drogowego układu 
komunikacyjnego wraz z wiaduktem 
nad DK 94. 

120 LVI/697/2018 2018-11-14 

w sprawie ustalenia 
kierunków działania 
Burmistrza w zakresie 
realizacji inwestycji 
polegającej na 
przebudowie 
skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 
964 z drogą krajową 
nr 94 w Wieliczce 

Zlecono opracowanie koncepcji 
przebudowy skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 964 z drogą 
krajową nr 94 w Wieliczce. 

121 LVI/698/2018 2018-11-14 

w sprawie kierunków 
działań Burmistrza 
Miasta i Gminy 
Wieliczka w zakresie 
budowy chodników 
w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 
964 Kasina Wielka – 
Dobczyce -Wieliczka 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka 
w grudniu 2018 r. wystąpił do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie ze stosownym wnioskiem 
o ujęcie w planie finansowym na 
rok 2019 zadania polegającego na 
kontynuacji budowy chodnika w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 964. 

122 LVI/699/2018 2018-11-14 

o zmianie uchwały 
w sprawie określenia 
przystanków 
komunikacyjnych 
przy drogach 
gminnych na terenie 
Gminy Wieliczka oraz 
warunków i zasad 
korzystania z tych 
przystanków 

Na wniosek mieszkańców zmianie 
uległ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 
XVII/253/2012 Rady Miejskiej w 
Wieliczce z dnia 30 marca 2012 r. w 
sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych przy drogach 
gminnych na terenie Gminy 
Wieliczka oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 
Opracowano projekt zmiany stałej 
organizacji ruchu oraz utworzono 
nowy przystanek autobusowy po 
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l.p. Numer Data Tytuł Opis realizacji uchwał 

obu stronach drogi gminnej nr 
560907K w Grajowie. 

123 LVI/700/2018 2018-11-14 

w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 
położonej 
w Brzegach, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Sprzedaż działek nr 444/34 i 453/1 
Brzegi. Opublikowany jest wykaz, w 
maju 2019 roku będzie zawarta 
umowa notarialna, dz. nr 444/34 – 
5 070 zł, dz. nr 453/1 – 1 180 zł 
netto 

124 LVI/701/2018 2018-11-14 

w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 
położonej 
w Czarnochowicach, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Sprzedaż działki nr 171/1 
Czarnochowice; po wykazie, do 
ogłoszenia przetarg ograniczony, 
cena wywoławcza dz. nr 171/1 – 17 
500 zł netto 

125 LVI/702/2018 2018-11-14 

w sprawie dzierżawy 
części nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 

Dzierżawa części działki nr 606/3 
obr.1 Wieliczka. Zrealizowana (1 
umowa dzierżawy zawarta) umowa 
z dnia 31.12.2018 r. Zawarta na 
okres 01.01.2019 r.– 30.06.2025 r. 

126 LVI/703/2018 2018-11-14 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy części 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy części działek 
17/5 i 23/3 obr. 1 Wieliczka; 
zrealizowana - aneks z dnia 
18.12.2018 r. Obowiązuje do dnia 
31.12.2028 r. 

127 LVI/704/2018 2018-11-14 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy części 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy na cz. dz.1834/2 
obr. 1 Wieliczka; zrealizowana - 
aneks z dnia 18.12.2018 r. 
Obowiązuje do dnia 31.12.2028 r. 

128 LVI/705/2018 2018-11-14 
w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy na cz. dz.1834/2 
obr. 1 Wieliczka; zrealizowana - 
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dzierżawy części 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

aneks z dnia 18.12.2018 r. 
Obowiązuje do dnia 31.12.2028 r. 

129 LVI/706/2018 2018-11-14 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy części 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce, obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy na cz. dz.908/3 
obr. 1 Wieliczka; zrealizowana - 
aneks z dnia 30.11.2018 r. 
Obowiązujący do dnia 30.11.2028r. 

130 LVI/707/2018 2018-11-14 

w sprawie wyrażenia 
zgody na 
przedłużenie umowy 
dzierżawy części 
nieruchomości 
położonej 
w Wieliczce, obręb 1, 
stanowiącej własność 
Gminy Wieliczka 
i odstąpienie od 
obowiązku trybu 
przetargowego 

Wyrażenie zgody na przedłużenie 
umowy dzierżawy na cz. dz.36 obr. 
1 Wieliczka; zrealizowana - aneks z 
dnia 31.12.2018 r. Obowiązuje do 
dnia 31.08.2019 r. 

131 II/3/2018 2018-12-06 

w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia 
Burmistrza Miasta 
i Gminy Wieliczka 

Wynagrodzenie Burmistrza 
wypłacane od nowej kadencji 
zgodnie z podjętą uchwałą 

132 III/13/2018 2018-12-21 

w sprawie ustalenia 
dopłaty dla taryfowej 
grupy odbiorców 
usług zbiorowego 
odprowadzania 
ścieków 

Dopłaty będą realizowane w roku 
2019 zgodnie z regulaminem 2,60 zł 
do 1m3 ścieków. 

133 III/14/2018 2018-12-21 

w sprawie 
przystąpienia Gminy 
Wieliczka do 
Stowarzyszenia - 
Zielony Pierścień 

Uchwała została zrealizowana. 
Gmina Wieliczka przystąpiła do 
Stowarzyszenia Zielony Pierścień 
Tarnowa. 



260 
 

l.p. Numer Data Tytuł Opis realizacji uchwał 

Tarnowa z siedzibą 
w Skrzyszowie jako 
członek wspierający 

134 III/15/2018 2018-12-21 

o zmianie uchwały 
w sprawie ustalenia 
cen i opłat za usługi 
przewozowe, 
uprawnień do 
przejazdów ulgowych 
oraz przepisów 
taryfowych 
w komunikacji 
miejskiej realizowanej 
na obszarze Gminy 
Wieliczka 

Uchwała została zrealizowana. 
Operator Wielicka Spółka 
Transportowa realizuje 
postanowienia uchwały. 

135 III/16/2018 2018-12-21 

w sprawie 
uchwalenia zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
miasta i gminy 
Wieliczka – obszar 
„D” 

Uchwała zrealizowania w 2018 
roku, przeprowadzono procedurę 
zmiany MPZP zakończoną 
uchwaleniem przez Radę Miejską w 
Wieliczce (proces opiniowanie i 
uzgadnianie projektu, sporządzenie 
projektu do wyłożenia do 
publicznego wglądu, wyłożenie, 
składanie uwag, uchwalenie) 

136 III/17/2018 2018-12-21 

o zmianie uchwały 
w sprawie przejęcia 
od Generalnej 
Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad 
zadania z zakresu 
administracji 
rządowej 

W trakcie rozmów z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad uzgodniono zmianę 
brzmienia uchwały nr LVI/696/2018 
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie 
przejęcia od Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad zadania 
z zakresu administracji rządowej. W 
niniejszej uchwale doprecyzowano 
kwestię zarządu i utrzymania przez 
Gminę Wieliczka wiaduktu wraz z 
ciągiem drogi gminnej 
realizowanego w ramach inwestycji 
polegającej na budowie układu 
komunikacyjnego. 

137 III/18/2018 2018-12-21 

w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Profilaktyki 
i Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 
2019r. 
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Narkomanii na rok 
2019 

138 III/19/2018 2018-12-21 

w sprawie przyjęcia 
programu 
osłonowego 
dotyczącego 
udzielania 
mieszkańcom Gminy 
Wieliczka pomocy 
w zakresie 
dożywiania 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 
2019r. 

139 III/20/2018 2018-12-21 

w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Gminie Miejskiej 
Kraków na 
funkcjonowanie 
Miejskiego Centrum 
Profilaktyki 
Uzależnień 
w Krakowie 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 
2019r. 

140 III/21/2018 2018-12-21 

w sprawie udzielenia 
dotacji dla 
Samodzielnego 
Publicznego Zespołu 
Lecznictwa 
Otwartego 
w Wieliczce 

Uchwała zwiększająca pomoc 
finansową MCPU w Krakowie o 10 
tys. zł. 

141 III/22/2018 2018-12-21 

w sprawie 
bezprzetargowego 
wynajmu lokalu 
użytkowego 
położonego 
w Węgrzcach 
Wielkich 516 na rzecz 
dotychczasowego 
najemcy 

Zrealizowano uchwałę - zawarto 
umowę najmu w dniu 28.12.2018r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce  

Rada Miejska w roku 2018 obradowała na 14 sesjach, podejmując 179 uchwał. Wśród podjętych 
uchwał 26 to uchwały w sprawach finansowych tj. zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej, oraz 
w Budżecie Gminy Wieliczka – tabela poniżej. 4 uchwały dotyczyły rozpatrzenia skarg, 3 uchwały 
dotyczyły powołania oraz liczby Komisji Rady Miejskiej, 2 uchwały dotyczyły planu pracy, 2 dotyczyły 
wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących. Najwięcej pośród podjętych przez Radę 
Miejską uchwał w roku 2018 dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym aż 56 
uchwał. 
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Tabela: Lista uchwał finansowych podjętych przez Radę Miejską w Wieliczce w roku 2018 

l.p. Numer Data Tytuł 

1 XLVII/565/2018 15-02-2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/537/2017 Rady Miejskiej 
w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka 

2 XLVII/566/2018 15-02-2018 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 
rok 2018 

3 XLVIII/572/2018 27-03-2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/537/2017 Rady Miejskiej 
w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka 

4 XLVIII/573/2018 27-03-2018 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 
rok 2018 

5 XLIX/598/2018 18-04-2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/537/2017 Rady Miejskiej 
w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka 

6 XLIX/599/2018 18-04-2018 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 
rok 2018 

7 LI/603/2018 08-05-2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/537/2017 Rady Miejskiej 
w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka 

8 LI/604/2018 08-05-2018 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 
rok 2018 

9 LII/611/2018 13-06-2018 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego 
w Wieliczce za rok 2017 

10 LII/612/2018 13-06-2018 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Wieliczka za 2017 rok oraz sprawozdania rocznego 
z wykonania budżetu Gminy Wieliczka za 2017 rok 

11 LII/613/2018 13-06-2018 
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka z tytułu wykonania budżetu Gminy Wieliczka za 
2017 rok 

12 LII/614/2018 13-06-2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/537/2017 Rady Miejskiej 
w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka 

13 LII/615/2018 13-06-2018 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 
rok 2018 

14 LIII/627/2018 19-07-2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/537/2017 Rady Miejskiej 
w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka 

15 LIII/628/2018 19-07-2018 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 
rok 2018 

16 LIV/657/2018 11-09-2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/537/2017 Rady Miejskiej 
w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka 
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17 LIV/658/2018 11-09-2018 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 
rok 2018 

18 LV/675/2018 10-10-2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/537/2017 Rady Miejskiej 
w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka 

19 LV/676/2018 10-10-2018 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 
rok 2018 

20 LVI/693/2018 14-11-2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/537/2017 Rady Miejskiej 
w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka 

21 LVI/694/2018 14-11-2018 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 
rok 2018 

22 III/10/2018 21-12-2018 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
z końcem roku budżetowego 2018 

23 III/11/2018 21-12-2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka 

24 III/12/2018 21-12-2018 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIELICZKA NA ROK 2019 

25 III/8/2018 21-12-2018 
w sprawie zmiany uchwały nr XLV/537/2017 Rady Miejskiej 
w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wieliczka 

26 III/9/2018 21-12-2018 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 
rok 2018 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce  

Uchwały finansowe dotyczące roku 2018, tj. uchwały w sprawie uchwalenia budżetu lub też zmian 
w budżecie, oraz uchwały dotyczące wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian zostały 
zrealizowane, oraz szczegółowo omówione w sprawozdaniach finansowych przekazanych do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Radzie Miejskiej w Wieliczce. Realizacja uchwał 
finansowych jest przedmiotem opiniowania przez stosowne Komisje Rady Miejskiej oraz Radę Miejską. 
Uchwały dotyczące budżetu roku 2019 są w ciągłej realizacji. 

Pozostałe uchwały podejmowane przez Radę Miejską w Wieliczce w zestawieniu tabelarycznym ujęto 
poniżej. 

Tabela: Pozostałe uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce podjęte w roku 2018 

l.p. Numer Data Tytuł 

1 XLVI/563/2018 23-01-2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

2 XLVI/564/2018 23-01-2018 w sprawie planu pracy Rady na 2018 rok 

3 LII/626/2018 13-06-2018 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Gminnego Zarządu 
Dróg w Wieliczce 

4 LIII/654/2018 19-07-2018 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka 
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5 LIII/655/2018 19-07-2018 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce 

6 LIII/656/2018 19-07-2018 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce 

7 I/1/2018 22-11-2018 
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady 
Miejskiej 

8 I/2/2018 22-11-2018 
w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej 

9 II/4/2018 06-12-2018 
w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego, który 
w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje czynności 
z zakresu delegowania w podróże służbowe 

10 II/5/2018 06-12-2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

11 II/6/2018 06-12-2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

12 II/7/2018 06-12-2018 
w sprawie liczby, nazw oraz składów osobowych komisji Rady 
Miejskiej w Wieliczce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce  

Zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz przekazywał uchwały do organów nadzoru 
jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Małopolski, a w zakresie spraw finansowych – 
Regionalna Izba Obrachunkowa. 
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X. Realizacja budżetu partycypacyjnego 

X.1. Realizacja fundusz sołecki 

Ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim uregulowano kwestie tworzenia funduszu 
sołeckiego, oraz zasady zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu. 

O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie gminy rozstrzyga rada gminy, podejmując uchwałę, 
w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Fundusz sołecki nie jest 
funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Środki 
funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wnioskach, są zadaniami 
własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się mnożąc kwotę bazową15 razy sumę 
liczby mieszkańców16 podzieloną na 100 i kwoty 2. Wysokość środków przeznaczonych na dane 
sołectwo, nie może przekroczyć dziesięciokrotności kwoty bazowej. Burmistrz, w terminie do dnia 31 
lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informacje o wysokości 
przypadających danemu sołectwu środków, i jednocześnie przekazuje wojewodzie informację o 
wysokości przypadających danym sołectwom środków, oraz o wysokości kwoty bazowej. 
Nieprzekazanie przez burmistrza informacji, w terminie, skutkuje utratą przez gminę prawa do zwrotu 
części wydatków wykonanych w ramach funduszu w danym roku budżetowym. Środki funduszu 
niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. Gmina otrzymuje z budżetu państwa 
zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu. Zwrot obejmuje 
wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy. Wysokość wydatków stanowiąca podstawę 
obliczenia zwrotu nie może przekroczyć wysokości środków ujętych w informacji przekazanej przez 
burmistrza. Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego podlegają zwrotowi w następującej 
wysokości: 

1) 40% wykonanych wydatków - dla gmin, w których kwota bazowa jest mniejsza od średniej 
kwoty bazowej17 w skali kraju, 

                                                           
 

15 Kwota bazowa - iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o 
finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych 
na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, 
ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
16 Liczba mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, 
określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 
września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.), 
17 Średnia kwota bazowa w kraju - obliczaną dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ujętych w rejestrze 
terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 
r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2), według stanu na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. Średnią 
kwotę bazową w kraju oblicza się, dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i 
miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, 
ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w 
kraju stanowią wykonane dochody bieżące wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata w 
sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o 
finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do 
właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju 
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2) 30% wykonanych wydatków - dla gmin, w których kwota bazowa wynosi od 100% do 120% 
średniej kwoty bazowej w skali kraju, 

3) 20% wykonanych wydatków - dla gmin, w których kwota bazowa jest większa od 120% 
i nie większa niż 200% średniej kwoty bazowej w skali kraju, 

W Gminie Wieliczka uchwałą Nr XLIII/560/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 marca 2014 r. 
rozstrzygnięto o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Wieliczka środków stanowiących fundusz sołecki. 
W uzasadnieniu uchwały stwierdzono, iż podejmując decyzję o wyodrębnieniu tych środków 
kierowano się pozytywnymi doświadczeniami wynikającymi z dotychczasowej praktyki wdrażania 
funduszu sołeckiego w Gminie. Uwzględniono również opinie sołtysów wyrażone na spotkaniu 
konsultacyjnym w dniu 11 marca 2014 roku, na którym większość sołtysów opowiedziała się za 
wyodrębnieniem funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wieliczka.  

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do burmistrza 
przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady 
sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków 
określonych dla danego sołectwa, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. W terminie do 
dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje 
burmistrzowi wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Burmistrz w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków, jednocześnie informując o tym sołtysa. 
Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, podtrzymać wniosek niespełniający 
warunków, kierując go do rady gminy za pośrednictwem burmistrza. W przypadku, gdy wniosek został 
odrzucony przez burmistrza z powodu niespełnienia warunków, zebranie wiejskie może ponownie 
uchwalić wniosek. Sołtys, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, przekazuje radzie gminy za 
pośrednictwem burmistrza wniosek ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie. W przypadku 
podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego 
otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków lub podtrzymany po terminie. 
Burmistrz związany jest rozstrzygnięciem rady gminy. W przypadku ponownie uchwalonego wniosku, 
rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca 
wniosek niespełniający warunków lub przekazany po terminie. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
związany jest rozstrzygnięciem rady gminy. 

Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Każde z sołectw zamierzających wspólnie 
realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie 
wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października 
danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o 
zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Wniosek ten, 
nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej. 

Rada gminy może zwiększyć środki funduszu, określając w terminie do dnia 30 czerwca roku 
poprzedzającego rok budżetowy, w drodze uchwały, zasady zwiększania środków funduszu 
przypadających na poszczególne sołectwa. Uchwała podjęta po tym terminie, jest nieważna. Uchwała, 
zwiększeniu środków, ma zastosowanie do lat budżetowych następujących po roku, w którym została 
podjęta. Zwiększona wysokość środków funduszu nie jest wliczana do wydatków wykonanych w 
ramach funduszu, od których przysługuje częściowy zwrot. 

                                                           
 

i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 
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W roku 2018 sołtysi złożyli wnioski o wyodrębnienie środków na następujące zadania: 

Brzegi 
1. remont budynku mieszkalnego w sołectwie Brzegi 
2. wykonanie tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa Brzegi 
3. organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców w sołectwa Brzegi 
4. utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury 
5. zakup i montaż pieca c.o. w budynku WDK w Brzegach 

Byszyce 
1. remont drogi gminnej nr 561070K w Byszycach 
2. remont ogrodzenia wokół parkingów w Byszycach na dz. nr 135 gm. Wieliczka 

Chorągwica 
3. serwis strony internetowej sołectwa Chorągwica  
4. zapewnienie gotowości bojowej oraz zabezpieczenie majątku OSP w Chorągwicy służące 

ochronie przeciwpożarowej 
5. montaż monitoringu na terenie sołectwa Chorągwica 
6. utrzymanie czystości na działce gminnej 
7. zakup dwóch namiotów służących organizacji imprez plenerowych 
8. organizacja wydarzenia związanego z kultywowaniem tradycji ludowych w sołectwie 

Chorągwica 
9. utrzymanie boiska sportowego w sołectwie Chorągwica 
10. utrzymanie boiska sportowego w Chorągwicy 

Czarnochowice 
1. utrzymanie terenów w sołectwie Czarnochowice 
2. utrzymanie Domu Kultury wraz z otoczeniem budynku 
3. rozbudowa WDK w Czarnochowicach 

Dobranowice 
1. awaryjna naprawa dróg 
2. zapewnienie gotowości bojowej oraz zabezpieczenie majątku OSP w Dobranowice służące 

ochronie przeciwpożarowej 
3. budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 561002K w miejscowości Dobranowice 
4. organizacja pikniku rodzinnego w Dobranowicach 
5. utrzymanie czystości na placu zabaw w Dobranowicach 

Golkowice 
1. zakup i montaż grzejników w pomieszczeniu wykorzystywanym na potrzeby sołectwa 

Golkowice 
2. wspieranie inicjatyw sportowych przez młodzież w szkole Podstawowej w Golkowicach 
3. wspieranie inicjatyw sportowych przez młodzież w szkole Podstawowej w Golkowicach 
4. Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 122 w miejscowości Golkowicach 

Gorzków 
1. zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Gorzków 
2. budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 561041K w miejscowości Gorzków 
3. Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi na działkach 65/9, 67/3, 68/3, 65/11, 65/13, 69/4, 

69/6, 70/4, 70/6 w miejscowości Gorzków 
Grabie 

1. utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Grabie 
2. Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Grabie 
3. Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Grabie 
4. utrzymanie budynku WDK w Grabiu 
5. renowacja parkietu w budynku WDK w Grabiu 

Grabówki 
1. utrzymanie czystości tablic ogłoszeniowych w sołectwie Grabówki 
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2. budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561012K w miejscowości Grabówkach 
3. budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 118 w miejscowości Grabówki 
4. zakup sprzętu sportowego dla dzieci biorących udział w zajęciach sportowych 

Grajów 
1. Akcja "Sprzątanie świata" przez dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Grajowie 
2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grajowie 
3. Akcja "Sprzątanie świata" przez dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Grajowie 
4. budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 560990K w miejscowości Grajów 
5. organizacja „Święta Chleba” w Grajowie 

Jankówka 
1. Zagospodarowanie terenu wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka 

Janowice 
2. remont drogi gminnej nr 561024K w Janowicach 
3. Remont gminnych dróg szutrowych nr 146, 147, 154, 155 i 561031K  
4. zakup energii elektrycznej na oświetlenie obszaru przestrzeni publicznej w centrum 

miejscowości Janowice 
5. zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru centrum miejscowości Janowice 
6. organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie Janowice 

Kokotów 
1. remont drogi na działce nr 484/14 w miejscowości Kokotów 
2. zakup pompy szlamowej dla OSP-zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Kokotów 
3. Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561105K (działka 465/1) w miejscowości Kokotów 

Budowa oświetlenia przy placu manewrowym w miejscowości Kokotów 
1. organizacja i rozwój tańca wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Kokotów 
2. organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie Kokotów 
3. doposażenie świetlicy środowiskowej w Kokotowie 
4. zakup sprzętu sportowego na potrzeby sołectwa Kokotów 
5. Ogrodzenie placu zabaw w Kokotowie działka 484/4 

Koźmice Małe 
1. opłata za dostęp do internetu oraz utrzymanie strony internetowej sołectwa Koźmice Małe 
2. Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr 7 w miejscowości Koźmice Małe 
3. utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym zapleczem w sołectwie Koźmice Małe 

Koźmice Wielkie 
1. remont drogi nr 561027K o długości 120 m z położeniem nakładki asfaltowej w miejscowości 

Koźmice Wielkie 
2. remont drogi nr 561029K w miejscowości Koźmice Wielkie 
3. Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561027K w miejscowości Koźmice Wielkie 
4. utrzymanie budynku wielofunkcyjnego w Koźmicach Wielkich 

Lednica Górna 
1. porządkowanie terenu sołectwa Lednica Górna w zakresie drogownictwa 
2. remont drogi gminnej nr 561109K w Lednicy Górnej  
3. budowa oświetlenia zewnętrznego drogi na działkach 36/6, 36/5, 66/7, 66/11, 65/4 w 

sołectwie Lednica Górna 
4. organizacja wydarzeń integracyjnych w sołectwie  
5. zakup strojów regionalnych na potrzeby sołectwa Lednica Górna  
6. Wykonanie piłko-chwytów na boisko przy świetlicy środowiskowej w Lednicy Górnej 

Mała Wieś 
1. opracowanie dokumentacji na remont drogi na działce nr 104/16 w Małej Wsi 
2. dostosowanie pomieszczeń dolnej części WDK w Małej Wsi na potrzeby wychowania 

przedszkolnego 
3. utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Małej Wsi 

Mietniów 
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1. prowadzenie strony internetowej sołectwa Mietniów 
2. odnowienie tablic informacyjnych w sołectwie Mietniów 
3. utrzymanie terenu zielonego w sołectwie Mietniów 
4. budowa oświetlenia ulicznego drogi Nr 560964K w miejscowości Mietniów 
5. budowa oświetlenia ulicznego drogi Nr 561111K w miejscowości Mietniów 
6. budowa wiaty składowej przy świetlicy wiejskiej w Mietniowie 
7. zakup strojów dla Zespołu Regionalnego "Mietniowiacy" 
8. organizowanie wydarzeń związanych z kultywowaniem tradycji ludowych w sołectwie 

Mietniów 
Pawlikowice 

1. utrzymanie działki gminnej przy placu zabaw 
2. organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Pawlikowic 
3. utrzymanie Domu Kultury w Pawlikowicach 
4. przebudowa nawierzchni utwardzonej przed budynkiem Domu Kultury w Pawlikowicach 

Podstolice 
1. remont drogi gminnej Nr 561050K w Podstolicach I etap 

Raciborsko 
2. remont instalacji elektrycznej w budynku wykorzystywanym na potrzeby sołectwa Raciborsko 
3. wyposażenie sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Raciborsku 
4. budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 560996K w miejscowości Raciborsko 
5. budowa oświetlenia zewnętrznego drogi wewnętrznej nr 84 w miejscowości Raciborsko 

Rożnowa 
1. remont Kapliczki Św. Floriana w miejscowości Rożnowa 

Siercza 
2. utrzymanie budynku mieszkalnego w sołectwie Siercza 
3. czyszczenie tablic ogłoszeniowych w sołectwie Siercza  
4. oznaczenie przysiółków w sołectwie Siercza 
5. Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie rekreacyjnym w sołectwie Siercza 
6. budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560980K w miejscowości Siercza-II etap 
7. organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Siercza 
8. zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Sierczy 
9. wykonanie mapy geodezyjnej dot. placu zabaw w sołectwie Siercza 

Strumiany 
1. utrzymanie Wiejskiego Domu Ludowego w Strumianach 
2. remont Wiejskiego Domu Ludowego w Strumianach 
3. remont dojść do placu zabaw w Strumianach 
4. utrzymanie działki wokół Wiejskiego Domu Ludowego w Strumianach 
5. organizacja spotkań integracyjnych dla społeczności lokalnej 

Sułków 
1. zapewnienie gotowości bojowej OSP w Sułkowie-zakup sprzętu i wyposażenia służących 

ochronie przeciwpożarowej  
2. zakup materiałów dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieliczce-Szkoły Filialnej w 

Sułkowie 
3. utrzymanie terenów zielonych na działkach 70/2,70/3,70/6 
4. zagospodarowanie działki nr 70/6 
5. zagospodarowanie terenu wokół budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa na 

działce nr 153 w Sułkowie 
6. zorganizowanie wydarzeń integrujących społeczność wsi Sułków 
7. zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Sułkowie 
8. zakup wyposażenia i malowanie altanki  
9. zakup energii elektrycznej na oświetlenie placu zabaw i siłowni 
10. doposażenie placu zabaw 
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Sygneczów 
1. zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw w Sygneczowie 
2. oświetlenie parku przy Szkole Podstawowej w Sygneczowie 
3. utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sygneczów 
4. montaż kamer zewnętrznych na budynku świetlicy Środowiskowej w Sygneczowie 
5. zakup sprzętu sportowego dla młodzieży sołectwa Sygneczów uprawiających dyscypliny 

sportowe 
6. zakup bezpiecznej nawierzchni z płyt elastycznych na placu zabaw w sołectwie Sygneczów 

Śledziejowice 
1. organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa 
2. zagospodarowanie terenu wokół WDK w Śledziejowicach 
3. utrzymanie WDK w Śledziejowicach 
4. przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci 

Węgrzce Wielkie 
1. utrzymanie budynków nr 359 i 266 Węgrzcach Wielkich 
2. budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 560944K w miejscowości Węgrzce Wielkie 
3. utwardzenie działki pod miejsca postojowe przy placu zabaw-działka nr 1352/5 w Węgrzcach 

Wielkich 
4. budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2009K na działce 1352/5 położonej w 

miejscowości Węgrzce Wielkie gm. Wieliczka 
5. doposażenie placu zabaw na działce nr 1352/5 w Węgrzcach Wielkich - zakup urządzeń 

zabawowych 
6. budowa ogrodzenia boiska trawiastego do piłki nożnej gotowymi elementami panelowymi z 

drutu zgrzewanego do wysokości 3,6 mb. 
Zabawa 

1. remont drogi gminnej nr 560926K w miejscowości Zabawa 
2. zagospodarowanie działek gminnych nr 273/2 i nr 274 na cele rekreacyjno-sportowe w 

Zabawie 

Sołectwa zgłosiły 134 zadania na łączną kwotę 1 003 024,55 zł. Udało wykonać się niemal wszystkie 
zadania (126 zadań) na łączną kwotę 942 856,07 zł. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 
374 379,28 zł, wydatki bieżące to kwota 568 476,79 zł.  

Środki zwiększone o 10% ponad wysokość funduszu sołeckiego wyniosły 100 302,46zł. Wykonanie 
zadań w roku 2018 było na poziomie 93,2% i wyniosło 93 441,72 zł. Wydatki bieżące stanowiły niemal 
70% wszystkich poniesionych wydatków – kwota 65 001,97 zł, pozostała część wydatków 28 439,76 zł 
to wydatki majątkowe.  

18 zadań pośród wszystkich dotyczyło budowy oświetlenia zewnętrznego na drogach gminnych. Łączna 
kwota wniosków o budowę oświetlenia wyniosła 270 756,91 zł. Pośród złożonych wniosków 
12 dotyczyło remontów dróg gminnych. Wnioskowana kwota to 202 477,56 zł. Część wniosków – 
16 dotyczyła wiejskich domów kultury (np. doposażenia, utrzymania, rozbudowy i inne) –łączna kwota 
wniosków 186 238,42 zł. Zadania związane z integracją społeczną poprzez organizację spotkań były 
również często zgłaszane przez sołectwa – 15 razy w 2018r. Łączna kwota wniosków wynosiła 
59 851,65zł. Wiele zadań (16) zgłaszanych do funduszu sołeckiego związanych było ze sportem. 
Wnioski te dotyczyły zarówno zakupu sprzętu jak i utrzymania boisk sportowych – łączna kwota zadań 
wyniosła 112 335,91zł. Szczegółowe rozliczenie środków funduszu sołeckiego zostało przedstawione w 
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 

28 sierpnia 2018r. Gmina Wieliczka otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu 
sołeckiego za rok 2017. Za wydatki roku 2018 gmina Wieliczka otrzyma dotację celową w roku 2019. 
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Stwierdzić należy, że fundusz sołecki wydatkowany w roku 2018 został na najpilniejsze potrzeby 
sołectw, co równocześnie przyczyniło się do zmiany wsi na piękniejszą. 

X.2. Budżet obywatelski w roku 2018 

Budżet Obywatelski w Gminie Wieliczka realizowany był w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w 
Wieliczce Nr XXXVIII/444/2017 z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Przepis ten ustala szczegółowe zasady i 
tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, dotyczące budżetu obywatelskiego Gminy 
Wieliczka.  

Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka definiuje iż przez budżet obywatelski należy 
rozumieć formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy 
Wieliczka na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy 
w zakresie wskazanym w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie ogłoszenia 
konsultacji budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka. Realizacja zadań w ramach budżetu 
obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego. Ze środków budżetu obywatelskiego 
finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. Ponadto 
Burmistrz może określić limit wydatków na pojedyncze zadanie. Zadania finansowane z budżetu 
obywatelskiego mogą mieć charakter lokalny (zadania służące mieszkańcom jednej jednostki 
pomocniczej) lub ogólnogminny18 (zadania służące mieszkańcom całej Gminy).  

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec. Do swojego zgłoszenia 
wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć listę poparcia dla propozycji zadania, podpisaną przez co 
najmniej 15 mieszkańców na wzorze określonym w Zarządzeniu Burmistrza19. W zarządzeniu znaleźć 
się muszą informacje niezbędne do zgłoszenia propozycji zadania. Burmistrz informuje o terminie 
składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz wysokości środków przeznaczonych na ich 
realizację co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem tego terminu.  

Czas na składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego nie może być krótszy niż 21 dni. 
Zgłoszone propozycje zadań są podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony 
internetowej.  

Wnioskodawca określa przybliżony koszt realizacji propozycji zadania według własnego oszacowania. 
Ostatecznej wyceny dokonuje Burmistrz w procesie weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań. 
Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania złożonej propozycji zadania, nie później jednak niż na 7 
dni przed rozpoczęciem głosowania. Zgłoszone przez wnioskodawców propozycje zadań do budżetu 
obywatelskiego podlegają weryfikacji formalnej. Sprawdzenia dokonuje powołany przez Burmistrza 
Zespół ds. budżetu obywatelskiego. Regulamin Zespołu ds. budżetu obywatelskiego określa Burmistrz 
w Zarządzeniu20. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożona propozycja zadania nie zawiera 
istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji, wnioskodawca zostanie niezwłocznie 

                                                           
 

18 oznacza to, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednej jednostki pomocniczej Gminy. 
19 ZARZĄDZENIE NR 165/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie 
ustalenia wzoru ankiety oraz szczegółowej procedury głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na 
rok 2019 
20 ZARZĄDZENIE NR 136/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie 

powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 oraz określenia Regulaminu tego 
Zespołu 
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poinformowany, telefonicznie lub pocztą elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnień lub 
modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji zadania. Modyfikacja, musi być dokonana z zachowaniem 
zasady racjonalności gospodarowania środkami publicznymi. Od momentu zawiadomienia o brakach 
we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, wnioskodawca ma 2 dni 
robocze na dokonanie korekty. W przypadku zmiany kwoty, zakresu rzeczowego lub wprowadzania 
innych istotnych zmian w projekcie w wyniku weryfikacji, wnioskodawca musi dostosować tytuł i opis 
do wprowadzonych zmian. Zmiany, podlegają publikacji na stronach internetowych.  

W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania których wymagany 
koszt całkowity na realizacje przekracza środki przeznaczone na budżet obywatelski lub kwotę limitu 
wydatków określoną na pojedyncze zadanie oraz zadania które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności 
z obowiązującymi w Gminie planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady Miejskiej w Wieliczce i 
zarządzeniami Burmistrza. Ponadto nie mogą być realizowane zadania, które wymagają współpracy 
instytucjonalnej, jeżeli osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją nie przedstawiły wyraźnej, 
pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia a także zadania, które naruszałyby 
obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, zadania które są 
planowane do realizacji na gruntach do których Gminie nie przysługuje tytuł prawny lub które zakładają 
realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia 
lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie. 

Wyniki weryfikacji podlegają publikacji za pośrednictwem strony internetowej. Informacja o wynikach 
weryfikacji zawiera co najmniej wykaz złożonych propozycji zadań, oznaczenie „przyjęte” lub 
„odrzucone” dla każdej z propozycji wraz z podaniem przyczyn w przypadku odrzucenia. 

Z przyjętych propozycji zadań tworzona jest lista projektów, które poddane będą pod głosowanie 
mieszkańców. Lista zawiera co najmniej nazwę propozycji zadania, oraz szacunkowy koszt realizacji. O 
kolejności na liście decyduje liczba podpisów na liście poparcia. W przypadku równej liczby podpisów 
decyduje losowanie. Wyboru zadań budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy w głosowaniu 
poprzez wypełnienie ankiety. Wzór ankiety oraz szczegółową procedurę głosowania ustala Burmistrz 
ustala w drodze Zarządzenia. 

Głosowanie trwa nie krócej niż 7 dni. Głosować może każdy mieszkaniec. Każdy mieszkaniec może 
dokonać wyboru do trzech spośród przedstawionych propozycji zadań, określając ich priorytet 
realizacji poprzez przyznanie właściwej liczby punktów od 1 do 3. Każde z wybranych trzech zadań 
otrzyma wówczas inną punktację , a mianowicie 1, 2 lub 3 punkty. Suma uzyskanych punktów decyduje 
o kolejności zadań na liście do realizacji. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały 
największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. 
Dla określenia wartości projektów stosuje się wycenę ostateczną zadań dokonaną przez Burmistrza. 
Jeżeli dwie lub więcej propozycji zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę punktów, o ich 
kolejności na liście decyduje losowanie. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą 
wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie 
spowoduje przekroczenia dostępnych środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego. 
Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będą pozostawać ze sobą w sprzeczności 
lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło największe poparcie. W 
przypadku równej liczby punktów decyduje losowanie. 

W roku 2018 przeprowadzono procedurę zgłaszania (termin składania propozycji zadań do budżetu 
obywatelskiego biegł od dnia 8 czerwca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.) oraz wyłaniania wniosków 
do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 (głosowanie w sprawie wyboru zadań do Budżetu 
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Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 odbyło się w dniach od 2 sierpnia 2018 r. do 14 września 
2018 r., do godz. 1600). W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2019 rok planowano 
wyodrębnić środki w łącznej kwocie 1 760 000,00 zł przeznaczonej na wydatki w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Na zadania ogólnogminne planuje się środki w łącznej kwocie 1 000 000 zł. Na zadania 
lokalne planuje się środki w łącznej kwocie 760 000 zł. Na zadania lokalne, służące mieszkańcom jednej 
jednostki pomocniczej Gminy ustalono limit w kwocie do 40 000,00 zł na pojedyncze zadanie. 
Dodatkowo ustalono, iż w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zostać zrealizowane zadania 
wyłącznie o charakterze inwestycyjnym. 

Zadania zgłoszone przez mieszkańców: 
1 Utworzenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Grajowie. 
2 Modernizacja pracowni komputerowej w szkole podstawowej w Gorzkowie. 
3 Utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Gorzkowie. 
4 Budowa budynku gospodarczego dla obsługi świetlicy środowiskowej w Mietniowie 
5 Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa. 
6 Zakup i montaż parku linowego na osiedlowym placu zabaw - Wieliczka osiedle Lekarka 
7 Utworzenie placu zabaw w Śledziejowicach. 
8 Wykonanie ogrodzenia działki nr 343/2 w Raciborsku. 
9 Modernizacja ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Lekarka. 
10 Modernizacja sali lekcyjnej na pracownię językową w SP nr 2 w Wieliczce. 
11 Zakup wraz z montażem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. 
12 Modernizacja rzutni pchnięcia kulą. 
13 Budowa chodnika i uporządkowanie terenu celem połączenia ul. Mieszka I z ul. Sadową 
14 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golkowicach. 
15 Rozbudowa istniejącego parkingu na działce 344/2 w Janowicach gm. Wieliczka. 
16 Wykonanie zadaszenia tarasu na obiekcie Domu Kultury w Brzegach oraz modernizacja balustrady 

wokół budynku. 
17 Modernizacja pomieszczeń budynku w Wieliczce os. Krzyszkowice na potrzeby filii biblioteki. 
18 Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Grabiu. 
19 Budowa bieżni sportowej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole 

Podstawowej w Węgrzcach Wielkich. 
20 Modernizacja pomieszczeń budynku w Koźmicach Wielkich na potrzeby filii biblioteki. 
21 Poszarzenie placu zabaw przy szkole w Golkowicach. 
22 Budowa oświetlenia placu postojowego przy ulicy Słowackiego. 
23 Zakup sceny plenerowej w Czarnochowicach. 
24 Rewitalizacja przydrożnej kapliczki z całunem z 1831r. Położonej na terenie wsi Grabówki. 
25 Zakup wiat przystankowych zaopatrzonych w systemy fotowoltaiczne wspomagające oświetlenie 

na terenie wsi Grabówki. 
26 Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą street workout 
27 Zakup kompletu tablic informacyjnych z nazwami przysiółków/ulic w miejscowości Czarnochowice 
28 Modernizacja Domu Ludowego oraz terenu wokół tego obiektu w Wieliczce, osiedle Krzyszkowice 
29 Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561034K w Gorzkowie 
30 Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Śledziejowicach 
31 Budowa sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzyszkowickiej 
32 Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni przedmiotowej w Szkole w Mietniowie. 
33 Utworzenie ogrodu biblijnego w Raciborsku. 
34 Wykonanie trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną w Byszycach oraz modernizacja 

trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną w Koźmicach Wielkich. 
35 Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, 

Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, 
Węgrzce Wielkie, Zabawa. 
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36 Adaptacja poddaszy w świetlicach środowiskowych w miejscowościach Mietniów, Sułków i 
Sygneczów. 

37 Adaptacja poddasza na cele użytkowe, w tym dla osób niepełnosprawnych budynku świetlicy w 
Bogucicach, ul. Reformacka 76. 

38 Zakup zadaszonej sceny plenerowej wykorzystywanej na cele wydarzeń kulturalnych. 
39 Modernizacja boiska sportowego LKS "Węgrzcanka" Węgrzce Wielkie. 
40 Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 560912K w Podstolicach. 
41 Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie 

Strumiany. 
42 Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z układem komunikacyjnym na osiedlu Kościuszki-

Przyszłość-Szymanowskiego. 
43 Budowa wiaty składowej -etap II. 
44 Budowa chodnika oraz oznakowanie pionowe i poziome w ciągu działki 139/3 w Sierczy 
45 Budowa wieży widokowej w Janowicach. 
46 Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561024K w miejscowości Janowice. 
47 Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DW-964 odcinek 270, km 0,3. 
48 Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy środowiskowej w Koźmicach 

Małych. 
49 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 964 na odcinku 270km 0,3 do 270km 0,5. 
50 Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w okolicy skrzyżowania ul. Niepołomskiej z DK 94. 
51 Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w budynku "Solnego Miasta". 
52 Modernizacja pomieszczeń budynku w Raciborsku na potrzeby filii biblioteki. 
53 Rewitalizacja budynku "Harcówki" przy Domu Ludowym z przeznaczeniem na centrum spotkań 

mieszkańców osiedla Krzyszkowice w Wieliczce. 
54 Przepięcie do sieci miejskiej trzech latarni oświetlających plac stanowiący działkę gminną nr 613/2 

w centrum Wieliczki. 
55 Bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci. 
56 Zainstalowanie monitoringu wizyjnego. 
57 Park spotkań mieszkańców i miejsce zabaw dla dzieci. 
58 U Kubusia Puchatka - parking P§R i park linearny na styku osiedli Kościuszki, Krzyszkowice, 

Przyszłość, Szymanowskiego. 

Pod zadaniami mieszkańcy złożyli ponad 2500 podpisów (średnio niemal 44 podpisy na zadanie). 
Największą liczbę podpisów zebrano pod zadaniem Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w 
Grajowie – 323 zweryfikowane podpisy. Następne w kolejności było zadanie Budowa ogrodu biblijnego 
przy parafii NMP Królowej Polski w Raciborsku – 263 zweryfikowane podpisy. Trzecia, w ilości 
zebranych podpisów pod zadaniem, była propozycja budowy trawiastego boiska sportowego do gry w 
piłkę nożną w Byszycach oraz modernizacja trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną w 
Koźmicach Wielkich – łączna ilość zweryfikowanych podpisów 183 szt.  

Łączny szacunkowy koszt zadań podany we wnioskach wynosił 6 529 481,85 zł. Najdroższe w realizacji 
miało być zadanie pod nazwą - Budowa trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną w 
Byszycach oraz modernizacja trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną w Koźmicach 
Wielkich za kwotę – 905 000zł. Drugie zadanie o najwyższej wartości to - U Kubusia Puchatka - parking 
P§R i park linearny na styku osiedli Kościuszki, Krzyszkowice, Przyszłość, Szymanowskiego – 
szacunkowa wartość 855 000,00zł. Budowa wieży widokowej w Janowicach była zadaniem, którego 
wartość była trzecia w kolejności – szacunkowa kwota 500 000 zł.  

Niestety w wyniku weryfikacji wniosków przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego odrzucono pięć 
zadań podając przyczyny odrzucenia. 
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1 Przepięcie do sieci miejskiej trzech latarni oświetlających plac stanowiący działkę gminną nr 
613/2 w centrum Wieliczki. 
Wniosek nie spełniał wymogów dotyczących wymaganej liczby podpisów osób popierających 
wniosek 

2 Bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci. 
Wniosek nie spełniał wymogów dotyczących zgodności zadania z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego  

3 Zainstalowanie monitoringu wizyjnego  
Wniosek nie spełniał wymogu dotyczącego tytułu prawnego do nieruchomości, a ponadto 
zadanie nie miało charakteru inwestycyjnego. 

4 Park spotkań mieszkańców i miejsce zabaw dla dzieci  
Wniosek nie spełniał wymogów dotyczących zgodności zadania z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

5 U Kubusia Puchatka - parking P§R i park linearny na styku osiedli Kościuszki, Krzyszkowice, 
Przyszłość, Szymanowskiego 
Wniosek nie spełniał wymogów dotyczących charakteru zadania. Nie jest możliwa realizacja 
tego zadania w ciągu 1 roku budżetowego, a ponadto narusza prawa osób trzecich. 

Pozostałe zadania, ze względu na swój charakter, zostały podzielone na zadania lokalne oraz zadania 
ogólnogminne. Do głosowania zostało zgłoszonych 32 zadania o charakterze lokalnym, oraz 21 zadań 
o charakterze ogólnogminnym.  

Poniżej przedstawiono listę zadań o charakterze ogólnogminnym wraz z szacunkowymi kosztami 
wykonania oraz ilością zweryfikowanych podpisów popierających dane zadanie. 

Tabela: Lista zadań o charakterze ogólnogminnym przyjęta do głosowania po dokonaniu weryfikacji 
wniosków do budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 

L.p.21 Nazwa zadania 
Szacunkowy koszt 

realizacji 

Liczba 
mieszkańców 

Gminy Wieliczka 
popierających 

propozycję 
zadania (po 
weryfikacji) 

1 Utworzenie ogrodu biblijnego w Raciborsku  100 000,00 zł  263 

2 

Wykonanie trawiastego boiska sportowego do gry w 
piłkę nożną w Byszycach oraz modernizacja 
trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną 
w Koźmicach Wielkich 

 905 000,00 zł  183 

3 

Podniesienie warunków życia i poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, 
Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, 
Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, 
Węgrzce Wielkie, Zabawa 

 445 000,00 zł  161 

                                                           
 

21 O kolejności na liście zadań o jednakowej liczbie podpisów popierających zadanie zadecydowało losowanie 
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L.p.21 Nazwa zadania 
Szacunkowy koszt 

realizacji 

Liczba 
mieszkańców 

Gminy Wieliczka 
popierających 

propozycję 
zadania (po 
weryfikacji) 

4 
Adaptacja poddaszy w świetlicach środowiskowych 
w miejscowościach Mietniów, Sułków i Sygneczów 

 300 000,00 zł  149 

5 
Adaptacja poddasza na cele użytkowe, w tym dla 
osób niepełnosprawnych budynku świetlicy w 
Bogucicach, ul. Reformacka 76 

 750 000,00 zł  106 

6 
Zakup zadaszonej sceny plenerowej 
wykorzystywanej na cele wydarzeń kulturalnych 

 60 000,00 zł  102 

7 
Modernizacja boiska sportowego LKS "Węgrzcanka" 
Węgrzce Wielkie 

 190 000,00 zł  50 

8 
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 
560912K w Podstolicach 

 369 600,00 zł  45 

9 
Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki spacerowej 
w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie 
Strumiany 

 350 000,00 zł  38 

10 
Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z układem 
komunikacyjnym na osiedlu Kościuszki-Przyszłość-
Szymanowskiego 

 275 000,00 zł  34 

11 Budowa wiaty składowej -etap II  79 990,00 zł  30 

12 
Budowa chodnika oraz oznakowanie pionowe i 
poziome w ciągu działki 139/3 w Sierczy 

 46 500,00 zł  29 

13 Budowa wieży widokowej w Janowicach  500 000,00 zł  22 

14 
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561024K 
w miejscowości Janowice 

 98 000,00 zł  21 

15 
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DW-964 
odcinek 270, km 0,3 

 63 770,00 zł  19 

16 
Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji 
budynku świetlicy środowiskowej w Koźmicach 
Małych 

 36 000,00 zł  18 

17 
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 964 
na odcinku 270km 0,3 do 270km 0,5 

 126 650,00 zł  18 

18 
Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w 
okolicy skrzyżowania ul. Niepołomskiej z DK 94 

 10 500,00 zł  18 

19 
Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w budynku 
"Solnego Miasta" 

 243 790,00 zł  18 

20 
Modernizacja pomieszczeń budynku w Raciborsku na 
potrzeby filii biblioteki 

 80 000,00 zł  18 

21 
Rewitalizacja budynku "Harcówki" przy Domu 
Ludowym z przeznaczeniem na centrum spotkań 
mieszkańców osiedla Krzyszkowice w Wieliczce 

 200 000,00 zł  15 

Źródło: strona internetowa www.wbo.wieliczka.eu  

Łączna szacunkowa wartość zadań o charakterze ogólnogminnym wyniosła 5 229 800,00zł. Średnia 
wartość zadania to niemal 250 000 zł. Najdroższe zadanie, które zostało poddane pod głosowanie to - 
Wykonanie trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną w Byszycach oraz modernizacja 

http://www.wbo.wieliczka.eu/
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trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną w Koźmicach Wielkich- 905 000,00zł. Następne w 
kolejności było zadanie - Adaptacja poddasza na cele użytkowe, w tym dla osób niepełnosprawnych 
budynku świetlicy w Bogucicach, ul. Reformacka 76 – szacunkowa wartość 750 000 zł. Zadań, których 
wartość nie przekroczyła 100 000 zł było dziewięć.  

Głosowaniu poddano 32 zadania o charakterze lokalnym poukładane zgodnie z regulaminem od zadań 
o największej liczbie głosów popierających do zadań o najmniejszej liczbie głosów popierających. 
Minimalna liczba osób popierających - 15 

Tabela: Lista zadań o charakterze lokalnym przyjęta do głosowania po dokonaniu weryfikacji 
wniosków do budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 

L.p.22 Nazwa zadania 
Szacunkowy 

koszt realizacji 

Liczba 
mieszkańców 

Gminy Wieliczka 
popierających 

propozycję 
zadania (po 
weryfikacji) 

1 
Utworzenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w 
Grajowie 

 40 000,00 zł  323 

2 
Modernizacja pracowni komputerowej w szkole 
podstawowej w Gorzkowie 

 40 000,00 zł  78 

3 
Utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w 
Gorzkowie 

 40 000,00 zł  78 

4 
Budowa budynku gospodarczego dla obsługi świetlicy 
środowiskowej w Mietniowie 

 40 000,00 zł  44 

5 Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa  39 500,00 zł  35 

6 
Zakup i montaż parku linowego na osiedlowym placu 
zabaw - Wieliczka osiedle Lekarka 

 39 126,40 zł  30 

7 Utworzenie placu zabaw w Śledziejowicach  40 000,00 zł  30 

8 Wykonanie ogrodzenia działki nr 343/2 w Raciborsku  40 000,00 zł  30 

9 
Modernizacja ogrodzenia placu zabaw na osiedlu 
Lekarka 

 40 000,00 zł  28 

10 
Modernizacja sali lekcyjnej na pracownię językową w SP 
nr 2 w Wieliczce 

 37 822,40 zł  27 

11 
Zakup wraz z montażem podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych i wózków dziecięcych 

 11 000,00 zł  27 

12 Modernizacja rzutni pchnięcia kulą  40 000,00 zł  27 

13 
Budowa chodnika i uporządkowanie terenu celem 
połączenia ul. Mieszka I z ul. Sadową 

 40 000,00 zł  26 

14 
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w 
Golkowicach 

 37 000,00 zł  23 

15 
Rozbudowa istniejącego parkingu na działce 344/2 w 
Janowicach gm. Wieliczka 

 40 000,00 zł  22 

16 
Wykonanie zadaszenia tarasu na obiekcie Domu Kultury 
w Brzegach oraz modernizacja balustrady wokół 
budynku 

 39 603,00 zł  20 

                                                           
 

22 O kolejności na liście zadań o jednakowej liczbie podpisów popierających zadanie zadecydowało losowanie, 
zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu 
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L.p.22 Nazwa zadania 
Szacunkowy 

koszt realizacji 

Liczba 
mieszkańców 

Gminy Wieliczka 
popierających 

propozycję 
zadania (po 
weryfikacji) 

17 
Modernizacja pomieszczeń budynku w Wieliczce 
os. Krzyszkowice na potrzeby filii biblioteki 

 21 433,00 zł  20 

18 
Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku 
sportowym w Grabiu 

 39 200,10 zł  19 

19 
Budowa bieżni sportowej poliuretanowej wraz ze 
skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w 
Węgrzcach Wielkich 

 40 000,00 zł  19 

20 
Modernizacja pomieszczeń budynku w Koźmicach 
Wielkich na potrzeby filii biblioteki 

 25 000,00 zł  18 

21 Poszarzenie placu zabaw przy szkole w Golkowicach 40 000,00 zł 18 

22 
Budowa oświetlenia placu postojowego przy ulicy 
Słowackiego 

 40 000,00 zł  16 

23 Zakup sceny plenerowej w Czarnochowicach  39 800,00 zł  15 

24 
Rewitalizacja przydrożnej kapliczki z całunem z 1831r. 
Położonej na terenie wsi Grabówki 

 25 000,00 zł  15 

25 
Zakup wiat przystankowych zaopatrzonych w systemy 
fotowoltaiczne wspomagające oświetlenie na terenie 
wsi Grabówki 

 40 000,00 zł  15 

26 
Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą street 
workout 

 40 000,00 zł  15 

27 
Zakup kompletu tablic informacyjnych z nazwami 
przysiółków/ulic w miejscowości Czarnochowice 

 17 000,00 zł  15 

28 
Modernizacja Domu Ludowego oraz terenu wokół tego 
obiektu w Wieliczce, osiedle Krzyszkowice 

 40 000,00 zł  15 

29 
Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561034K w 
Gorzkowie 

 40 000,00 zł  15 

30 
Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu 
Samorządowym w Śledziejowicach 

 30 000,00 zł  15 

31 
Budowa sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych w 
ciągu ul. Krzyszkowickiej 

 37 000,00 zł  15 

32 
Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni 
przedmiotowej w Szkole w Mietniowie 

 37 600,00 zł  15 

Źródło: strona internetowa www.wbo.wieliczka.eu  

Łączna szacunkowa wartość zadań o charakterze lokalnym wyniosła 1 156 084,90zł. Średnia wartość 

zadania to ponad 36 000 zł (zgodnie z regulaminem koszty zadania „lokalnego” nie mogły przekroczyć 

wartości 40 000 zł). Zadań o największej dopuszczalnej wartości było 17 Pozostałe zadania mieściły się 

w kwotach od 11 000 zł do 39 800 zł. Zadania o wartości 40 000 zł poparto 799 podpisami, pośród 

1 108 które zostały oddane na wszystkie zadania o charakterze lokalnym. 

Głosowanie w sprawie wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 odbyło 

się w dniach od 2 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r., do godz. 1600.  

http://www.wbo.wieliczka.eu/
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Głosowanie odbywało się poprzez złożenie ankiety w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, lub wypełnienie ankiety w formie interaktywnej na stronie 

internetowej Gminy Wieliczka. W ankietach papierowych i elektronicznych należało podać dane 

głosującego, tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL. Mieszkaniec wypełniając ankietę miał możliwość 

głosowania zarówno na zadania ogólnogminne jak i zadania lokalne. Dla ważności głosu wymagane 

było dokonanie wyboru zadań przynajmniej w zakresie jednej z kategorii zadań (lokalne, 

ogólnogminne). Głosując można było dokonać wyboru do trzech propozycji zadań ogólnogminnych i 

do trzech propozycji zadań lokalnych określając ich priorytet realizacji poprzez przyznanie właściwej 

liczby punktów od 1 do 3. 

W dniu 9 października 2018 r. ogłoszono wyniki poprzez podanie do publicznej wiadomości wykazów 

głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019. Ogółem głosowało 10 640 mieszkańców 

przyznając 90 690 punktów. 44 280 punktów otrzymały zadania o charakterze lokalnym. Zadaniom o 

charakterze ogólnogminnym przyznano 46 410 punktów.  

Poniższy wykres obrazuje sposób rozłożenia się ilości głosujących pomiędzy głosujących internetowo, 

głosujących papierowo. 

Wykres: Osoby głosujące w roku 2018 na Budżet Obywatelski na rok 2019 – sposób głosowania 

 
Źródło: strona internetowa: www.wbo.wieliczka.eu  

Lista zadań o charakterze lokalnym wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 
obejmuje 21 zadań na łączną kwotę 753 158,50zł.  

1. Budowa bieżni sportowej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole 
Podstawowej w Węgrzcach Wielkich 

2. Modernizacja pracowni komputerowej w szkole podstawowej w Gorzkowie 

http://www.wbo.wieliczka.eu/
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3. Wykonanie ogrodzenia działki nr 343/2 w Raciborsku 
4. Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Grabiu 
5. Modernizacja ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Lekarka 
6. Wykonanie zadaszenia tarasu na obiekcie Domu Kultury w Brzegach oraz modernizacja 

balustrady wokół budynku 
7. Utworzenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Grajowie 
8. Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa 
9. Utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Gorzkowie 
10. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golkowicach 
11. Poszerzenie placu zabaw przy szkole w Golkowicach 
12. Budowa budynku gospodarczego dla obsługi świetlicy środowiskowej w Mietniowie 
13. Modernizacja pomieszczeń budynku w Koźmicach Wielkich na potrzeby filii biblioteki 
14. Utworzenie placu zabaw w Śledziejowicach 
15. Rewitalizacja przydrożnej kapliczki z całunem z 1831r. Położonej na terenie wsi Grabówki 
16. Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni przedmiotowej w Szkole w Mietniowie 
17. Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561034K w Gorzkowie 
18. Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą street workout 
19. Zakup wraz z montażem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych 
20. Modernizacja sali lekcyjnej na pracownię językową w SP nr 2 w Wieliczce 
21. Modernizacja pomieszczeń budynku w Wieliczce os. Krzyszkowice na potrzeby filii biblioteki 

Lista zadań o charakterze ogólnogminnym wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 
obejmuje 5 zadań na łączną kwotę 995 500 zł.  

1. Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, 
2. Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, 

Węgrzce Wielkie, Zabawa 
3. Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu 

w sołectwie Strumiany 
4. Modernizacja boiska sportowego LKS „Węgrzcanka” Węgrzce Wielkie 
5. Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w okolicy skrzyżowania ul. Niepołomskiej 

z DK 94 

Zadania wybrane w głosowaniu w roku 2018 zostały zgłoszone do budżetu gminy Wieliczka na rok 2019 
i są realizowane. 


