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I. WSTĘP 

I.1. CEL I STRUKTURA DOKUMENTU 

Niniejszy Raport o stanie Gminy Wieliczka za rok 2020 powstał w oparciu o art. 28aa ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). Każdego 

roku, do 31 maja, Burmistrz jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej dokumentu, który 

w sposób syntetyczny i całościowy podsumowuje 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 2020. 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 

2020. 

Raport o stanie Gminy składa się dziewięciu części. Wstęp zawiera podstawę prawną 

do sporządzenia raportu oraz procedurę uchwalania wotum zaufania dla Burmistrza za rok 2020. 

Następna część raportu – „Gmina Wieliczka informacje ogólne” opisuje jednostkę samorządu 

terytorialnego. W tym rozdziale podano informacje o położeniu, wielkości oraz o strukturze jednostki 

samorządu terytorialnego. 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. W rozdziale Informacje finansowe opisano 

sytuację finansową Gminy w roku 2020. Rozdział piąty 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 siódmy dokonuje analizy pozostałych zadań i polityk realizowanych przez Gminę 

niemieszczących się jednak w omówionych dokumentach strategicznych. W części ósmej opracowania 

wskazano realizacja uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce w roku 2020 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 2020. 

Ponadto do raportu zostały dołączone 4 załączniki: 

1) Audyt stanu finansów Gminy Wieliczka, 

2) Analiza planowania budżetowego Gminy Wieliczka oraz analiza wskaźnikowa na tle innych 

samorządów, 

3) Analiza wydatków na oświatę Gminy Wieliczka, 

4) Audyt prawny. 

  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha4de
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I.2. PODSTAWA PRAWNA POWSTANIA RAPORTU ORAZ PROCEDURA 

UCHWALENIA WOTUM 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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II. 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 więc lesistość gminy jest niewielka. Bezpośrednio pod terenem miasta znajduje 

się kopalnia soli. 

Wieliczka posiada dogodne położenie komunikacyjne. Miasto pełni funkcję lokalnego węzła 

komunikacji drogowej: krzyżują się tutaj szlaki komunikacyjne łączące Wieliczkę z Krakowem, 

Niepołomicami, Gdowem i Dobczycami. przez obszar gminy przebiega główna magistrala kołowa 

Kraków - Medyka (autostrada A4 i droga krajowa 94) oraz linia kolejowa nr 91 Kraków Główny – 

Medyka będąca częścią magistrali kolejowej E-30 należącej do III Paneuropejskiego Korytarza 

Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę oraz będąca jej odgałęzieniem linia kolejowa 

nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek Kopalnia, która poprzez linię SKA1 (Szybka Kolej 

Aglomeracyjna) zapewnia połączenie kolejowe z Wieliczki przez stację Kraków Główny 

do międzynarodowego portu lotniczego Kraków-Balice.  

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. 

II.1. DEMOGRAFIA I RYNEK PRACY 

Na koniec roku 2020 zameldowanych na terenie Gminy Wieliczka było 58 687 osób, w tym w 

mieście 22 986 (39,2 % populacji), sołectwa zamieszkiwało 35 701 osób. 

W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowią prawie 52 %. 

Stan zameldowanych na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 58 044 osób. Liczba ludności Gminy 

Wieliczka zwiększyła się o 643 osoby - oznacza to wzrost zameldowań. Stopa wzrostu wyniosła 1,13%. 
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Wzrost liczby ludności jest wynikiem przede wszystkim osiedlania się nowych mieszkańców 

na terenach wokół Krakowa a także przyrost naturalny. W roku 2020 ilość urodzeń wyniosła 662 osoby, 

w tym urodzonych 333 chłopców oraz 329 dziewczynek. Zestawiając dane zgonów w tym samym 

okresie – 590 osób, w tym 291 mężczyzn i 299 kobiet można stwierdzić dodatni przyrost naturalny – 72 

osoby. 

Tendencja wzrastającej liczby zameldowań jest stała od kilku lat, choć moc tego trendu w latach 

poprzednich była inna. Niewątpliwie wpływ miała zwiększona liczba zgonów związana ze wzrostem 

zgonów spowodowanych epidemią COVID-19, szczególnie w ostatnim kwartale roku, kiedy to nastąpił 

wzrost zgonów w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego osiągając najwyższy wskaźnik 

w listopadzie 2020 r. na poziomie 175% (w roku 2019 zarejestrowano w listopadzie 40 zgonów, 

a w roku 2020 w tym samym miesiącu zgonów było 70). Bilans zgonów w roku 2020 porównaniu 

do roku poprzedniego zwiększył się o 113,2%. 

Nadal obserwowany jest pozytywny trend niskiego poziomu umieralności niemowląt. 

Zarejestrowano 1 zgon dziecka poniżej 1 roku życia. 

W okresie 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dane dotyczące osób, które zgłosiły wyjazd 

za granicę są następujące: 

− liczba emigracji na pobyt stały tj. zgłoszeń wyjazdu na pobyt stały za granicę – 3, 

− liczba imigracji na pobyt stały tj. zameldowań na pobyt stały osób, których poprzednim miejscem 

pobytu stałego zamieszkania był inny kraj - 26. 

Tabela: Liczba mieszkańców gminy w poszczególnych miejscowościach na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Miejscowość Mieszkańcy Kobiety Mężczyźni 

Wieliczka 22 986 12 110 10 876 

Brzegi 619 313 306 

Byszyce 732 372 360 

Chorągwica 933 473 460 

Czarnochowice 1 430 751 679 

Dobranowice 665 363 302 

Golkowice 1 842 926 916 

Gorzków 1 068 541 527 

Grabie 765 393 372 

Grabówki 1 235 645 590 

Grajów 936 478 458 

Jankówka 393 202 191 

Janowice 1 311 662 649 

Kokotów 2 335 1 208 1 127 

Koźmice Małe 690 342 348 

Koźmice Wielkie 2 658 1 350 1 308 

Lednica Górna 1 506 756 750 

Mała Wieś 989 491 498 
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Mietniów 1 199 642 557 

Pawlikowice 1 470 760 710 

Podstolice 1 035 512 523 

Raciborsko 1 267 648 619 

Rożnowa 409 202 207 

Siercza 1 515 788 727 

Strumiany 706 356 350 

Sułków 1 628 825 803 

Sygneczów 803 418 385 

Śledziejowice 1 994 1 023 971 

Węgrzce Wielkie 2 389 1 231 1 158 

Zabawa 1 179 600 579 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

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 

31 grudnia 2020 r. dla całego obszaru administracyjnego Gminy Wieliczka.  

Z danych pochodzących z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego uzyskano informacje, iż w roku 2020 

zawarto 261 ślubów, w tym 68 śluby cywilne i 10 zawartych poza granicami kraju. Śluby konkordatowe 

w roku 2020 stanowiły 70% ogółu zawartych ślubów i wyniosły 183.  

W roku 2020 zarejestrowano 78 rozwodów. 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 2020 r. 1 442 bezrobotnych. Stanowiło to 4,1% osób w wieku produkcyjnym. 

Dominującą ilość stanowiły kobiety w ilości 744, co stanowiło 51,6% ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych. 22,12% ogółu bezrobotnych to osoby do 30 roku życia, z czego 48,28% w tej grupie 

stanowiły osoby w wieku do 25 lat, co stanowiło około 10,68% ogółu bezrobotnych. Osoby w wieku 

powyżej 50 lat stanowiły 29,47% ogólnej liczby bezrobotnych – 425 osób. Długotrwale bezrobotni 

stanowili 41,68% ogółu bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2020 r. tj. 601 osób. 

II.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 (tj.: Dz. U. 

z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) mogą, w ramach współdziałania między jednostkami samorządu 

terytorialnego tworzyć bądź przystępować do stowarzyszeń. Korzystając z powyższych możliwości, 
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jakie daje ustawodawca, Gmina Wieliczka w roku 2020 była członkiem stowarzyszeń, których główne 

cele i polityki zostały opisane poniżej. 

II.2.1. 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 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. 

W 2020 roku w ramach współpracy realizowane były wspólne przedsięwzięcia, głównie te, 

których priorytetowym celem była walka ze smogiem, poprzez realizację przyjętego Planu likwidacji 

kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 r. 

Wysokość składki członkowskiej w roku 2020, zgodnie z uchwałą nr 12/V/2019 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 

12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich w 2020 r. oraz terminu 

ich płatności, wyniosła 182 963,51 zł. 

II.2.2. 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. 

Wysokość składki członkowskiej, wyliczonej na podstawie treści uchwały nr 5/2014 XXXV 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, podjętej w dniu 13 marca 2014 r., zależnej zgodnie 

z treścią tej uchwały od liczby mieszkańców miasta rocznie, w roku 2020 wyniosła 7 811,80 zł. 
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II.2.3. 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, 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 2020 wyniosła 7 834,00 zł. 

II.2.4. 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 2020 Stowarzyszenie LGD Powiatu Wielickiego przeprowadziło 3 nabory wniosków. 

Rozstrzygnięcie projektów, na które wnioski złożyły instytucje i podmioty z terenu Gminy Wieliczka, 

zostało przesunięte na rok 2021. Nabór wniosków dotyczył rozbudowy oferty kulturalnej bazującej 

na lokalnych potencjałach - odwołanie do regionalizmów, produktów lokalnych, tradycji – etno - 

inspiracje. 
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Wysokość składki członkowskiej w roku 2020 wyniosła 116 088,00 zł (ustalona na podstawie 

uchwały nr 1/2020 Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Powiatu Wielickiego z dnia 4 marca 2020 r.). 

II.2.5. 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.  

Wysokość składki członkowskiej w roku 2020 wyniosła 1 500,00 zł. (wyliczona na podstawie 

uchwały zebrania założycielskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie ustalenia składki 

członkowskiej). 

II.2.6. 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 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 
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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. 

Wysokość składki członkowskiej w roku 2020 wyniosła 10 777,86 zł (wyliczona na podstawie 

uchwały nr 3 XXXI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z dnia 

18 września 2018 r.). 



15 

 

III. BURMISTRZ, URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE, 

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, 

SPÓŁKI GMINNE– INFORMACJE OGÓLNE 

II.1. BURMISTRZ I KIEROWNICTWO URZĘDU 

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

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

W roku 2020 funkcję Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka 

ds. Społecznych sprawowała Agnieszka Szczepaniak (powołana na stanowisko 13 grudnia 2018 r.), 

a Drugim Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ds. Inwestycji był Piotr Krupa (powołany 

na stanowisko 9 grudnia 2014 r.). 

Sekretarzem Gminy Wieliczka jest od 30 grudnia 2008 r. Adam Marek Panuś. 

Skarbnikiem Gminy Wieliczka jest od 30 grudnia 2019 r. Krzysztof Pakuła. 

III.2. 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: 

− przedkładanie Radzie projektów uchwał, 

− reprezentowanie Gminy na zewnątrz w tym składanie jednoosobowo oświadczeń woli, związanych 

z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy lub udzielanie upoważnień w tym zakresie, 

− wykonywanie budżetu, ustalenie sposobu wykonania uchwał Rady oraz składanie sprawozdań 

w tym zakresie, 

− wykonywanie obowiązków przedstawiciela Gminy w związkach i porozumieniach komunalnych 

− gospodarowanie mieniem komunalnym, 

− wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 

− wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa wobec pracowników Urzędu 

oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, zatrudnianie i zwalnianie kierowników 

tych jednostek, 

− wydawanie w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisów porządkowych w formie zarządzeń, 

− 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 
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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 

III.3. 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 2020 liczba zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Wieliczce wyniosła łącznie 170 osób, w tym 129 kobiet. 

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

5) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; 

6) Wydział Szkół i Przedszkoli, w ramach którego działają: 

− Referat Samorządowych Szkół Podstawowych, 

− Referat Samorządowych Przedszkoli, 

− Referat Niesamorządowych Szkół i Przedszkoli; 

7) Wydział Prawny; 

8) Zespół Audytu Wewnętrznego; 

9) Zespół Kontroli Wewnętrznej; 

10) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; 

11) Samodzielne Stanowisko ds. BHP; 

12) Wydział ds. Inwestycji; 

13) Jednostka Realizująca Projekt; 

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

− Referat ds. Komunalnych, 

− Referat Ochrony Środowiska, 

− Referat Gospodarki Odpadami, 

− Referat ds. Działań na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza; 

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

− Referat Kultury, Sportu i Turystyki, 

− Referat Komunikacji Społecznej; 

16) Biuro Sekretarza; 

17) Urząd Stanu Cywilnego; 

18) Wydział Spraw Obywatelskich; 

19) Wydział ds. Działalności Gospodarczej; 

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

− Referat Spraw Administracyjnych; 

21) Wydział Informatyki; 

22) Zespół Obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej; 

23) Wydział Budżetu i Analiz; 
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24) Wydział Rachunkowości Budżetowej; 

25) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych; 

26) Wydział Mienia Gminnego; 

27) Wydział Geodezji i Urbanistyki; 

28) Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych; 

29) Wydział Zamówień Publicznych; 

30) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia. 

Schemat organizacyjny Urzędu, odzwierciedlający podstawowe cechy struktury organizacyjnej 

oraz podporządkowanie poszczególnych komórek organizacyjnych kierownictwu Urzędu przedstawia 

rysunek poniżej.  

Rysunek: Schemat organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce. 

 

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 z późn. zm. 
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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 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.  

III.3.1. 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. 

III.3.2. 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-
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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: 

1) Referat Samorządowych Szkół Podstawowych, który w szczególności realizuje zadania: 

− określone w ust. 1 w odniesieniu do samorządowych szkół podstawowych; 

− prowadzenia spraw dotyczących „Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II” oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

2) Referat Samorządowych Przedszkoli, który w szczególności realizuje zadania: 

− określone w ust. 1 w odniesieniu do samorządowych przedszkoli; 

− współorganizowania komisji rekrutacyjnych w przedszkolach samorządowych; 

3) Referat Niesamorządowych Szkół i Przedszkoli, który w szczególności realizuje zadania: 

− dotowania działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina 

- udzielanie, rozliczanie i kontrola dotacji; 

− zawierania porozumień, dokonywanie płatności i rozliczeń z innymi gminami w zakresie refundacji 

kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę; 

− dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. 

III.3.3. 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. 

III.3.4. 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. 

III.3.5. 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. 

III.3.6. 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, 
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szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych. Pełnomocnikowi ds. Ochrony 

Informacji Niejawnych podlega Kancelaria Dokumentów Niejawnych. 

III.3.7. 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. 

III.3.8. 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. 

III.3.9. 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 

III.3.10. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I OCHRONY ŚRODOWISKA  

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska działają: 

1) Referat ds. Komunalnych, który w szczególności realizuje zadania: 

− utrzymania terenów gminnych i zieleni z wyjątkiem zieleni w pasie drogowym, 

− utrzymania czystości poza drogami publicznymi i wewnętrznymi, 

− nadzoru nad wykonywaniem obowiązków z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie, 

− dopłat do usług komunikacyjnych, 

− dopłat wynikających z art. 24, ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
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− 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, 

− budowy wiat na przystankach komunikacji publicznej, 

− opłat za korzystanie z przystanków przy drogach gminnych, 

− kanalizacji deszczowej poza drogami, 

− prowadzenia rejestru działalności regulowanej; 

2) Referat Ochrony Środowiska, który w szczególności realizuje zadania: 

− prowadzenia edukacji ekologicznej mieszkańców, 

− ochrony zwierząt, 

− leśnictwa i gospodarki leśnej, 

− zwrotu podatku akcyzowego przy zakupie paliwa rolniczego, 

− promowanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa, w tym rozwoju rolnictwa ekologicznego, 

− współpracy z instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo, 

− wspierania przedsiębiorczości wiejskiej, 

− poświadczania oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej 

powierzchni użytków rolnych, 

− wydawania decyzji środowiskowych, 

− wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, 

− wydawania decyzji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, 

− rozpatrywania spraw dotyczących stosunków wodnych na gruncie, 

− prowadzenia gospodarki odpadami zawierającymi azbest; 

3) Referat Gospodarki Odpadami, który w szczególności realizuje zadania: 

− prowadzenia ewidencji osób deklarujących wytwarzanie odpadów komunalnych, 

− ewidencji wpłat dokonywanych przez mieszkańców oraz prowadzenia egzekucji zaległości z tytułu 

niewpłaconych opłat, 

− przeprowadzania kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków 

wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

− prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w zakresie wykonywania obowiązków 

wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

− przygotowania odpowiednich uchwał w zakresie systemu gospodarowania przez Gminę odpadami, 

− przygotowania i prowadzania zamówień publicznych na wyłonienie przedsiębiorców 

obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi, 

− komunikacji, monitoringu oraz współpracy z wyłonionymi przedsiębiorcami w zakresie realizacji 

zadań, 

− sporządzania sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, 

− wykonywania innych zadań związanych z gospodarowaniem przez Gminę odpadami 

komunalnymi; 

4) Referat ds. Działań na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza, który w szczególności realizuje zadania: 

− realizacja gminnej strategii ochrony powietrza, 

− wdrażanie przyjętej w Gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej, 

− koordynacja i nadzór nad działaniami związanymi z ochroną powietrza wynikającymi z programów 

ochrony powietrza, 

− opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Programu 

Ochrony Powietrza mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji 

w powietrzu, 

− wdrażanie oraz realizacja programów pomocowych dla mieszkańców służących poprawie jakości 

powietrza, 

− podejmowanie działań służących ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i pyłów do powietrza, 

− prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie ochrony powietrza oraz odnawialnych źródeł 

energii (OZE). 
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III.3.11. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI  I KOMUNIKACJI 

SPOŁECZNEJ  

W Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej działają: 

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; 

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. 

III.3.12. 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. 

III.3.13. 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 
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cywilnego i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej, 

współdziałanie z sądami i administracją rządową w sprawach związanych z działalnością Urzędu Stanu 

Cywilnego, sporządzanie testamentów, prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk. 

III.3.14. 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. 

III.3.15. 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. 

III.3.16. WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH  I KADR 

Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Administracyjnych i Kadr należą w szczególności 

sprawy związane z wykonywaniem czynności z zakresu prowadzenia spraw związanych 

z wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu, prowadzenie 

wymaganej przepisami dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w tym akt 

osobowych pracowników Urzędu, 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. 

III.3.17. 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 
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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 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. 

III.3.18. 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. 

III.3.19. 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. 

III.3.20. WYDZIAŁ RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ  

Do podstawowych zadań Wydziału Rachunkowości Budżetowej należą w szczególności 

sprawy: 

− kontroli pod względem formalnym i rachunkowym zatwierdzonych merytorycznie i finansowo 

faktur i rachunków składanych przez komórki organizacyjne oraz ich realizacja gotówkowa 

i bezgotówkowa; 

− 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; 

− uzgadniania wpłat z komórkami organizacyjnymi prowadzącymi rejestry dochodów, dekretowania 

i księgowania dzienników obrotów; 

− dekretowania i księgowania dochodów, wydatków oraz nakładów inwestycyjnych w rozbiciu 

na zadania budżetowe i sposoby finansowania; 

− analizy i rozliczania należności i zobowiązań z kontrahentami Gminy; 

− bieżącego egzekwowania należności w zakresie prowadzonych rejestrów dochodów; 
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− potwierdzania stanu należności i zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych celem 

uzgodnienia ich z kontrahentami; 

− przyjmowania weksli obcych, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz ich zwrot 

kontrahentom w określonych prawem terminach; 

− 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; 

− 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; 

− 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; 

− 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; 

− zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku od towarów i usług VAT Gminy Wieliczka 

i jej jednostek budżetowych w ramach scentralizowanych rozliczeń; 

− 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; 

− obsługi płacowej umów zleceń i umów o dzieło; 

− sporządzania rocznej informacji do urzędów skarbowych i dla podatników; 

− 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; 

− realizacji zajęć komorniczych z wynagrodzeń pracowniczych i umów zleceń; 

− uzgadnianie zaangażowania wydatków budżetowych w odniesieniu do poniesionych wydatków 

zobowiązań oraz planu; 

− weryfikacji rocznych sprawozdań bilansowych oraz miesięcznych, kwartalnych i rocznych 

sprawozdań budżetowych składanych przez jednostki budżetowe; 

− sporządzania rocznych jednostkowych sprawozdań bilansowych Gminy oraz miesięcznych, 

kwartalnych i rocznych jednostkowych sprawozdań budżetowych Gminy; 

− agregacji sprawozdań budżetowych i finansowych - sporządzania sprawozdań zbiorczych; 

− sporządzania kwartalnych sprawozdań jednostkowych i zbiorczych z zakresu zadań zleconych; 

− przyjmowania wpłat gotówkowych i bezgotówkowych (kartą bankową) w zakresie dochodów 

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

− weryfikacji sald w ramach inwentaryzacji oraz jej rozliczania; 

− współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy. 

III.3.21. WYDZIAŁ PODATKÓW  I OPŁAT LOKALNYCH  

Do podstawowych zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należą w szczególności 

sprawy  

− 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 
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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 

− 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. 

III.3.22. 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. 

III.3.23. 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. 

III.3.24. 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 
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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. 

III.3.25. 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. 

III.3.26. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA  

Do podstawowych zadań Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia należą w szczególności 

sprawy udzielania dotacji, rozliczania i sprawdzania pod względem merytorycznym dokumentów 

dotyczących dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w zakresie zadań z zakresu pomocy 

społecznej, rodziny i ochrony zdrowia. Zadania te realizowane są we współpracy z Miejsko Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczce. 

III.4. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY WIELICZKA 

III.4.1. 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 nieposiadającą 

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 
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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; 

− 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. 

III.4.2. 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 
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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 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. 

III.4.3. 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. 

III.4.4. ZARZĄD CMENTARZA KOMUNALNEGO  

Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce 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  
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III.4.5. WIELICKIE CENTRUM KULTURY 

Wielickie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą utworzonej 

samorządowej instytucji kultury jest miasto Wieliczka. Wielickie Centrum Kultury podlega wpisowi 

do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Wieliczka oraz posiada osobowość prawną. 

Przedmiotem działania Centrum jest edukacja i upowszechnianie kultury oraz prowadzenie działalności 

w zakresie turystyki i promocji Gminy. Centrum 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 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:  

− 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; 

− rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;  

− edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; 

− tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą 

i sztuką; 

− tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;  

− organizowanie imprez kulturalnych o walorach poznawczych skierowanych zarówno 

do mieszkańców Gminy, jak i turystów z kraju i zagranicy;  

− 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.  

III.4.6. MEDIATEKA –  BIBLIOTEKA MIEJSKA W WIELICZCE 

Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce 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 
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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. 

III.4.7. 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 r. 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. 

III.4.8. 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:  

− Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

− Ambulatoryjnej Całodobowej Opieki Medycznej, 
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− Transportu Sanitarnego, 

− 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). 

III.4.9. SZKOŁY,  PRZEDSZKOLA ORAZ ŻŁOBEK W GMINIE WIELICZKA 

− Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wieliczce; 

− Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce; 

− Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wieliczce; 

− Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce; 

− Szkoła Podstawowa w Byszycach; 

− Szkoła Podstawowa w Golkowicach; 

− Szkoła Podstawowa w Gorzkowie; 

− Szkoła Podstawowa w Grabiu; 

− Szkoła Podstawowa w Grajowie; 

− Szkoła Podstawowa w Dobranowicach; 

− Szkoła Podstawowa w Janowicach; 

− Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich; 

− Szkoła Podstawowa w Mietniowie; 

− Szkoła Podstawowa w Podstolicach; 

− Szkoła Podstawowa w Raciborsku; 

− Szkoła Podstawowa w Sierczy; 

− Szkoła Podstawowa w Sygneczowie; 

− Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach; 

− Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich; 

− Przedszkole Nr 1 w Wieliczce; 

− Przedszkole Nr 2 w Wieliczce; 

− Przedszkole Nr 3 w Wieliczce; 

− Przedszkole Nr 4 w Wieliczce; 

− Przedszkole Nr 5 w Wieliczce; 

− Przedszkole w Koźmicach Wielkich; 

− Przedszkole w Mietniowie; 

− Przedszkole w Strumianach; 

− Przedszkole w Śledziejowicach; 

− Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce; 

− Żłobek nr 1 w Wieliczce. 

III.5. SPÓŁKI GMINNE  

1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.; 

2) Solne Miasto Sp. z o.o.; 

3) Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o. 
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IV. INFORMACJE FINANSOWE - KONDYCJA FINANSOWA 

GMINY WIELICZKA W ASPEKCIE WYKONANIA 

BUDŻETU ROKU 2020 

Gospodarkę finansową gminy określają dwa podstawowe dokumenty. Pierwszym z nich jest 

uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zaś drugim jest uchwała budżetowa. 

Dokumentem strategicznym dla długookresowego zarządzania finansami w Gminie Wieliczka 

jest uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wieliczka, która to uchwała w długookresowej perspektywie określa prognozę dochodów w tym 

dochodów bieżących i dochodów majątkowych, oraz wydatków (w podobnym do dochodów podziale) 

a także przychodów i rozchodów w poszczególnych latach. Dokument zawiera również informacje 

o wyniku budżetu oraz kwocie zadłużenia. 

Wysokość dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji 

ekonomicznej. Poszczególne tytuły dochodowe skorelowano z przyjętymi wskaźnikami budżetowymi. 

Poziom wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, wyznacza możliwości inwestycyjne oraz 

efektywne wykorzystanie środków bezzwrotnych pochodzących z UE i jest wyrazem realizowanej 

długoletniej polityki gminy. Tworzenie na przyszłe lata projekcji poszczególnych kategorii dochodów i 

wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów pozwala na dokonanie analizy możliwości 

inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. We wszystkich latach prognozy, spełnione zostały 

warunki wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tzn. dochody bieżące powiększone o 

nadwyżkę budżetową oraz o tzw. wolne środki, przewyższają planowane wydatki bieżące. Ponadto, 

zgodnie z art. 243 powołanej wyżej ustawy, w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań 

wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z 

obliczonych dla ostatnich lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży 

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu - indywidualny 

wskaźnik zadłużenia. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2020 została przyjęta przez Radę Miejską w Wieliczce 

w dniu 27 grudnia 2019 r. uchwałą nr XIII/183/2019. W roku 2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa 

ulegała zmianom związanym między innymi ze zmieniającym się budżetem realizowanym w roku 2020, 

korektami realizowanych przedsięwzięć oraz innymi zmianami wielkości zawartymi w WPF. Radni 

Rady Miejskiej zmieniali WPF 8 razy. 

Podstawą prowadzenia bieżącej gospodarki finansowej przez Gminę Wieliczka był budżet, czyli 

roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, przygotowywany przez organ 

wykonawczy tj. Burmistrza, a przyjmowany przez Radę Miejską w Wieliczce w formie uchwały 

budżetowej na rok 2020. Budżet Gminy Wieliczka na rok 2020 został przyjęty w dniu 27 grudnia 2019 

r. uchwałą nr XIII/184/2019. Pierwotny plan finansowy zmieniany był ośmioma uchwałami Rady 

Miejskiej i 41 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. Wprowadzane do budżetu korekty 

związane były z bieżącą sytuacją finansową Gminy tj. realizowanymi w ciągu roku dochodami i 

wydatkami.  

Wykonywanie budżetu odbywało się w niezwykle trudnym okresie pandemii COVID-19. 

Sytuacja epidemiczna determinowała podejmowane decyzje zarówno w zakresie realizowanych 

inwestycji jak i uzyskiwanych dochodów. 
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IV.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY WIELICZKA  

Dokładne i wyczerpujące dane nt. wykonania budżetu Gminy Wieliczka w zakresie i formacie 

wymaganym przez przepisy prawa, jak co roku, zostały przedstawione w sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za rok 2020. Najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu zostały omówione 

poniżej. 

Tabela 1: Plan, wykonanie, procentowa struktura dochodów oraz wskaźnik realizacji wybranych dochodów 

na dzień 31 grudnia 2020 r. [zł]. 

Wyszczególnienie 
Plan po zmianach 

na 31.12.2020 

Wykonanie 

na 31.12.2020 

% struktura 

wykonania 

(kol. 3) 

Wskaźnik 

realizacji 

(kol.3:2) 

1 2 3 4 5 

A. Dochody własne gminy 174 215 720,65  173 180 086,85  44,41% 99,41% 

I. Podatki lokalne, w tym: 34 241 637,00  34 386 111,34  8,82% 100,42% 

Podatek od nieruchomości 31 940 536,00  32 125 644,47  8,24% 100,58% 

II. Podatki pobierane 

przez urzędy skarbowe 
5 250 000,00  5 589 289,39  1,43% 106,46% 

III. Opłaty 4 479 747,84  3 816 785,48  0,98% 85,20% 

IV. Dochody z mienia 16 528 615,41  17 395 176,63  4,46% 105,24% 

V. Wpływy ze sprzedaży biletów 

komunikacji miejskiej 
1 500 000,00  277 197,38  0,07% 18,48% 

VI. Inne dochody 9 742 916,40  9 874 023,77  2,53% 101,35% 

VII. Opłata za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu 
1 099 000,00  1 113 836,01  0,29% 101,35% 

VIII. Opłata za wywóz śmieci 19 705 000,00  15 970 121,76  4,10% 81,05% 

IX. Udziały w podatkach 

centralnych budżetu państwa, 

w tym: 

81 668 804,00  84 757 545,09  21,74% 103,78% 

Podatek dochodowy od osób 

fizycznych 
79 838 804,00  82 841 370,00  21,24% 103,76% 

Podatek dochodowy od osób 

prawnych 
1 830 000,00  1 916 175,09  0,49% 104,71% 

B. Subwencje i dotacje, w tym: 170 054 577,61  180 809 775,52  46,37% 106,32% 

I. Subwencja ogólna 59 512 843,00  59 512 843,00  15,26% 100,00% 

II. Dotacje na zadania zlecone 102 059 342,53  101 934 226,68  26,14% 99,88% 

Świadczenia 500+ 81 297 639,91  81 206 404,25  20,83% 99,89% 

III. Dotacje na zadania własne 7 527 366,58  7 434 424,00  1,91% 98,77% 

IV. Dotacje otrzymane 

na podstawie porozumień 

z organami administracji 

rządowej 

15 220,00  9 062,47  0,00% 59,54% 

V. Dotacje otrzymane 

na podstawie porozumień 

z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego 

689 182,50  522 014,37  0,13% 75,74% 

VI. Środki otrzymane 

z państwowych funduszy 
 -    1 639 828,00  0,42% 0,00% 

http://192.168.6.168/Lider2/Static/Link/aSp9qlTztOrkypiu828NrEvliywDenK7j_O-Y1EaiJmGdi_0zSDZVutcKkVCnAUF0/tAj8Xju1SRb1MeR4ocNHsUdVqrQARzoMc5bvDlBlxU3cCBpl0aSjhYGTZIm-s3EkAwNrDdHnMreNmi9eXuFwsL5K-g_fOz6gJ-KFJW-dZmC7M9FEYSIpXcljDZEzSTJjw1kHhi-vAJEjcKwXpssECr6d2gLTuvwCGOC1qAEvUnUgNRcRwuqxMvPZzoWiORhfOssp_RpucHtXbGy43oQ1GfqD8yL0EYNyXwkQqjHfKgHNsij0OyN10gYdPcsb-fY81ZhXbudZEDD2U_n1XpaR7e8Cl-SnCZsHQacnw1HNylqunP50Nbyl4vY0BDtiL6BGQNi9F1sXaPI1K1My9AOnkdb-guEcEtg1JAfdQG2BbROOgSUAw-BLmkmlG90DWHIs3_YcGK92R_JDgCquJ2Gs0nd1dBjgIjVIF5KCZISOO5M1
http://192.168.6.168/Lider2/Static/Link/aSp9qlTztOrkypiu828NrPXv60rLD1_zNMo_mCh2r0k1/SKm8dTj5lo1CnSXNmDMuTKZryzt_hNiWv9khgP817gokX50d1hpfKJo2134-LKCiBofswMKnplhfPHtt3GCBR27IQV4sHKYK-VfURFO96MzhjI1wzWu5ltrs0XulWGJePWO4-wvxwJouX0K2wlJDleRUeaogZ5volob6kbazbgXC-wlFH364DHWIo3dWDjCGzILAkEKeHwZk25R5hpnnH9i1e59Rw00tkU4L5s7UqqFjpCVUrW_5q6AHIpnqNdJk9FvEX8wrZQzeV14bqF8d85mmTSpU79miIuGR9I-wZ-UmNUYOcCCdsmwMa-3zpKtyQy_vEFTdsTjPkb5wayXwcskLgfoRwHoYrnq_h_sc9vQwa20B9ljxBezcxB4Z2T2cZyiGJpZInbA6ivydZhgafg2
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Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieliczka za 2020 r. 

Tabela 2: Wykonanie dochodów za 2020 r. oraz procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku [zł]. 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

na 31.12.2019 

Wykonanie 

na 31.12.2020 

% wzrost do roku 

poprzedniego 

Dochody bieżące, w tym: 295 775 045,67 331 373 019,39 12,04% 

dochody własne 150 467 998,27 160 876 837,44 6,92% 

środki ze źródeł zewnętrznych 145 307 047,40 170 496 181,95 17,34% 

Dochody majątkowe, w tym: 29 164 106,70 58 572 095,84 100,84% 

dochody własne 6 537 732,03 12 303 249,41 88,19% 

środki ze źródeł zewnętrznych 22 626 374,67 46 268 846,43 104,49% 

DOCHODY OGÓŁEM: 324 939 152,37 389 945 115,23 20,01% 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieliczka za 2019 i 2020 r. 

IV.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY WIELICZKA – WYBRANE INFORMACJE 

W roku 2020 wydatki ogółem Gminy Wieliczka w wysokości 405 660 162,79 zł przewyższyły 

dochody budżetu Gminy, które osiągnęły poziom 389 945 115,23 zł. Powstał deficyt budżetowy 

w wysokości 15 715 047,56 zł, którego źródłem sfinansowania były następujące przychody: 

− kredyty i pożyczki – 6 451 276,65 zł, 

− niewykorzystane środki pieniężne, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych 5 950 382,10 zł, 

celowych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek 

sektora finansów publicznych 

(FDS) 

VII. Dotacje otrzymane 

z państwowych funduszy 

celowych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek 

sektora finansów publicznych 

(OSA) 

 -     9 506 754,00  2,44% 0,00% 

VIII. Środki z Funduszu 

Rozwoju Przewozów 

Autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej 

250 623,00  250 623,00  0,06% 100,00% 

DOCHODY RAZEM 344 270 298,26  353 989 862,37  90,78% 102,82% 

D. Środki ze źródeł 

zagranicznych, 
36 817 923,76  35 955 252,86  9,22% 97,66% 

I. Dotacje celowe lub płatności 

budżetu środków europejskich 
36 810 063,76  35 947 393,38  9,22% 97,66% 

II. Pozostałe 7 860,00 zł  7 859,48  0,00% 99,99% 

DOCHODY OGÓŁEM 381 088 222,02  389 945 115,23  100,00% 102,32% 
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− wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 

3 313 388,81 zł. 

Gmina Wieliczka w 2020 roku zaciągnęła kredyty w kwocie 23 250 000,00 zł, pożyczkę na 

realizację zadania Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV w wysokości 3 248 189,77 zł, 

pożyczkę na zarurowanie odcinka rowu melioracyjnego w Śledziejowicach na długości 199 m tj. w km 

1+815 do 2+014 na działce nr 405, gm. Wieliczka w wysokości 1 103 069,15 zł, a także wyemitowała 

papiery wartościowe - obligacje komunalne w wysokości 13 000 000,00 zł.  

Zgodnie z harmonogramem zostały spłacone zaciągnięte wcześniej zobowiązania, które 

stanowiły rozchody budżetu w wysokości 9 669 925,00 zł, składały się na nie: 

− spłaty kredytów i pożyczek – 8 669 925,00 zł, 

− wykup obligacji – 1 000 0000,00 zł. 

W roku 2020 dokonano przesunięć spłat kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 

w kwocie 9 262 500,00 zł, w związku ze skutkami finansowymi ogłoszonej epidemii COVID-19 i tzw. 

ogólnokrajowym zamrożeniem gospodarki. 

Żaden z poręczanych dłużników nie korzystał z dokonywania spłat przez Gminę Wieliczka.  

W roku 2020 wydatki ogółem Gminy Wieliczka zostały zrealizowane w 96,29% planu. Wydatki 

bieżące zrealizowane zostały w kwocie 318 286 056,19 zł, co stanowiło 96,54 % planu. 

Tabela 3: Realizacja wydatków bieżących w latach 2017-2020 [zł]. 

 2017 2018 2019 2020 

Wykonanie wydatków 

bieżących w stosunku 

do planu na dzień 31 

grudnia danego roku [zł] 

212 809 365,55 237 222 463,30 277 276 609,31 318 286 056,19 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieliczka za 2020 r. i za lata wcześniejsze. 

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 87 374 106,60 zł co stanowi 95,39% 

planu. 

Tabela 4: Realizacja planu wydatków majątkowych w latach 2017-2020 [zł]. 

 2017 2018 2019 2020 

Wykonanie wydatków 

majątkowych w stosunku 

do planu na dzień 31 

grudnia danego roku [zł] 

29 455 742,15  42 008 403,84  56 003 252,40 87 374 106,60 

% zmiana wydatków 

majątkowych rok do roku 
- 42,62% 33,31% 56,02% 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieliczka za rok 2020 i za lata wcześniejsze. 

IV.3. ZADŁUŻENIE GMINY WIELICZKA  

Skumulowane zadłużenie Gminy Wieliczka na koniec roku 2020 wyniosło 180 354 938,07 zł. 

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wzrosło 

o 19,96 % w stosunku do roku 2019. Wielkość zaciągniętego długu w roku 2020 związana była 

z koniecznością zapewnienia środków pieniężnych na realizację zadań zgodnie z harmonogramem 
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wydatków i zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych. Struktura długu zaciągniętego w 2020 r. 

przedstawia się następująco: 

− 23 250 000,00 zł – kredyty, 

− 3 248 189,77 zł – pożyczka zaciągnięta na realizację zadania Budowa kanalizacji w Gminie 

Wieliczka – etap IV, 

− 1 103 069,15 zł – pożyczka zaciągnięta na realizację zadania zarurowanie odcinka rowu 

melioracyjnego w Śledziejowicach na długości 199 m tj. w km 1+815 do 2+014 na działce nr 405, 

gm. Wieliczka,  

− 13 000 000,00 zł- obligacje komunalne. 

IV.4. WSKAŹNIKI OBRAZUJĄCE WYKONANIE BUDŻETU GMINY 

WIELICZKA 

Najważniejszym parametrem z punktu widzenia równowagi finansowej oraz możliwości 

obsługi zadłużenia jest poziom nadwyżki operacyjnej1. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, 

tym większa jest możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych zarówno bezpośrednio 

przeznaczając tę kwotę na inwestycje, jak i pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania 

na cele inwestycyjne. Jednocześnie jest to zmienna warunkująca możliwość zaciągania zobowiązań 

ze względu na fakt, iż jest jednym z podstawowych parametrów ujętych w relacji zawartej w art. 243 

ustawy o finansach publicznych. Na koniec roku 2020 nadwyżka operacyjna Gminy Wieliczka wynosiła 

13 086 963,20 zł. Wynik ten jest niższy o 5 411 473,16 zł w stosunku do wykonania na dzień 31 grudnia 

2019 r., który zakładał kwotę 18 498 436,36 zł.  

Wskaźnikami, biorącymi udział w ocenie stanu finansowego gminy, są również nadwyżka2 oraz 

deficyt budżetowy3. 

Wykonanie budżetu za rok 2020 zakończyło się deficytem budżetowym w wysokości – 

15 715 047,56 zł i była to kwota o 60,90 % mniejsza w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r., 

który wynosił – 40 195 104,83 zł. 

Deficyt budżetowy został sfinansowany przez: 

− wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 

− niewykorzystane środki pieniężne, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych, 

− zaciągnięte kredyty i pożyczki. 

Ważnym wskaźnikiem świadczącym o potencjale rozwojowym jednostki samorządu 

terytorialnego jest kwota pozyskanych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

Wielkość tych środków pokazuje zdolność gminy do absorpcji i wykorzystania środków bezzwrotnych 

na realizację programów, projektów lub zadań współfinansowanych z budżetu UE. Środki pochodzące 

ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2020 wpłynęły do budżetu Gminy w kwocie 

35 947 393,38 zł z tego: 

− dochody bieżące 1 296 614,45 zł, 

 

 
1 Nadwyżka operacyjna – dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Nadwyżka 

operacyjna wskazuje, że dana gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. 
2 Nadwyżka budżetowa – to dodatnia różnica między dochodami a wydatkami budżetu. 
3 Deficyt budżetowy – to ujemna różnica między dochodami a wydatkami budżetu. 
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− dochody majątkowe 34 650 778,93 zł. 

W celu określenia rzetelnego stanu finansów, a także zobrazowanie kondycji finansowej Gminy 

Wieliczka w latach 2016 – 2020, w marcu 2021 r. został opracowane Audyt stanu finansów Gminy 

Wieliczka stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Raportu oraz Analiza planowania budżetowego 

Gminy Wieliczka oraz analiza wskaźnikowa na tle innych samorządów stanowiąca załącznik nr 2 

do niniejszego Raportu. 

  



39 

 

V. GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI  W ROKU 2020 

V.1. PODSTAWY PRAWNE 

Sposób realizacji zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami określają: 

− ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

− zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 32/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wieliczka na lata 2020-2022. 

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości: 

− stanowiące przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste; 

− będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 

Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystywany na cele rozwojowe gmin 

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 wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na: 

− zbywaniu oraz nabywaniu; 

−  wydzierżawianiu i użyczają nieruchomości wchodzących w skład zasobu; 

− podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących 

własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości; 

− 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 32/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wieliczka na lata 2020-2022. 
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V.2. GRUNTY GMINY WIELICZKA 

Tabela: Zestawienie gruntów według przeznaczenia - stan na dzień 31 grudnia 2020 r. [ha]. 

Lp. Przeznaczenie gruntów Powierzchnia 

1. Rolne i ogródki działkowe 85,0796 

2. Grunty zabudowy mieszkaniowej 63,9289 

3. Lasy i grunty leśne 65,5690 

4. Tereny zabudowy przemysłowej 71,6523 

5. 
Tereny zabudowy publicznej (szkoły, przedszkola, służba zdrowia, 

administracja biurowa, kościoły) 
34,1072 

6. Tereny zieleni 86,4351 

7. Drogi 183,1052 

8. Tereny różne 91,1600 

RAZEM 681,0373 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

 

Tabela: Zestawienie gruntów wg według struktury własności - stan na dzień 31 grudnia 2020 r. [ha]. 

Grunty 

w tym: 
676,6637 

własność 624,4950 

w użytkowaniu wieczystym gminy 0 

oddane w użytkowanie wieczyste 55,9376 

oddane w nieodpłatne użytkowanie 67,5784 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 
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Wykres: zestawienie gruntów wg powierzchni. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

V.3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE  

Jednym z głównych zadań Wydziału Mienia Gminnego poza w/w jest pobieranie opłat rocznych 

z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłata roczna płatna jest przez użytkownika 

wieczystego do 31 marca i wnoszona jest przez cały okres trwania użytkowania wieczystego.   

Tabela: Rozmieszczenie działek będących w użytkowaniu wieczystym. 

Lp. Obręb Liczba działek 

1. Wieliczka obręb 1 350 

2. Wieliczka obręb 2 20 

3. Wieliczka obręb 3 11 

4. Sołectwa razem 29 

RAZEM 410 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 
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Wykres: Udział gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg położenia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Na koniec 2020 roku w Gminie Wieliczka oddanych było w użytkowanie wieczyste 55,9376 ha 

gruntów. Są to działki położone w Wieliczce, najwięcej w obrębie 1 – 28,3032 ha, w obrębie 2 – 10,8816 

ha, w obrębie 3 – 10,0977 ha. Na terenie sołectw w użytkowaniu wieczystym jest 6,6551 ha gruntów.  

Są to w przeważającej większości nieruchomości zabudowane garażami oraz grunty oddane w 

użytkowanie wieczyste osobom prawnym w tym Polskiemu Związkowi Działkowców. 

V.4. GRUNTY O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM (BĘDĄCE 

WE WŁADANIU GMINY WIELICZKA) 

Posiadanie dużej ilości gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym wynika z faktu, iż proces 

regulacji jest złożony 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. 

We władaniu na zasadzie samoistnego posiadania Gminy Wieliczka w roku 2020 były 394 

działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 67,5784 ha. Najwięcej w Wieliczce obręb 1 – 41 działek 

o łącznej powierzchni 4,8376 ha, natomiast najmniej działek o nieuregulowanym stanie prawnym jest 

w Zabawie – 1 działka o powierzchni 0,1100 ha. 
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Ilość działek będących we władaniu gminy Wieliczka zmniejsza się bardzo powoli. Powodem 

tego są długotrwałe i czasochłonne procesy regulacji. 

Tabela: Zestawienie gruntów będących we władaniu na zasadach samoistnego posiadania przez Gminę Wieliczka 

według obrębów. 

Obręb ilość działek 
Powierzchnia 

[ha] 

Brzegi 8 1,1410 

Byszyce 3 3,1700 

Chorągwica 14 1,7900 

Czarnochowice 3 0,2200 

Dobranowice 24 3,9879 

Golkowice 31 13,9504 

Gorzków 5 0,6845 

Grabie 5 1,2300 

Grabówki 6 0,4200 

Grajów 15 3,1900 

Jankówka 2 0,1600 

Janowice 18 2,6169 

Kokotów 16 1,7686 

Koźmice Małe 9 1,6900 

Koźmice Wielkie 25 3,3200 

Lednica Górna 16 1,6300 

Mała Wieś 2 0,1200 

Mietniów 6 0,6900 

Pawlikowice 15 1,8020 

Podstolice 17 1,4518 

Raciborsko 11 1,4500 

Rożnowa 2 0,1200 

Siercza 22 2,3255 

Strumiany 4 0,3200 

Sułków 7 0,4300 

Sygneczów 22 3,2649 

Śledziejowice 9 1,3700 

Węgrzce Wielkie 17 1,4119 

Zabawa 1 0,1100 

Wieliczka obręb 1 41 4,8376 
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Obręb ilość działek 
Powierzchnia 

[ha] 

Wieliczka obręb 2 7 5,6582 

Wieliczka obręb 3 11 1,2472 

RAZEM 394 67,5784 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

V.6. REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI  

Podstawy prawne: 

− ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym 

i ustawę o pracownikach samorządowych, 

− 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 r. 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 ona w ramach jednego z czterech trybów: 

V.6.1. KOMUNALIZACJA MIENIA, KTÓRE  W DACIE 27 MAJA 1990 R. 

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. 

Tabela: Działki skomunalizowane w 2020 r. 

nr działki 
Powierzchnia 

[ha] 
obręb 

37/2 0,0043 Strumiany 

1061/1 2,3828 Golkowice 

1061/3 0,9618 Golkowice 

Razem 3,3489  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

V.6.2. 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 stycznia1999 r. we władaniu gminy, niestanowiące jej własności 

i zajęte pod drogi publiczne. 
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V.6.3. ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI  NA DRODZE SĄDOWEJ  

Aktualne orzecznictwo nie sprzyja zasiadywaniu nieruchomości przez Gminy. 

V.6.4. UMOWY CYWILNO–PRAWNE 

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 również drogi wewnętrzne znajdujące się na działkach będących 

własnością osób fizycznych lub stanowiące własność Skarbu Państwa użytkowane przez mieszkańców. 

W roku 2020 umowami notarialnymi Gmina Wieliczka nabyła 30 działek drogowych o łącznej 

powierzchni 0,7283 ha. 

V.6.5. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI  

Nabycie nieruchomości na rzecz gminy następuje również w trybie art. 98 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., 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.”. 

W powyższy sposób gmina w roku 2020 nabyła 162 działki o łącznej powierzchni 6,7985 ha. 

V.6.6. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI 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 nabywa lub zamienia 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 2020 roku zostały nabyte: 
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− działki numer 49 i 50 o łącznej powierzchni 0,6000 ha położone w Zabawie – pod budowę 

przedszkola, 

− działka numer 590/1 o powierzchni 1,1773 ha położona w Koźmicach Wielkich – pod budowę 

przedszkola, 

− działka numer 258/7 o powierzchni 0,0104 ha położona w Czarnochowicach – pod budowę 

przepompowni. 

V.6.7. 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 ww. Gmina sprzedaje działki w drodze bezprzetargowej 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. 

Tabela: Sprzedaż działek w 2020 r. 

Lp. Obręb Nr działki Powierzchnia 

1. Kokotów 4/24 4,9229 

2. Węgrzce Wielkie 1732 0,0996 

3. Węgrzce Wielkie 1733 0,1085 

4. Węgrzce Wielkie 1754 0,1224 

5. Węgrzce Wielkie 1757 0,1203 

6. Węgrzce Wielkie 1879 0,1387 

7. Kokotów 792/2 0,1003 

8. Kokotów 792/3 0,1002 

9. Kokotów 792/4 0,1001 

10. Kokotów 792/5 0,1002 

11. Kokotów 792/9 0,1123 

12. Kokotów 792/10 0,1196 

13. Kokotów 484/21 0,1037 

14. Węgrzce Wielkie 116 0,2100 

15. Węgrzce Wielkie 904 0,2900 

16. Węgrzce Wielkie 905 0,2900 

17. Węgrzce Wielkie 906 0,5500 

18. Węgrzce Wielkie 928 0,6100 
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Lp. Obręb Nr działki Powierzchnia 

19. Mała Wieś 104/27 0,0022 

20. Golkowice 890/17 0,0174 

21. Wieliczka obr. 1 1937/1, 1938/1 0,0165 

22. Wieliczka obr. 2 907/32, 907/34 0,0227 

23. Wieliczka obr. 2 500/33 0,0329 

24. Wieliczka obr. 2 907/33 0,0089 

25. Wieliczka obr. 2 907/35 0,0136 

26. Wieliczka obr. 2 500/34 0,0282 

RAZEM 8,3412 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

V.6.8. TRWAŁY ZARZĄD  

Podstawa prawna: 

− ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

W roku 2020 w trwały zarząd oddanych było 86,5020 ha gruntów gminnych z czego: 

− drogi publiczne - 68,6289 ha, 

− Cmentarz Komunalny – 6,8653 ha, 

− jednostki oświatowe – 11,0078 ha. 

V.6.9. 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 3/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie 

ustalenia stawek czynszu stawek czynszu dzierżawnego za grunty Gminy Wieliczka. 

W roku 2020 zawartych było blisko 420 umów na dzierżawę nieruchomości będących 

własnością Gminy Wieliczka. Umowy najczęściej dotyczą dzierżawy na cele: 

− miejsc na prowadzenie sprzedaży kawy, lodów czy pamiątek. Są to małe stanowiska usytuowane w 

centrum miasta głównie przy Alei Jana Pawła II, 

− 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 Wielickie 

Centrum Kultury 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 Małopolska Arena Lekkoatletyczna 

na Psiej Górce. 

Łącznie Gmina Wieliczka na dzień 31 grudnia 2020 r. dzierżawiła 58,2888 ha gruntów 

gminnych. 
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Oprócz dzierżaw nieruchomości gminnych w roku 2020 zawarte były umowy dzierżawy: 

− na sieci kanalizacyjne oraz wodociągowe – 32 umowy, 

− na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 488 umów. 

V.6.10. 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, 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

W roku 2020 w trybie ustawy z 2005 r. była wydana 1 decyzja w sprawie przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu zabudowanego garażem.  

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa w sprawie przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na mocy 

której, grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi zostały 

przekształcone na własność dotychczasowych użytkowników wieczystych. W roku 2020 na mocy tej 

ustawy zostało wydanych 96 zaświadczeń. 
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VI. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, 

STRATEGII I ZADAŃ 

VI.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 r. 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 r. 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 Ashridge4 - 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:  

 

 
4 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 1. Funkcjonalna gmina – wysoka jakość usług komunalnych komunikacyjnych 

i administracyjnych. 

− Domena 2. Gmina rozwijająca swój kapitał społeczny. 

− 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. 

Schemat: Obszary strategicznego rozwoju Gminy Wieliczka. 

 

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

VI.1.1. DOMENA 1. FUNKCJONALNA GMINA –  WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG 

KOMUNALNYCH KOMUNIKACYJNYCH I ADMINISTRACYJNYCH 

 

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 celem operacyjnym w celu strategicznym 1 -  Zapewnienie powszechnej dostępności 

usług komunalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka jest rozbudowa infrastruktury 
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wodociągowej oraz dalsza budowa niezależnego systemu pozyskiwania źródeł wody w Gminie 

Wieliczka. 

W roku 2020 powyższy cel operacyjny strategii realizowany był poprzez m.in. realizację przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. zadań wynikających z umowy o dofinansowanie 

projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap. IV:  

− Zadanie Nr 7.2. Budowa 4-5 studni głębinowych na terenie Wieliczki – Bogucice. Umowa została 

zawarta w dniu 30 kwietnia 2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin odbioru II 

kwartał 2021 r. 

− Zadanie Nr 7.4. Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej Wieliczka-Bogucice o wydajności 

do 360 m3/h. Planowane zakończenie budowy ujęcia wraz z potrzebną infrastrukturą drogową 

i wodociągową przewidziane jest na czerwiec 2023 r. Zadanie jest w trakcie realizacji. 

− Zadanie Nr 8. Budowa kanału deszczowego i kanału sanitarnego na odcinku ul. Mickiewicza -

Przystanek PKP w Wieliczce. 2 stycznia 2019 r. zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego. Zadanie w 2020 r. zostało zakończone i odebrane. Wykonano 0,055 km sieci 

wodociągowej, 0,142 km sieci sanitarnej, 0,199 km sieci kanalizacji deszczowej. 

Dla powyższych zadań prowadzono nadzór inwestorski i archeologiczny. 

Środki wydatkowane w ramach powyższych zadań wyniosły w 2020 r. 5 714 468,73 zł brutto. 

Uzyskane dofinansowanie 4 006 612,89 zł. 

Zdjęcie: Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej Wieliczka-Bogucice. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

Kolejnym celem operacyjnym w tym celu strategicznym realizowanym w roku 2020 jest 

rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej (sieci kanalizacji sanitarnej) na terenie miasta i gminy 

Wieliczka. Zakres tych prac realizowała Jednostka Realizująca Projekt, do której podstawowych zadań 

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 Dokumentem, który dodatkowo regulował kwestie opisane w 

celu operacyjnym była uchwała nr XLIII/496/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 
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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 2.3Gospodarka wodno–ściekowa w 

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

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

kwalifikowania wydatków to 6 maja 2015 r. – 31 grudnia 2023 r. Całkowity koszt realizacji projektu – 

15 6515 637,64 zł. Uzyskane dofinansowanie - 108 940 352,00 zł. Projekt przewiduje wybudowanie 

kanalizacji sanitarnej –98,74 km, sieci wodociągowej –8,3 km, kanalizacji deszczowej –1,85 km, oraz 

budowę zakładu uzdatniania wody. W dniu 28 września 2018 r. 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 2020 

Gmina Wieliczka realizowała zadania szczegółowe: 

− Zadanie 1.Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice 

Wielkie w Gminie Wieliczka. 30 października 2019 r. podpisano umowę o roboty budowlane. 

Zadanie jest w trakcie wykonywania robót budowlanych. W 2020 r. wykonano 16,2 km sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 8.9 km sieci kanalizacji tłocznej. 

− Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej – Lednica Górna, Sułków w Gminie Wieliczka. 

26 czerwca 2019 r. nastąpiło podpisanie umowy na roboty budowlane. Zadanie jest w trakcie 

wykonywania robót budowlanych. W roku 2020 wykonano 10,9 km sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej.  

− Zadanie Z3 Budowa kanalizacji w Mietniów, Pawlikowice w Gminie Wieliczka. W roku 2020 

przygotowano materiały przetargowe. Termin ogłoszenia I kwartał 2021 r. 

− Zadanie 4. Budowa kanalizacji sanitarnej – Czarnochowice w Gminie Wieliczka. Kontynuowano 

roboty budowlane zgodnie z umową zawartą 14 listopada 2018 r. W roku 2020 wykupiono działkę 

z przeznaczeniem na przepompownię ścieków oraz rozpoczęto procedurę podłączenia jej 

do zasilania elektrycznego.  

− Zadanie 5. Budowa kanalizacji sanitarnej –Golkowice w Gminie Wieliczka. W dniu 10 sierpnia 

2020 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Zadanie jest w trakcie wykonywania robót 

budowlanych. W roku 2020 wykonano 0,8 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 1,4 km 

sieci kanalizacji tłocznej. 

− Zadanie Z12. Dla powyższych zadań prowadzony jest nadzór inwestorski. 

− Zadanie Z13. Prowadzono działania informacyjno-promocyjne. Zrealizowano i rozliczono 

wykonanie tablic informacyjny dla zadania Z1. 

W 2020 r. wydatki z tytułu realizacji projektu Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap 

IV po stronie Gminy Wieliczka osiągnęły wielkość 27 025 505,14 zł brutto. Otrzymano 

18 653 450,26 zł dofinansowania w ramach zawartej z NFOŚiGW w Warszawie umowy. 



53 

 

Zdjęcie: Budowa kanalizacji w Golkowicach. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

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 2015-20205,  

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

w Wieliczce. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II” odpowiada 

na problemy zidentyfikowane i przeanalizowane w audytach energetycznych wykonanych 

dla budynków objętych projektem. 

Dofinansowanie na to zadanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, Oś 4 Regionalna polityka 

energetyczna. Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej – ZIT. 

Termomodernizacji zostało poddane 6 budynków. 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Chorągwicy.  

Zakres przedmiotowego zadania polegał na wykonaniu izolacji poziomej stropu poddasza, 

wykonaniu izolacji pionowych ścian zewnętrznych, wykonaniu izolacji poziomej posadzki 

na gruncie, wymianie okien na nowe, szczelne, wyposażone w nawiewniki higrosterowane wraz 

z robotami towarzyszącymi, wymianie drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe, przeszklone 

 

 
5 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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szkłem bezpiecznym, wyposażone w samozamykacze, prace elewacyjne, wykonaniu demontażu 

i montażu wszystkich istniejących stałych elementów elewacji, wykonaniu demontażu i montażu 

orynnowania z zastosowaniem koniecznych nowych elementów, montażu instalacji centralnego 

ogrzewania wraz z zaworami termostatycznymi, podpionowymi oraz licznikami ciepła 1 kpl., 

wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny, wykonaniu instalacji c.w.u. wraz 

z zasobnikiem ciepła, obiegiem cyrkulacyjnym oraz licznikami ciepła, wykonaniu demontażu 

i montażu instalacji odgromowej wraz z niezbędnymi, nowymi elementami oraz sprawdzeniu 

skuteczności działania. 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Golkowicach.  

Zakres prac polegał na wykonaniu izolacji poziomych stropodachu, wykonaniu izolacji ścian, 

wykonaniu izolacji poziomej podłogi na gruncie na parterze, wymianie drzwi zewnętrznych na 

nowe aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w samozamykacze, prace 

elewacyjne, wykonaniu demontażu i montażu wszystkich istniejących stałych elementów elewacji, 

wykonaniu demontażu i montażu orynnowania z zastosowaniem koniecznych nowych elementów, 

modernizacji instalacji c.o. i c.w.u., wymianie grzejników z zaworami termostatycznymi 

i powrotnymi, montażu zaworów podpionowych oraz liczników, regulacji instalacji c.o., izolacji 

termicznej rurociągów w przestrzeni nieogrzewanej, wykonaniu demontażu i montażu instalacji 

odgromowej wraz z niezbędnymi, nowymi elementami oraz sprawdzeniu skuteczności działania 

− Szkoła Podstawowa w Golkowicach.  

Prace polegały na izolacji poziomej stropu i dachu, izolacji pionowej ścian zewnętrznych, wymianie 

okien i drzwi zewnętrznych, wymianie kotła na gazowy, instalacji odgromowej. 

− Ochotnicza Straż Pożarna w Zabawie.  

Zakres prac polegał na wykonaniu izolacji poziomej stropodachu, wykonaniu izolacji poziomej 

stropu, wykonaniu izolacji pionowych ścian zewnętrznych, prace elewacyjne, wykonanie 

demontażu i montażu wszystkich istniejących stałych elementów elewacji, wykonaniu demontażu 

i montażu orynnowania z zastosowaniem koniecznych nowych elementów, wymianie okien na 

nowe, szczelne, wyposażone w nawiewniki higrosterowane wraz z robotami towarzyszącymi, 

wymianie drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, 

wyposażone w samozamykacze, wymianie bramy garażowej na nową, aluminiową wraz z robotami 

towarzyszącymi, modernizacji systemu grzewczego poprzez montaż kotła kondensacyjnego na gaz 

ziemny, instalacji c.o., grzejników z zaworami termostatycznymi, zaworami podpionowymi oraz 

licznikami ciepła, wykonaniu demontażu i montażu instalacji odgromowej wraz z niezbędnymi, 

nowymi elementami oraz sprawdzeniu skuteczności działania. 

− Szkoła Podstawowa w Sygneczowie.  

Przedmiotowe zadanie polegało na wykonaniu izolacji poziomej stropu i dachu, wymianie okien 

zewnętrznych i drzwi zewnętrznych, modernizacji instalacji c.o., instalacji odgromowej. 

− Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce.  

Zakres prac polegał na izolacji poziomej stropodachu, izolacji pionowej ścian zewn., wymianie 

okien zewnętrznych i drzwi zewnętrznych, montażu gazowej kotłowni kondensacyjnej, przyłączu 

i instalacji gazowej, c.o., instalacji odgromowej. 

Łączny koszt inwestycji to 3 444 000,00 zł. 

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 2020 r. zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Gmina Wieliczka 

poniosła koszty składki członkowskiej. Projekt zakłada montaż 240 szt. instalacji fotowoltaicznych 

na budynkach mieszkalnych.  
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W roku 2020 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska realizował programy 

wspierające ograniczenie niskiej emisji. Rok 2020 to przede wszystkim realizacja postanowień 

zawartych w uchwale z roku 2017 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 2014-20206 . 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 2020 

(mimo trudnej sytuacji epidemicznej w kraju) w ramach Programu wymiany kotłów i pieców 

zrealizowanych zostało 210 inwestycji. Koszty kwalifikowane wykonanych inwestycji to 2 033 828,91 

zł. 

Do końca roku 2020 na terenie Miasta i Gminy Wieliczka zostało wymienionych blisko 1000 

starych kotłów z programów realizowanych przez Gminę Wieliczka. Poniżej przedstawiono 

wyszczególnienie na poszczególne miejscowości: 

− Brzegi – 15, 

− Byszyce – 16, 

− Chorągwica – 19, 

− Czarnochowice – 33, 

− Dobranowice – 7, 

− Golkowice – 51, 

− Gorzków – 13, 

− Grabie – 12, 

− Grabówki – 31, 

− Grajów – 11, 

− Jankówka – 4, 

− Janowice – 30, 

− Kokotów – 42, 

− Koźmice Małe – 14 

− Koźmice Wielkie – 47, 

− Lednica Górna – 22, 

− Mała Wieś – 15, 

− Mietniów – 32, 

− Pawlikowice – 28, 

− Podstolice – 16, 

− Raciborsko – 18, 

− Rożnowa – 15, 

− Siercza – 27, 

− Strumiany – 14, 

− Sułków – 27, 

− Sygneczów – 13, 

− Śledziejowice – 19, 

 

 
6 Uchwała Nr XXXIX/470/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu 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. 
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− Węgrzce Wielkie – 46, 

− Zabawa – 21, 

− Wieliczka – 287. 

W roku 2020 wykonana została częściowa inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Miasta 

i Gminy Wieliczka. Inwentaryzacji poddanych zostało ponad 11 000 budynków mieszkalnych 

co stanowi ok 75% inwentaryzacji całej gminy. 

W roku 2020 zostało przeprowadzonych ponad 400 kontroli palenisk w domach mieszkalnych 

na terenie Miasta i Gminy Wieliczka. W kontroli pomagali Strażnicy Miejscy oraz zakupione w roku 

2019 urządzenia takiej jak: Miernik wilgotności drewna Hit-3-który służy do określenia używania 

właściwego paliwa przez mieszkańców oraz narzędzia do poboru prób odpadów paleniskowych, które 

następnie zostały przekazane do badania laboratoryjnego. W roku 2020 wykonano także analizy dymu 

z palenisk na terenie Gminy Wieliczka przy użyciu drona. 

W roku 2019 nastąpiła zmiana w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczka7. 

W działaniu nr 2 „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie 

gminy Wieliczka” zwiększono ilość modernizacji instalacji grzewczych z 714 do 800 szt. Do zadań 

na lata 2020-2021 wpisano działanie nr 3 „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka – etap II” gdzie przewidziano wymianę 344 szt. 

instalacji grzewczych. Wartość projektu 2 444 670,05 zł. 

Realizowane były postanowienia Programu Poprawy Jakości Powietrza w Gminie Wieliczka 

na lata 2018-2023: 

− Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

− Dotacja do ogniw fotowoltaicznych na obiektach prywatnych. 

− Rozwój ekologicznego transportu publicznego. 

− Tworzenie nowych terenów zielonych. 

− Edukacja ekologiczna. 

− Wykonanie inwentaryzacji czynnych źródeł ciepła w Gminie Wieliczka. 

− Wdrażanie działań z Zakresu Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. 

− Wdrożenie e-usługi ZWK (min. 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. 

− Prowadzenie „Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce” zgodnie z wytycznymi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

− Prowadzenie kontroli palenisk, zarówno systemowych oraz interwencyjnych na terenie Gminy 

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

zimowym. 

− Pobieranie próbek popiołu do badania, w sytuacjach wzbudzających podejrzenia spalania 

niewłaściwych materiałów. 

− Prowadzenie Programów dotacyjnych do wymiany kotłów: 

 

 
7 Uchwała Nr XI/153/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczka”. 
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− do końca 2019 r. zakończenie i rozliczenie obecnie trwającego Programu RPOWM mającego 

na celu wymianę 714 nie ekologicznych źródeł ciepła na kotły gazowe i kotły na biomasę, 

− 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. 

− Pomoc przy uzyskaniu dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych. 

− 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. 

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

w pobliżu szkół, przedszkoli, budynków użyteczności publicznej). 

− 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. 

− Prowadzenie projektu wywieszania tablic w kolorach żółtym, pomarańczowym i czerwonym 

w czasie prognozowania odpowiednio I; II; III zagrożenia zanieczyszczenia powietrza w szkołach, 

przedszkolach, jednostkach gminnych, ośrodkach zdrowia, budynkach użyteczności publicznej. 

− Wprowadzenie na terenie Gminy obowiązku zgłaszania zmiany systemu ogrzewania. 

− 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. 

− Współpraca z lokalnymi grupami działania np. Wielickim Alarmem Smogowym. 

− Organizacja wydarzenia „Wielicki Ekopiknik”. 

− Organizacja Rodzinnego Konkursu Ekologicznego. 

− Organizacja Konkursu Ekologicznego w szkołach, przedszkolach. 

− Współdziałanie z innymi Gminami Małopolski w ramach Programu LIFE. 

− Współdziałanie z Gminami obszaru Metropolii Krakowskiej w celu podejmowania wspólnych 

działań i inicjatyw dot. poprawy jakości powietrza. 

− Rozpowszechnianie broszur i ulotek, plakatów z aktualnie obowiązującym przepisami 

i ich przestrzegania dot. systemu ogrzewania, spalania właściwych paliw itp. 

− Promowanie korzyści z ogrzewania gazowego, szczególnie w zwartej zabudowie mieszkaniowej 

w obszarze miejskim. 

− Promowanie programu „Czyste powietrze”, prowadzonego przez WFOŚiGW w Krakowie. 

Gmina Wieliczka mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców przystąpiła od 1 lipca 

2020 r. do projektu EKO TEAM, w ramach którego zostali zatrudnieni Ekodoradcy, których głównym 

zadaniem jest propagowanie i pomoc mieszkańcom w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, 

wymianie pieców opalanych paliwem stałym, podniesieniu efektywności energetycznej budynków, 

w efekcie służącym poprawie jakości powietrza w gminie i Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. 

Projekt EKO TEAM jest realizowany od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2023 r. i jest współfinansowany 

jest ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze Środków Unii Europejskiej, 

jako wynik aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach 

Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. 

Cel projektu EKO TEAM wpisuje się w długofalową politykę, której realizacji podjęły się 

gminy członkowskie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, uznając w uchwale nr 14/IV/2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 29 sierpnia 2017 r. poprawę jakości powietrza, 

jako dziedzinę współpracy metropolitalnej, deklarując tym samym prowadzenie skoordynowanych 

działań w tym zakresie, przyczyniając się ponadto do efektywnego wdrażania zapisów Programu 

ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego. 
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Ekodoradcy w ramach swojej aktywności pomagają zainteresowanym mieszkańcom 

w pozyskaniu dotacji pochodzących z budżetu gminy, Województwa Małopolskiego, Narodowego 

i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na: 

− wymianę kotłów i pieców na paliwo stałe, 

− instalację fotowoltaiczną lub pompę ciepła, 

− termomodernizację budynku lub jego części. 

1 października 2020 r. zostało podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ustalające zasady wspólnej realizacji programu „Czyste 

Powietrze”. Umowa z Wojewódzkim Funduszem w Krakowie zaowocowała utworzeniem punktu 

obsługi programu „Czyste Powietrze” w gminie. Obsługą mieszkańców poprzez informację 

o możliwych formach i warunkach dofinansowania oraz pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie, 

wniosku o rozliczenie dotacji zajmują się ekodoradcy zespołu „EKO TEAM” w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Wieliczce. 

Prowadzone są również intensywne działania w zakresie inwentaryzacji źródeł ogrzewania, 

odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków na terenie gminy, która pomoże 

mieszkańcom jak i pracownikom w określeniu potrzeb kolejnych działań. 

W ramach walki o poprawę jakości powietrza gmina współpracuje z różnymi organizacjami 

m.in. z Wielickim Alarmem Smogowym. 

Zdjęcie: Materiały promocyjne programu poprawy jakości powietrza. 

 
Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

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 2020 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 2020 r. uprawnionych do świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości było 17 podmiotów, 

wpisanych do prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Rejestru Działalności 

Regulowanej. 
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Tabela: Firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i Gminy Wieliczka stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Lp. Firma Adres Telefon 

1. 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Wieliczce Sp. z o.o. 

ul. Jedynaka 30 
ul. Słowackiego 10 

32-020 Wieliczka 

zgk@wieliczka.eu 

12-278-17-66 
fax 12-278-24-55 

www.zgk.wieliczka.eu 

2. 
Małopolskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 

ul. Nowohucka 1 

31-580 Kraków 
12-646-23-21 

3. 

MIKI Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe, 

Mieczysław Jakubowski 

ul. Nad Drwiną 33 

30-841 Kraków 

www.miki.krakow.pl 

Biuro Tel/fax: 

12-267-57-98, 

baza tel/fax:12-653-08-35, 

4. SUEZ Południe Sp. z o.o. 
ul. Kosiarzy 5A 

30-731 Kraków 

12-644-22-41 

sita.krakow@sitapolska.com.pl 

5. 
Usługi Asenizacyjne 

Jerzy Żuławiński 

ul. Jagiellońska 27 

32-410 Dobczyce 
12-271-21-42 

6. 
Zbiór i Segregacja Odpadów 

„TRASZKAN” S. j. S.F.Z. Sroka 

Zegartowice 105 

32-413 Zegartowice 
12-271-51-17 

7. FCC Polska Sp. z o.o. 
ul. Lecha 10, 

41-800 Zabrze 

12-681-18-22 

Fax (12) 681 10 91 

8. MIKI Recykling Sp. z o.o. 
ul. Nad Drwiną 33 

30-841 Kraków 

Biuro Tel/fax: 

12-267-57-98 

9. 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. 

ul. Wodna 4, 

30-556 Kraków 

12)-655-22-30 lub12-655-22-95 

Tel./Fax. 12-655-23-60 

10. REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o. 
ul. Półłanki 64 

30-740 Kraków 

Tel. (12) 285 21 26, 

lub (12) 653 88 55, 

11. „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna 
ul. Zakładowa 29 

26-052 Nowiny 
Tel/fax 41-386-20-60 

12. EKO-TRANS Jerzy Kruk 

Lusina, 

ul. Nad Wilgą 18 

30-698 Kraków 

12-270-31-80 

602-535-997 

13. 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

„EMPOL” Sp. z o.o. 

os. Rzeka 133 

34-451 Tylmanowa 
18-26-250-95 

14. 
FIRMA „B.S.S.” B. Bobek, J. Frączek 

Spółka Jawna 

ul. M. Mireckiego 3, 

30-426 Kraków 

12-268-14-66 

12-357-14-36 

biuro@bss.krakow.pl 

15. 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Mirosław Olejarczyk 

Wola Jachowa 94A, 

26-008 Górno 

41 302 37 74 

pwmiloslawolejarczyk@gmail.com 

16. Biogazownie Małopolskie Sp. z o.o. 
Wielopole 62, 

33-210 Olesno 

14 641-21-98, kom. 511-349-932, 

biogazownie.malopolskie@gmail.com 

17. 
ANBUD Firma Usługowo- Handlowa 

Andrzej Zyguła 

Trąbki 451, 

32-020 Wieliczka 

506-257-321 

anbud451@wp.pl 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

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, 

− szkło i opakowania z niego wykonane, 

− papier i tektura oraz opakowania z nich wykonane, 

− odpady ulegające biodegradacji. 

Gmina Wieliczka dwa razy do roku przeprowadziła zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon 

bezpośrednio od mieszkańców. 
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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 6.00 do 15.00, a w soboty w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada od 8.00 do 16.00, 

natomiast w okresie od 1 grudnia do 31 marca od 8.00 do 13.00. 

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 niewymagających pozwolenia 

na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy. 

Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy:  

− dla budynków jednorodzinnych – co dwa tygodnie,  

− 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:  

− budownictwa jednorodzinnego gromadzone w workach, odbierane są z terenów nieruchomości nie 

rzadziej niż jeden raz w miesiącu,  

− 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: 

− Apteka prywatna Sp. Jawna w Wieliczce ul. Powstania Warszawskiego 12, 

− Apteka Panaceum w Wieliczce ul. A. Asnyka 6, 

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

− Apteka Mniszek w Koźmicach Wielkich 666, 

− Apteka Prywatna Magda w Gorzkowie 242. 

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. 

W roku 2020 ilość wyprodukowanych odpadów wzrosła do prawie 22 tysięcy ton (w tym prawie 

1800 ton w PSZOK). W stosunku do roku poprzedniego jest to wzrost o 6%, a więc więcej niż w latach 

2018-2019, mimo że w tym okresie przybyło prawie tyle samo mieszkańców. 
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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 2017 r. 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 2020 Gmina Wieliczka wyłoniła wykonawcę na zadanie: „Budowa PSZOK w gminie 

Wieliczka”. Umowa została podpisana 22 maja 2020 r. i nowy PSZOK na ul. Jedynaka ma być gotowy 

do czerwca 2021 r. Wartość zadania wynosi 2 337 000,00 zł. Projekt zakłada powstanie specjalnej 

rampy najazdowej oraz rampy wyładowczej, dzięki którym mieszkańcy przywożący śmieci, będą mogli 

wrzucać je bezpośrednio z samochodu do kontenerów. 

Zainstalowana zostanie również waga najazdowa, zakupione nowe kontenery, a powierzchnia 

pod rampą będzie zagospodarowana na pomieszczenia magazynowe. W ramach prowadzonego 

przedsięwzięcia zostanie uporządkowany również teren wokół. Gmina Wieliczka pozyskała na to 

zadanie dofinansowanie ze środków unijnych, w kwocie 1 700 000 zł., całkowita wartość inwestycji 

wyniesie 2 337 000 zł. 

Zdjęcie: Budowa PSZOK w gminie Wieliczka. 

 
Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.). 

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. 
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Tabela: zestawienie wydatków poniesionych przez Gminę Wieliczka w roku 2020. 

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) oraz na obsługę i prowadzenie 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

21 797 078,46 

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. 

303 511,53 

Edukacja ekologiczna 12 921,12 

RAZEM:  22 113 511,11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2020 r. – 

31 grudnia 2020 r. 

Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w 2020 r. opłata uzależniona była od wielkości 

gospodarstwa domowego. W roku 2020 obowiązywały stawki podjęte Uchwałą nr IV/23/2019 Rady 

Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (styczeń) a od 1 lutego 2020 r. Uchwałą nr XIII/194/2019 

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w 2020 r. opłata uzależniona była od wielkości 

gospodarstwa domowego. W styczniu stawka opłaty wynosiła: 15 zł od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny, jeżeli w nieruchomości 

zamieszkiwało od 1 do 4 osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe, 10 zł za 5. osobę 

zamieszkującą daną nieruchomość; 10 zł za 6. osobę, 5 zł za 7. osobę, natomiast stawka 

dla gospodarstw zamieszkujących więcej niż 7 osób była stała i równa gospodarstwom 7 osobowym. 

Od lutego stawka opłaty przedstawiała się następująco: 25 zł od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny jeżeli w nieruchomości 

zamieszkiwało od 1 do 4 osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe, po 25,00 zł za pierwsze 4 

osoby i po 20,00 zł od 5, 6 i 7 osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli w nieruchomości 

zamieszkiwało od 5 do 7 osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe, po 25,00 zł za pierwsze 

4 osoby, po 20,00 zł od 5, 6 i 7 osoby zamieszkującej nieruchomość, po 2,00 zł od 8 i każdej kolejnej 

osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli w nieruchomości zamieszkiwało od 8 i więcej osób 

tworzących wspólne gospodarstwo domowe. 

W przypadku gospodarstw nieselektywnie zbierających odpady stawka opłaty w styczniu 

wynosiła: 30 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku gromadzenia odpadów 

w sposób nieselektywny, jeżeli w nieruchomości zamieszkiwało od 1 do 4 osób tworzących wspólne 

gospodarstwo domowe, 20 zł za 5. i 6. osobę, 10 zł za 7. osobę, a stawka dla gospodarstw 

zamieszkujących więcej niż 7 osób była stała i równa gospodarstwom 7 osobowym. Od lutego stawki 

przedstawiały się następująco: po 50,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli 

w nieruchomości zamieszkiwało od 1 do 4 osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe, po 50,00 

zł za pierwsze 4 osoby i po 40,00 zł od 5, 6 i 7 osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli 

w nieruchomości zamieszkiwało od 5 do 7 osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe, po 50,00 

zł za pierwsze 4 osoby, po 40,00 zł od 5, 6 i 7 osoby zamieszkującej nieruchomość, po 4,00 zł od 8 

i każdej kolejnej osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli w nieruchomości zamieszkiwało od 8 i 

więcej osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe. 
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Z uwagi na rosnące koszty zagospodarowania odpadów 30 listopada 2020 r. uchwałą 

nr XXIV/322/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce zostały podwyższone stawki opłat od stycznia 2021 r. 

Wysokość opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia 

2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

Tabela: Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. 

 
Wpływy 

[zł] 

Dochód 15 970 121,76 

Odsetki 9 851,05 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Liczby mieszkańców objęta systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie 

Wieliczka. 

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. 

System wykazuje około 60 tysięcy mieszkańców (na podstawie złożonych deklaracji) 

w stosunku do nieco ponad 58 tysięcy zameldowanych osób. Gmina przyjęła przelicznik na jednego 

mieszkańca, nie wiążąc go z danymi dot. zużycia wody jako rozwiązanie bardziej sprawiedliwe, gdyż 

zużycie wody może znacząco różnić się w zależności od charakteru gospodarstwa domowego. W sposób 

ciągły trwają prace nad uszczelnieniem systemu, tak aby każda osoba realnie korzystająca z usług 

komunalnych została w nim wskazana.   

W ciągu całego roku 2020 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. 

W analizowanym roku 2020 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku. Są to skutki systematycznego przypominania mieszkańcom sposobu 

właściwej segregacji. Każdego roku do harmonogramu załączona zostaje informacja o sposobie 

segregacji odpadów. Akcja Edukacyjna w tym temacie ma miejsce także podczas corocznego 

Ekopikniku zorganizowanego przez Gminę we wrześniu 2020 r, dodatkowo można było otrzymać 

sadzonkę skrzydłokwiatu za przyniesienie zużytego sprzętu elektronicznego oraz eko gadżety 

za przyniesienie torebek jednorazowych. 

Najważniejszym zadaniem dla Gminy Wieliczka na następne lata jest dalsze uświadamianie 

mieszkańców lub przypominanie wiadomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu 

ograniczenia ilości odpadów oraz umiejętnego sortowania odpadów komunalnych. Aby zmniejszyć 

ilość odpadów wytwarzanych u źródła. Wg. danych statystycznych z roku na rok wytwarzamy coraz 

więcej odpadów, problem ten dotyczy każdego województwa naszego kraju, który i tak nie jest 

w czołówce wśród pozostałych państw Europy. Dlatego należy prowadzić kampanie informacyjną oraz 

edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowanie z odpadami komunalnymi, 

informować o różnych akcjach ekologicznych. 
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W ramach następnego celu operacyjnego - podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

oraz wynikającego z układu geologicznego podłoża, był udział w corocznym przeglądzie Suchego 

Zbiornika na Serafie w Krakowie- Bieżanowie. Nie poniesiono natomiast żadnych wydatków w roku 

2020 związanych z jego utrzymaniem. 

W roku 2019 został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej wniosek o przyznanie pożyczki na zarurowanie cieku wodnego w Śledziejowicach na długości 

prawie 199 metrów. Impulsem do wystąpienia Gminy o pożyczkę na tą inwestycję wartą ponad 1 mln 

zł była potrzeba zabezpieczenia mieszkańców Śledziejowic przed podtopieniami i powodziami. W roku 

2020 udało się wyłonić wykonawcę tej inwestycji i została ona w pełni zrealizowana przez Gminę 

Wieliczka. Mieszkańcy Śledziejowic dzięki tej inwestycji zyskali większe bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe o które tak bardzo zabiegali. 

Zdjęcie: Zarurowanie cieku wodnego w Śledziejowicach. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

Ponadto w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dokonano 

w 2020 r.: 

− uzupełnienia stanów magazynu przeciwpowodziowego poprzez zakup 38 tys. worków, 

− zakupu dla jednostek OSP wyposażenia i sprzętu wykorzystywanego do działań 

przeciwpowodziowych, 

− remontu sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP a wykorzystywanego do działań 

przeciwpowodziowych. 

Kolejnym realizowanym w roku 2020 celem strategicznym było: podniesienie dostępności 

transportowo-komunikacyjnej Gminy Wieliczka. Obszar ten był wykonywany wielotorowo. 

Gmina Wieliczka w roku 2020 w pełni realizowała projekt pn. „Organizacja Transportu 

Metropolitalnego Gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę 

i integrację infrastruktury komunikacyjnej”. Projekt ten realizowany jest w ramach RPO Małopolska 

i dofinansowanie z UE wynosi blisko 70% kosztów kwalifikowanych, cały projekt ma wartość ponad 
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22 mln zł. W roku 2019 zostało zamontowanych w całej gminie 105 nowoczesnych fotowoltaicznych 

wiat przystankowych i powstały 3 parkingi P&R w Byszycach, Janowicach i Węgrzcach Wielkich. 

W lipcu 2019 roku do Wieliczki zostały dostarczone zgodnie z umową z roku 2018 pozostałe autobusy 

maxi (12 metrów), midi (9 metrów) marki Solaris. Ponadto w roku 2019 w Wieliczce pojawiły się też 

autobusy mini marki Iveco (8 metrowe). Wszystkie autobusy są bogato wyposażone m.in. w automaty 

biletowe, kasowniki, klimatyzację oraz multimedialną informację pasażerską. W ramach tego projektu 

w roku 2020 realizowano następujące zadanie „Wielicki Punkt Obsługi Pasażerów (Dworzec 

Autobusowy)”. We wrześniu 2020 rozpoczęła się jego przy ul. Dembowskiego. W ramach tego zadania 

Prace budowlane mają zakończyć się w roku 2021. Budynek ma być oddany do użytkowania w sierpniu 

2021 r. Nowa inwestycja zakłada modernizację istniejącego parkingu w celu dostosowania go 

do wymagań punktu obsługi pasażerskiej na potrzeby transportu zbiorowego, perony autobusowe 

zostaną wyposażone w wiatę przystankową z tablicami informacyjnymi o godzinach odjazdu 

poszczególnych linii oraz budowę dwukondygnacyjnego budynku dworca. Budynek zostanie 

dostosowany dla osób z niepełnosprawnością, osób starszych oraz dla matek z dziećmi.  

W budynku będzie poczekalnia dla podróżnych wraz z elektronicznym systemem informacji 

pasażerskiej i niezbędnymi elementami wyposażenia oraz punkty usługowe. W budynku dworca, 

którego powierzchnia użytkowa wynosi blisko 600 mkw. będzie zlokalizowana poczekalnia 

dla pasażerów na parterze wraz z częścią sanitarną, na piętrze z kolei przewidziano pomieszczenia 

administracyjne, związane z obsługą dworca oraz z przeznaczeniem dla kierowców, a także punkty 

gastronomiczne i usługowe. Budynek stylizowany na zabytkowy zlokalizowany jest przy ulicy 

Dembowskiego na terenie parkingu autobusowego. Jego kształt oraz architektoniczne detale zostały 

nadane w oparciu o zalecenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Inwestycja, to część 

kilkuetapowego projektu, który jest prowadzony przez Gminę Wieliczka przy wsparciu środków 

unijnych przeznaczonych na zintegrowane inwestycje terytorialne.  

Zdjęcie: Budowa Wielickiego Punktu Obsługi Pasażerów. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

Do realizacji pozostaje jeszcze jedno zadanie będące częścią projektu pn. „Organizacja 

Transportu Metropolitalnego Gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz 

budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej”: Baza Zaplecza Transportowego dla Wielickiej 

Spółki Transportowej. W ramach tej inwestycji powstaną m.in. garaż obsługi technicznej o powierzchni 

200 mkw. wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym, myjnia warsztatowa oraz nowy parking dla 

autobusów. Zaplecze dla wielickiego taboru autobusowego, liczącego 12 pojazdów zostanie 

wybudowane przy ul. Jedynaka. Inwestycja, którą zaplanowano na dziewięć miesięcy, pochłonie blisko 

1,7 mln zł. 
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W roku 2020 Gmina Wieliczka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców uruchomiła 

linie autobusową G1 relacji Wieliczka Centrum-Czarnochowice-Strefa Aktywności Gospodarczej-

Grabie Kościoł oraz zwiększyła częstotliwość kursowania linii 304. Linie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego w Krakowie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy 

Wieliczka. Dzięki funkcjonowaniu dodatkowych autobusów MPK większość osób jeżdżących 

do Krakowa zrezygnowała z jazdy samochodami osobowymi czy busami na korzyść komunikacji 

publicznej. 

Wielicka Komunikacja Miejska obsługiwana przez Wielicką Spółkę Transportową jest 

bezpłatna dla wszystkich uczniów szkół podstawowych. Działania podejmowane w obszarze 

komunikacji autobusowej w 2020 r. są zgodne z Planem Transportowym dla Gminy Wieliczka 

przyjętym przez Radę Miejską w Wieliczce. 

Schemat: Linie autobusowe w Gminie Wieliczka w 2020 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 r. pomiędzy 

Gminą Miejską Kraków a Miastem i Gminą Wieliczka została uruchomiona komunikacja 

aglomeracyjna obejmująca linie autobusowe 304, 204, 244, 243. W kolejnych latach w oparciu o aneksy 

do wyżej wymienionego porozumienia uruchomione zostały kolejne linie autobusowe i w roku 2020 

komunikacja aglomeracyjna funkcjonowała w oparciu o 13 linii autobusowych aglomeracyjnych 

współfinansowanych przez Gminę Wieliczka wymienionych poniżej: 

− 301 Podgórze SKA-Niepołomice Dworzec, 

− 304 Dworzec Główny Zachód-Wieliczka Kampus, 
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− 204 Czerwone Maki-Wieliczka Kampus, 

− 214 Borek Fałęcki - Grabówki Pętla, 

− 221 Mały Płaszów – Niepołomice, 

− 224 Centrum JP II-Wieliczka Kampus, 

− 234 Podgórze SKA-Węgrzce Wielkie, 

− 244 Borek Fałęcki - Wieliczka Kampus, 

− 264 Mały Płaszów - Grabie Kościół, 

− 274 Podgórze SKA- Trąbki, 

− 314 Os. Podwawelskie - Wieliczka Centrum, 

− 804 Wieliczka Centrum-Cmentarz Batowice - tylko w okresie święta Wszystkich Świętych, 

− 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 miasta Krakowa kwoty określone jako 

iloczyn procentowego wskaźnika udziału Gminy Wieliczka w kosztach usług wyliczanych 

przy zastosowaniu stawek za 1 wozokilometr i liczby wykonanych wozokilometrów. 

Roczna praca przewozowa: 

− Linia 301 – 182 064,72 wozokilometrów w ciągu całego roku, 

− Linia 304 – 314 184,5 wozokilometrów w ciągu całego roku, 

− Linia 204 – 102 766,29 wozokilometrów w ciągu całego roku, 

− Linia 214 – 19 646,06 wozokilometrów w ciągu całego roku, 

− Linia 221 – 63 545,43 wozokilometrów w ciągu całego roku, 

− Linia 224 – 93 784,54 wozokilometrów w ciągu całego roku, 

− Linia 234 – 171 978,11 wozokilometrów w ciągu całego roku, 

− Linia 244 – 94 069,59 wozokilometrów w ciągu całego roku, 

− Linia 264 – 102 953,07 wozokilometrów w ciągu całego roku, 

− Linia 274 – 57 857,8 wozokilometrów w ciągu całego roku, 

− Linia 314 – 240 754,99 wozokilometrów w ciągu całego roku, 

− Linia 804 – 1 568,76 wozokilometrów w ciągu całego roku, 

− Linia 904 – 23 761,98wozokilometrów 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 obowiązują 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 dotyczą 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 wozokilometr w 2020 

r na liniach aglomeracyjnych to 6,88 zł. 
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Autobusy na liniach aglomeracyjnych jeżdżą z różną częstotliwością w przedziale od 10 min. 

do 1 godz. Częstotliwość co 10 minut w godzinach szczytu komunikacyjnego jest na linii 304. W roku 

2020 nie likwidowano żadnej linii. Zwiększono częstotliwość kursowania w godzinach szczytu 

komunikacyjnego na linii 304. Natomiast zawieszona została od marca linia 314 z powodu panującej 

pandemii i mniejszej liczby osób korzystających z transportu publicznego. Wysokość dopłaty do usług 

transportu zbiorowego w roku 2020 wyniosła 4 032 659,60 zł. 

W dniu 20 maja 2020 r. została zawarta umowa nr VIII/70/TK/775/20 pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą Wieliczka w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 

Województwa Małopolskiego na finansowanie zadania własnego na rok 2020 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 2020 r do 31 grudnia 

2020 r. Koleje Małopolskie w roku 2020 zrezygnowały z obsługi linii G1 i G2. Linia G1 została przejęta 

przez Gminę Wieliczka i operatorem tej linii została Wielicka Spółka Transportowa. 

Komunikacja realizowana przez Autobusowe Linie Dowozowe (ALD) realizowana jest na 

następujących liniach: 

− R1 Wieliczka- Raciborsko-Grajów, 

− B1 Wieliczka-Byszyce, 

− S1 Wieliczka-Podstolice-Świątniki, 

− D1 Wieliczka-Dobranowice-Hucisko. 

Łącznie roczna praca przewozowa linii R1, B1, S1 i D1 wyniosła 537 343,20 wozokilometrów. 

Wysokość dopłaty do Autobusowych Linii Dowozowych w roku 2020 wyniosła 2 046 616,14 zł. 

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. Przedmiotem działania spółki jest 

transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski oraz inne usługi określone w akcie założycielskim 

Spółki. 
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Rysunek: Logo Wielickiej Spółki Transportowej. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

Wielicka Komunikacja Miejska w roku 2020 funkcjonowała w następujący sposób: 

− do stycznia 2020 roku Wielicka Spółka Transportowa jako operator Gminy Wieliczka realizowała 

przewozy na ośmiu liniach tj. linia J1, W1, B2, Z1, G1, D2, G3, R2, 

− w kwietniu 2020 roku Koleje Małopolskie zawiesiły działalność swoich linii dowozowych tj.: B1, 

D1, R1 i S1 i do połowy maja linie te obsługiwane były przez Wielicką Spółkę Transportową. 

Linie i roczna praca przewozowa Wielickiej Komunikacji Miejskiej: 

− W1 Wieliczka-Węgrzce Wielkie – 75 216,315 wozokilometrów, 

− J1 Wieliczka-Janowice – 107 011,782 wozokilometrów, 

− B2 Wieliczka-Brzegi – 91 064,448 wozokilometrów, 

− Z1 Wieliczka-Zabawa – 62 171,23 wozokilometrów 

− R2 Wieliczka-Raciborsko – 78 470,963 wozokilometrów, 

− D2 Wieliczka-Dobranowice – 134 500,158 wozokilometrów, 

− G1 Wieliczka-Grabie – 80 836,422 wozokilometrów, 

− G3 Wieliczka-Golkowice – 64 394,011 wozokilometrów. 

Wielicka Spółka Transportowa w roku 2020 zrealizowała na wszystkich liniach łącznie 

693 665,329 wozokilometrów. 

Gmina Wieliczka jako organizator transportu publicznego w roku 2020 zleciła w trybie in house 

spółce gminnej realizacje tego zadania i ustalono, że stawka za wozokilometr wynosić będzie 5,60 zł 

netto. 
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Zdjęcie: Autobus Wielickiej Komunikacji Miejskiej. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

Wielicka Komunikacja Miejska obsługuje dwunastoma nowoczesnymi autobusami 8 linii 

w Gminie Wieliczka. 3 linie są skorelowane z odjazdami Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej z przystanku 

Wieliczka Kopalnia Rynek. Rozkłady pozostałych 5 linii są skonstruowane pod zajęcia uczniów szkół 

podstawowych w gminie Wieliczka. 

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce realizuje cele opisane w domenie pierwszej, celu 

strategicznym 2. Podniesienie dostępności transportowo-komunikacyjnej Gminy Wieliczka, celu 

operacyjnym 2.2. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w obrębie całej Gminy 

oraz poprawa połączeń drogowych, w ramach którego realizowane są następujące obszary zadań: 

− budowa, przebudowa, rozbudowa skrzyżowań, rond, węzłów znajdujących się na terenie gminy 

Wieliczka, obejść miasta i miejscowości w tym ich połączeń z sieciami dróg wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz wyposażenie obiektów inżynieryjnych, 

− budowa, przebudowa, rozbudowa dróg znajdujących się na terenie gminy Wieliczka wraz 

z infrastrukturą drogową (m.in. chodniki, sygnalizacja świetlna, przejścia dla pieszych itp.). 

− budowa, rozbudowa i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieliczka. 

− Szczegółowy opis zadań zrealizowanych w 2020 r. w ramach tego celu operacyjnego został 

przedstawiony w rozdziale VII.2. Realizowane zadania w zakresie drogownictwa i oświetlenia 

dróg. 

Drugim z realizowanych przez Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce obszarem jest cel operacyjny 

2.3. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych z Krakowem i Krakowskim Obszarem Metropolitarnym, 

w ramach którego w 2019 r. podejmowano działania służące wybudowaniu bezkolizyjnego wyjazdu 

w Wieliczki. Opracowane zostały koncepcje przebudowy węzła drogowego. Jedna z nich została 

zaakceptowana przez GDDKiA. Podpisano porozumienie dot. ustalenia zasad przygotowania, realizacji 

i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK94” 

dla którego Gmina Wieliczka jest inicjatorem. Etap opracowania dokumentacji projektowej dla całości 

przedsięwzięcia zgodnie z porozumieniem należy do Gminy Wieliczka. W 2020 r. ogłoszono 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę. 
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Zdjęcie: Koncepcja budowy węzła drogowego w Wieliczce w ciągu DK94. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

VI.1.2. DOMENA 2. GMINA ROZWIJAJĄCA SWÓJ KAPITAŁ SPOŁECZNY  

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 2020. Zadania jakie realizowano w ramach tego obszaru to m. in. Budowa i rozbudowa sieci 

szkół prowadzonych przez gminę Wieliczka w kontekście ustawowej zmiany ustroju szkolnego. 

Aktywności jakich dokonano w 2020 r. w zakresie rozwoju infrastruktury edukacyjnej to:  

− realizowano rozbudowę Szkoły Podstawowej w Mietniowie w formie zaprojektuj i wybuduj; 

− zrealizowano budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach; 

− rozpoczęto prace projektowe sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sygneczowie; 

− zakupiono działki pod budowę przedszkoli w Koźmicach Wielkich i Zabawie. 

Działania Gminy w roku 2020 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 

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 wiele szans i możliwości młodym ludziom. Jest to okazja 

do sprawdzenia siebie, wykorzystania swoich zdolności, zdobycia wiedzy, nowych zainteresowań 

i umiejętności – jest to ogromna szansa 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. Wolontariusz 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 pomimo pandemii 

koronawirusa aktywnie angażują się w różnego rodzaju akcje charytatywne takie jak: 

− Kartki świąteczne dla Szpitala Psychiatrycznego, DPSu w Krakowie, 
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− Akcja; „Miś ratownik - Pluszak dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Brzesku”. Jej celem było 

zebranie pluszowych maskotek dla dzieci z oddziału ratunkowego, które wręczano dzieciom, aby 

pomóc przełamać strach przed badaniami i pobytem w szpitalu, 

− wykonywanie kartki/laurki w podziękowaniu dla pracowników służ medycznych Wielicka 

Czwórka, 

− Zaangażowanie w zbiórkę kosmetyków dla Domu Samotnej Matki w Krakowie, 

− Zaangażowanie w zbiórkę surowców wtórnych w ramach edukacji ekologicznej - baterie i nakrętki, 

− Projekt 100 na START – zbiórka środków finansowych na produkcję książeczek dla dzieci 

niewidomych i niedowidzących. Projekt z inicjatywy uczniów II Liceum Ogólnokształcącego 

w Krakowie, 

− Zbiórka kosmetyków dla kobiet przebywających w Domu Samotnej Matki w Krakowie z okazji 

Dnia Kobiet, 

− Akcja 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 jest pomoc dzieciom, które 

wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych, 

− Zbiórka dla bezdomnych zwierząt z Krakowskiego Schroniska, 

− Projekt MEN ,,Razem na Święta”: przekazanie kartek z życzeniami dla DPS ,,Zapiecek” 

w Wieliczce, przekazanie życzeń i stroików Pensjonariuszom DPS w Biskupicach na ręce Dyrekcji, 

,,Paczuszka dla Maluszka”, 

− Zbiórka darów dla fundacji ,,Bezcenni”, przekazanie najuboższym dzieciom i ich rodzinom 

drobnych kwot dla Krakowskiego Banku Żywności, przygotowanie świątecznego kolażu prac oraz 

wirtualnej kartki z życzeniami i przesłanie ich pensjonariuszom DPS w Wieliczce, 

− Wsparcie Dzieła Pomocy św. o. Pio, które pomaga osobom bez domu - zbiórka szalików, czapek 

i rękawiczek dla potrzebujących, 

− 29 Finał WOŚP, 

− Udział w akcji zbierania plastikowych zakrętek dla dzieci objętych pomocą fundacji „Zdążyć 

z Pomocą” z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego i rehabilitacji, 

− Udział w projekcie Wolontariatu dla Dziedzictwa „Sztuka na kółkach”, 

− Organizacja akcji „Listy do św. Mikołaja Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Grabiu – 

przygotowanie paczek i stroików świątecznych dla pensjonariuszy, 

− Współpraca z Pallotyńskim Sekretariatem Misyjnym w ramach akcji "Adopcja serca", 

− Przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki niezbędnych artykułów dla Samotnych Seniorek z Domu 

Pomocy, 

− Koncert charytatywny dla Kacperka Ryło, 

− Akcja: „Podziel się przyborami i lekturami dla polskich uczniów mieszkających na Kresach”, 

− Sprzątanie i porządkowanie grobu Bronisławy Płazińskiej w ramach akcji; „Szkoła pamięta”, 

− „Przedszkolaki dla noworodków" - celem akcji charytatywnej była zbiórka mleka modyfikowanego 

i butelek dla potrzebujących w Afryce, 

− „Kartka dla samotnych"- dzieci wykonały kartki świąteczne z życzeniami, które zostały przekazane 

dzieciom w Rodzinnych Domach Dziecka oraz mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej z okolic 

(akcja MEN), 

− zbiórka produktów żywnościowych dla Hospicjum Domowego w Wiśniowej 

− „Podaruj znicz na Kresy"- zbiórka zniczy, które 1 listopada zapłonęły na cmentarzach znajdujących 

się na Kresach (Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Bytomiu), 

− „Gwiazdka dla zwierzaka" - zbiórka karm, kocy i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska 

(Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami). 

Bycie wolontariuszem czy wolontariuszką umożliwia robienie czegoś na rzecz innych. Uczy 

współpracy, planowania, dotrzymywania terminów i zarządzaniem czasem. Wolontariat to także szkoła 

odpowiedzialności za drugiego człowieka, szkoła inicjatywy i przedsiębiorczości, a wreszcie – empatii, 

której tak brakuje we współczesnym świecie. Uczy podejmowania decyzji, na co poświęcić własną 

uwagę i czas, w co zaangażować siebie, swoją energię i emocje.  
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Cel strategiczny 2 - Poszerzanie oferty kulturalnej oraz możliwości rozwijania zainteresowań – 

to m.in. kontynuacja zadania „Budowa Centrum Społeczno- Kulturalnego wraz z Biblioteką 

w Wieliczce” - Wielickiej Mediateki. Prowadzono prace w budynku adaptowanym. Wykonano roboty 

budowlane: tynki, posadzki, parapety, półki, lady, renowacja elementów konstrukcyjnych stalowych, 

dostawa konstrukcji stalowej pod element przestrzenny, instalacje: ppoż., CO, klimatyzacja, instalacja 

CT, instalacja elektryczna, instalacja słaboprądowa, wyposażono również salę kinową. Wartość 

zrealizowanego w roku 2019 zakresu prac wyniosła 2 160 000,00 zł. 

W ramach celu operacyjnego 2.1 Gmina Wieliczka każdego roku podejmuje działania 

konserwatorskie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez renowację kapliczek i krzyży 

przydrożnych, które wrosły w krajobraz miejscowości, 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 2020 wykonane zostały ze środków własnych następujące działania: 

− Pełna konserwacja techniczna i estetyczna Kapliczki Słupowej pw. św. Jana Nepomucena z 1872 r. 

w Golkowicach, 

− Pełna konserwacja techniczna i estetyczna Kamiennej Kapliczki Przydrożnej p.w. Najświętszej 

Marii Panny w Wieliczce, 

− Naprawa konstrukcji zadaszenia kapliczki przydrożnej z figurą Chrystusa w miejscowości 

Podstolice, 

− Rozpoczęły się prace renowacyjne kapliczki słupowej pw. św. Floriana w Wieliczce. Została ona 

zdemontowana i przewieziona do pracowni. Obiekt te znajdował się w bardzo złym stanie, 

niestabilnie ustawiony i odchylony od pionu, groził zawaleniem, a znajdował się przy ruchliwej 

ulicy, 

− Odnowiono pomnik upamiętniający 10. Polaków rozstrzelanych przez okupantów niemieckich 

4 grudnia 1943 r. znajdujący się w Wieliczce przy ul. E. Dembowskiego – odnowę pomnika 

wykonano z inicjatywy Miasta i Gminy Wieliczka oraz Instytutu Pamięci Narodowej przy wsparciu 

podmiotów prywatnych. 
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Zdjęcie: Kapliczka przydrożna p.w. Najświętszej Marii Panny w Wieliczce. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

W ramach celu operacyjnego 2.2 Realizacja projektów i programów wspierających 

zainteresowania i pasje mieszkańców Gmina Wieliczka wspiera 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: 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Brzegach, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Byszycach, 
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− Koło Gospodyń Wiejskich w Chorągwicy, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnochowicach, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzkowie, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Grabiu, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Jankówce, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Kokotowie, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Koźmicach Wielkich, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Lednicy Górnej, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Małej Wsi, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Pawlikowicach, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Mietniowie, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Podstolicach, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Sułkowie, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Sygneczowie, 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach Wielkich, 

− Osiedlowe Koło Gospodyń Wiejskich na os. Kościuszki. 

Wiele wydarzeń kulturalnych odbywa się z udziałem grup artystycznych działających na terenie 

Miasta i Gminy Wieliczka. Są to: 

− Zespół Regionalny „Mietniowiacy”, 

− Zespół Pieśni i Tańca „Raciborsko”, 

− Zespół Pieśni i Tańca „Sułkowianie”, 

− Orkiestra Dęta „Podstolice”, 

− Orkiestra Dęta „Hejnał” z Byszyc, 

− Chór Dziewczęcy „Ziarenko”, 

− Chór im. Jana Pawła II w Strumianach, 

− Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, 

− Chór „Gospel Voice”, 

− Zespół wokalno-instrumentalny YANABANDA, 

− Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Camerata”, 

− Chór dziecięcy „Klemenciaki”, 

− Zespół Jubileum, 

− Kwartet „Sine Nomine” 

− Zespół „Pogórze Wielickie”, 

− Orkiestra „Koźmice”, 

− Grupa Twórców „ART KLUB”, 

− grupa „W wolnej chwili”, 

− Teatr „Sztolnia”. 

W 2020 r. Koła Gospodyń Wiejskich oraz grupy artystyczne i przede wszystkim mieszkańcy 

Gminy Wieliczka uczestniczyli w przedstawionych poniżej wydarzeniach. Należy zaznaczyć, że 

do połowy marca wydarzenia odbywały się w tradycyjnej formie. Po wprowadzeniu stanu epidemii 

zmieniono formułę wydarzeń kulturalnych – część odbyła się z udziałem ograniczonej ilości 

uczestników lub bez udziału publiczności, wiele z nich zorganizowano w formie online. 

− Orszak Trzech Króli.  

Tradycyjnie już ulicami Wieliczki 6 stycznia przeszedł Orszak Trzech Króli. Kacper, Melchior 

i Baltazar wraz ze swoimi orszakami ruszyli z trzech różnych stron naszego miasta, aby spotkać się 

w Betlejemskiej Szopce usytuowanej w Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym „Solne Miasto”. Król 

z Europy wraz z ks. Wojciechem Olszowskim prowadzili czerwony Orszak Króla Kacpra z Parafii 

św. Klemensa, Król afrykański wraz z ks. Andrzejem Klimarą prowadzili niebieski Orszak Króla 

Baltazara z Parafii pw. św. Pawła Apostoła, natomiast Król azjatycki wraz z o. Jackiem Biegajło 
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prowadzili zielony Orszak Króla Melchiora z klasztoru oo. Reformatów. Wszystkie orszaki złączyły 

się w jeden pod Centrum „Solne Miasto” i wspólnie oddali pokłon Jezusowi. Orszakom 

towarzyszyły orkiestry dęte z Podstolic i Byszyc. 

Zdjęcie: Orszak Trzech Króli. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

− Koncert uczniów z Sydney  

W dniu 13 stycznia w Wielickiej Mediatece młodzież ze szkoły North Sydney Boys High School 

oraz członkowie orkiestry Symphonic Winds and String Orchestra dali pokaz swoich muzycznych 

umiejętności. Będąca w trakcie europejskiego tournee orkiestra, zagościła w Wieliczce za sprawą 

pochodzącej z Sierczy nauczycielki - Pani Barbary Gondek, która obecnie uczy w szkole w Sydney. 

Koncert odbył się w poniedziałkowe popołudnie w sali kinowej Mediateki. Przybyłych gości 

przywitała Pani Agnieszka Szczepaniak, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych oraz Pani Izabela 

Szota, Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce. Oprócz występu muzyków z Sydney, 

usłyszeliśmy utwory w wykonaniu bandu z Wielickiej Szkoły Muzycznej. Młodzi artyści podczas 

rozmów pokoncertowych mieli okazję do wymiany doświadczeń muzycznych i kulturowych 

ze swoimi rówieśnikami z Australii. 

− Obchody rocznicy Powstania Styczniowego.  

22 stycznia, na wielickim cmentarzu, odbyły się uroczystości związane z 156. Rocznicą Powstania 

Styczniowego. Uczestniczyło w nim m.in. 23 wieliczan. W dniu 22 stycznia 1938 roku - w 75. 

rocznicę wybuchu powstania - upamiętniono ich tablicą na Domu Przedpogrzebowym Cmentarza 

Komunalnego w Wieliczce. 

− Koncert Noworoczny.  

Tradycyjny Koncert Noworoczny, który miał miejsce 25 stycznia, był pierwszym spotkaniem 

z mieszkańcami u progu Nowego Roku. Ten uroczysty wieczór w Centrum Edukacyjno – 

Rekreacyjnym „Solne Miasto” stał się okazją do wspólnych życzeń i wielu artystycznych wrażeń. 

Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała koncertu w wykonaniu wielickich artystów oraz 

Nataszy Urbańskiej. Tego wieczoru miało miejsce uroczyste przekazanie śp. Zofii Batko 

Honorowego Obywatelstwa Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka, które nadano 

27 grudnia 2019 r. Dokument potwierdzający nadanie Honorowego Obywatelstwa przekazano 

córce Zofii Batko – Bożenie Juszkiewicz. Podczas Spotkania Noworocznego wręczono Nagrodę 
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Kulturalną Burmistrza Wieliczki za rok 2019, którą otrzymała Weronika Kozłowska. Utalentowana 

artystka z Podstolic wzięła udział w zmaganiach na ogólnopolskiej muzycznej scenie popularnego 

programu „The Voice of Poland”. 

Zdjęcie: Koncert Noworoczny. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

Zdjęcie: Koncert Noworoczny – występ Nataszy Urbańskiej. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 



78 

 

− Bal Królewski.  

Uroczysty bal odbył się 2 lutego w „Solnym Mieście” już po raz siódmy. Wzięło w nim udział 

ponad 330 osób z terenu Miasta i Gminy Wieliczka. 

− Rocznica wybuchu Powstania Krakowskiego.  

W dniu 24 lutego 2020 r. na Starym Cmentarzu Podgórskim w Krakowie odbyły się uroczystości 

przy grobie Edwarda Dembowskiego w 174. rocznicę wybuchu Powstania Krakowskiego. Ojciec 

Jerzy Pająk, kapelan środowisk kombatanckich, odmówił modlitwę za Edwarda Dembowskiego 

i 28 powstańców spoczywających na cmentarzu. Następnie delegacje złożyły kwiaty w tym 

symbolicznym miejscu. W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka kwiaty złożyli: 

Agnieszka Szczepaniak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ds. Społecznych, Jadwiga 

Duda, Prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki wraz z członkami, Stanisław Dziedzic 

Prezes Koła Wieliczka ŚZŻAK oraz Piotr Marzec, Przewodniczący Zarządu Osiedla Sienkiewicza 

- Asnyka – Pola. Na uroczystości ze sztandarami przybyli przedstawiciele szkół im. Edwarda 

Dembowskiego, w tym również uczniowie reprezentujący szkołę z Wieliczki, której patronuje 

bohater Powstania Krakowskiego. 
− Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Wieliczce w dniu 1 marca 

rozpoczęła uroczysta Msza Św. w kościele św. Klemensa, następnie pod Pomnikiem Odrodzenia 

Polski złożono kwiaty w hołdzie ofiarom komunistycznego terroru. W ramach Narodowego Dnia 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Wieliczce odbyły się również inne wydarzenia, mające na celu 

uczczenie pamięci niezłomnych Bohaterów, a najważniejszym był Rodzinny Bieg Pamięci „Tropem 

Wilczym”. Tego dnia odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, zorganizowanego 

przez Mediatekę – Bibliotekę Miejską w Wieliczce, pn. „Żyli tropem wilka…”, objętego 

honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. Do konkursu zostały zgłoszone 

62 prace. Konkurs adresowany był do rodzin oraz uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII, 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, którzy chcieli uczcić pamięć, oddać hołd 

i szacunek Żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1944-1963. 

− Dzień Kobiet.  

W Wieliczce nie mogło zabraknąć muzycznego akcentu z dedykacją dla wszystkich Kobiet, które 

8 marca obchodziły swoje Święto. Najpiękniejsze piosenki Króla Rock’n’Rolla – Elvisa Presleya - 

dla Pań zaśpiewał Jacek Masłoń - zdobywca nagrody publiczności na Międzynarodowym Festiwalu 

Elvis Rocks 2019 w Hard Rock Cafe w Warszawie. Koncert odbył się w Wielickiej Mediatece. 

− Rocznica śmierci św. Jana Pawła II.  

W dniu 2 kwietnia o godz. 21.00 mieszkańcy przybywali indywidualnie na Aleję Jana Pawła II 

w Wieliczce, gdzie przy Pomniku Jana Pawła II składano kwiaty, zapalono znicze i modlono się 

do św. Jana Pawła II. 

− Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.  

13 kwietnia tradycyjnie kwiaty zostały złożone na cmentarzu komunalnym w Wieliczce 

przed tablicą na Domu Przedpogrzebowym, upamiętniającą pomordowanych w Katyniu i łagrach 

na terenie byłego Związku Radzieckiego w latach 1939-1956. 

− Dzień Flagi oraz uroczystości przy Pomniku Pamięci Żołnierzy ZWZ AK w Koźmicach Wielkich. 

W roku 2020 obchody Święta Flagi RP przybrały w Wieliczce bardzo kameralny charakter, 

skłaniający do refleksji. Tuż po zmroku w kilku miejscach pojawiły się iluminacje, tworząc 

zjawiskowy spektakl światła i dźwięku. Wielicka Mediateka, w takt patriotycznych pieśni, rozbłysła 

w biało-czerwonej kolorystyce, a przed Pomnikiem Odrodzenia Polski – jednym z najważniejszych 

miejsc naszego miasta, swoistym symbolem niepodległości – uformowano flagę z płonących 

zniczy. Od kilku lat uroczystości związane ze Świętem Flagi odbywały się także w Koźmicach 

Wielkich. I choć w roku 2020 również starano się kultywować tę ważną tradycję, to jednak 

w zupełnie innym wymiarze – zamiast uroczystego spotkania przy Pomniku Pamięci Żołnierzy 

ZWZ-AK z placówki „Sosna-Las”, ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, indywidualnie oddano 

cześć lokalnym bohaterom, szczególnie wspominając zasłużonego nie tylko dla Wieliczki dr. Piotra 

Kurka (syna kapitana Józefa Kurka), który zmarł w 2017 r). 

− Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

W ten wyjątkowy dzień wieliczanie przybyli pod Pomnik Odrodzenia Polski, by jak co roku w tym 
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miejscu wyrazić swoje patriotyczne uczucia i uczcić 229. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Jednakże odbyło się to inaczej - indywidualnie i w ciszy. O godzinie 10.00 odprawiona została 

uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Klemensa w Wieliczce, która była 

transmitowana on-line. W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka symboliczne wiązanki 

kwiatów złożyli: burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce 

Tadeusz Luraniec oraz radni. Przez cały dzień liczne delegacje docierały z kwiatami pod Pomnik 

Odrodzenia Polski. W tym dniu kwiaty zostały złożone także przy tablicy Tadeusza Kościuszki. 

Częścią wielickich obchodów stał się specjalny koncert on-line pt. „Z nową wiosną - Muzyka Polska 

w Święto Konstytucji 3 Maja” w wykonaniu Katarzyny Oleś-Blachy – sopran oraz Marty 

Mołodyńskiej-Wheeler – fortepian. Podczas koncertu można było usłyszeć utwory m.in.: 

Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina. Harcerze z Hufca ZHP 

Wieliczka tego dnia odczytali Konstytucję uchwaloną 3 maja 1791 r. i zaprezentowali to w formie 

on-line. Na zakończenie tego wyjątkowego dnia Wielicka Mediateka została podświetlona barwami 

narodowymi. 

− 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.  

Rok 2020 został ogłoszony rokiem św. Jana Pawła II. W dniu 18 maja 2020 r. obchodzono 100. 

rocznicę jego urodzin. Św. Jan Paweł II jest Honorowym Obywatelem Królewskiego Górniczego 

Wolnego Miasta Wieliczka, dlatego mimo ograniczeń zorganizowano kilka inicjatyw, które 

pozwoliły przypomnieć, jak wiele śladów pozostawił papież Polak na wielickiej ziemi. Jedną z nich 

był koncert w formie online pt.: „Wdzięczna Wieliczka w 100-lecie Urodzin św. Jana Pawła II – 

Campus Misericordiae 2020”. Klamrą spajającą ten koncert było Campus Misericordiae 

w Brzegach, miejsce spotkania młodych z całego świata podczas ŚDM 2016, kontynuujące wielkie 

dzieło Świętego Jana Pawła II, światowych spotkań ludzi młodych. Koncert stał się także muzyczną 

podróżą po Mieście i Gminie Wieliczka, w projekcie tym wzięło udział ponad 200 wykonawców, 

a z całą obsługą techniczną zaangażowanych było ponad 300 osób. W różnych miejscach zagrane 

i zaśpiewane zostały utwory bliskie Janowi Pawłowi II: 

− Solne Uwielbienie „Nie lękajcie się”, 

− Orkiestra Dęta „Podstolice” - „Moje miasto Wadowice”, opr. Stanisław Gawor, 

− Kapela Mietniowska - „Ojczyzną moją jest Bóg”, 

− Szymon Paciora - „Chwalcie łąki umajone” /trąbka/, 

− Weronika Kozłowska - „Polskie kwiaty” 

− Katarzyna Gabryś  - Robert Schumann - Paganini-Etiuda op. 3 nr 3 /fortepian/, 

− Chór Dziewczęcy „Ziarenko” - „Abba Ojcze”, 

− Środowisko ZHP w Gorzkowie, Hufiec Wieliczka - „Dym jałowca”, 

− Grupa muzyczna z parafii Strumiany - „Ojciec”, 

− s. Sylwia (SMI) - „Jak to dobrze w Matce Boga swoją matkę mieć”, 

− Judyta Kwiatkowska - „Ave Maria” J.S. Bacha/ Ch. Gounod (skrzypce), 

− Dudzik/Salus - „Nie bój się żyć”, 

− Chór Gospel Voice - „Sunshine”, 

− Orkiestra Dęta "Hejnał" z Byszyc i "Orkiestra Koźmice" - "Moje miasto Wadowice", 

− Kapela Mietniowska - „Ave Maria” Michała Lorenca Kościół pw. Michała Archanioła 

w Pawlikowicach, 

− Solne Uwielbienie „Na wieki”, 

− "Barka" - O. Mariusz Tabor (OFM), Kapela Mietniowska, Chór Dziewczęcy "Ziarenko", 

Solne Uwielbienie, 

− Solne Uwielbienie - Litania do Matki Boga i Ludzi. 

− Wystawa fotografii.  

Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka oraz Mediateka 

- Biblioteka Miejska w Wieliczce, we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego 

im. Jana Pawła II oraz Wydawnictwem Biały Kruk, zorganizowali wystawę "Jan Paweł II. Droga 

do świętości", która eksponowana była przed budynkiem Wielickiej Mediateki w dniach 18 - 31 

maja 2020 r. Zaprezentowano fotografie Adama Bujaka, jednego z najlepszych dokumentalistów 

pontyfikatu Jana Pawła II. Zdjęcia przedstawiają najbardziej przełomowe momenty posługi Ojca 
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Świętego: pielgrzymki, spotkania ze zwykłymi ludźmi i wielkimi tego świata, chwile papieskiej 

modlitwy. Zdjęcia opatrzono cytatami z encyklik, papieskich przemówień i homilii. Ponadto 

na Campus Misericordiae w Brzegach zorganizowana została wystawa: Via Sancta - Droga 

do świętości w twórczości Czesława Dźwigaja. Wyjątkowa wystawa rzeźb, miniatur i fotografii 

związanych z osobą Świętego Jana Pawła II wykonanych przez prof. Czesława Dźwigaja została 

przygotowana w Domu Młodych na Campus Misericordiae w Brzegach przy współpracy Bractwa 

Kurkowego w Krakowie oraz Miasta i Gminy Wieliczka. 

Zdjęcie: Koncert on-line w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

− Dzień Samorządu Terytorialnego.  

Dzień Samorządu Terytorialnego to święto lokalnej społeczności, ale również okazja do umocnienia 

wspólnoty miast partnerskich. W dniu 27 maja Burmistrz Wieliczki zorganizował konferencję za 

pośrednictwem internetu z przedstawicielami miast partnerskich Wieliczki. W spotkaniu wzięli 

udział burmistrzowie miast partnerskich Wieliczki: Elisabeth Masse burmistrz Saint – André Lez – 

Lille, Roland Schäfer burmistrz Bergkamen oraz Massimo Seri burmistrz Fano. Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec oraz gospodarz konferencji Artur Kozioł 

przedstawili krótką historię rozwoju polskiego samorządu, następnie wszyscy uczestnicy w krótkich 

wystąpieniach podzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem 

samorządu, zwłaszcza w trudnej sytuacji pandemii. 

− Wielicki Dzień Dziecka.  

1 czerwca obchodzony był Dzień Dziecka. W tym wyjątkowym dniu przygotowano specjalny 

program on-line - każdy mógł wybrać z wirtualnej oferty coś interesującego dla siebie. 

Rozpoczęliśmy o godz. 8.30 reportażem z udziałem przedszkolaków pt. „Jak Dobrze Być 

Dzieckiem”. Na różne trudne pytania odpowiadały dzieci z samorządowych przedszkoli nr 1, nr 2, 

nr 3, nr 4, nr 5 z Wieliczki, Mietniowa, Koźmic Wielkich, Strumian, Śledziejowic oraz oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych nr 4 w Wieliczce, Byszycach, Gorzkowie 

i Śledziejowicach. O godz.10.00 dzięki specjalnej transmisji online z wielickiej Mediateki, dzieci 

mogły obejrzeć spektakl teatralny pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Po południu, 

o godz.16.00, za pośrednictwem facebooka Wielickiego Centrum Kultury zainaugurowano projekt 

pt. „Jak dorosnę zostanę…". Nie zabrakło również inspiracji dla rodziców, babci, dziadka, cioci czy 

wujka. Dzięki projektowi „Spędź czas ze swoim dzieckiem” dorośli mogli poznać wiele 

przydatnych informacji o tym, jak zagospodarować ciekawie wspólny czas, odrywając dzieci 

od ekranów komputera. Na zakończenie Mediateka - Biblioteka Miejska w Wieliczce 

zorganizowała „Molikową wieczorynkę”, czyli spotkanie online z Molikiem i jego przyjacielem 

Gruffalo. 

− Jubileusz 25-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej.  

W dniu 6 czerwca 2020 r. w klasztorze franciszkanów w Wieliczce miały miejsce obchody 

Jubileuszu 25-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej. Uroczystej Mszy św. 
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odprawionej w południe przewodniczył Ks. Bp Damian Muskus. Wierni mogli uczestniczyć 

w obchodach także za pośrednictwem Internetu. Licznie przybyłych wieliczan oraz pielgrzymów 

przywitał o. Jacek Biegajło proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu w Wieliczce. 

W uroczystościach udział wzięli licznie przybyli Ojcowie Franciszkanie na czele z Prowincjałem 

Prowincji Matki Bożej Anielskiej O. Jackiem Komanem OFM, księża z dekanatów wielickich, 

przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz różnych wspólnot działających przy 

parafii. Maryja w znaku Cudownego Wizerunku jest obecna na wielickiej ziemi już cztery wieki. 

Od 25. lat obraz zdobią papieskie korony, nałożone przez kardynała Franciszka Macharskiego 

4 czerwca 1995 r. Wieliczanie nieustannie doświadczają miłości i matczynej troski Matki Bożej 

Łaskawej, dlatego jako wotum wdzięczności przyozdobiono obraz wielickiej Pani nową suknią, 

którą wykonała pracownia Mariusza i Kamila Drapikowskich z Gdańska. Matka Boża Łaskawa 

miała trzy sukienki: z korali, ze złota i srebra, ale wszystkie zginęły m.in. podczas pożaru klasztoru 

czy splądrowaniu kościoła przez wojska Rakoczego. Jubileusz stał się doskonałą okazją 

do zakupienia sukienki, która jest niezwykle piękna. Czerwono-niebieską szatę zdobią złote 

elementy, np. andegaweńskie lilijki. Wykonano ją z drogocennych tworzyw, m.in. z korali, 

bursztynów, rubinów, szmaragdów czy pereł. Warto wspomnieć, że na sukni umieszczono też 

najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego, ofiarowany przez anonimowego 

darczyńcę. Na skronie matki Bożej założono nowe złote korony, które otoczono wieńcem 

z 12 gwiazd. 

− Solne Uwielbienie.  

11 czerwca już po raz siódmy zabrzmiały dźwięki koncertu Solne Uwielbienie. Co roku wydarzenie 

to gromadziło tysiące wiernych na Wielickiej Arenie Lekkoatletycznej. W 2020 roku, ze względów 

bezpieczeństwa, koncert odbył się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki, gdzie 

kilka dni wcześniej świętowano Jubileusz 25-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej 

Łaskawej. Koncert transmitowany online tradycyjnie poprowadzili muzycy, tworzący 

to wydarzenie od 2014 roku oraz członkowie Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. 

− Popołudnie ze Straussem.  

Polskie Towarzystwo Straussowskie zorganizowało cykl koncertów "Popołudnie ze Straussem" 

w wykonaniu Orkiestry Straussowskiej „Obligato” pod dyrekcją Jerzego Sobeńki. Koncerty 

z udziałem znanych solistów odbywały się na scenie plenerowej Szkoły Muzycznej w dniach: 

28 czerwca, 26 lipca oraz 30 sierpnia. 
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Zdjęcie: Koncert „Popołudnie ze Straussem”. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

− Dni Świętej Kingi – święto miasta.  

Dni Świętej Kingi w roku 2020 zorganizowano zupełnie inaczej niż do tej pory – w zmienionej 

formule, z mniejszym rozmachem, bez masowych koncertów - postawiono na aktywny wypoczynek 

i dużą porcję świeżego powietrza. Od piątku 24 lipca do niedzieli 26 lipca bawiono się podczas 

plenerowych atrakcji w różnych zakątkach naszego miasta, które zostały przygotowane 

dla mieszkańców, podtrzymując tym samym wspólne celebrowanie dnia patronki górników. 

Tegoroczne Dni św. Kingi rozpoczął koncert piosenek dla małych i dużych „Abecadło z pieca 

spadło w wykonaniu Moniki Małgorzaty Lis i Sary Lejmel oraz kino plenerowe przed Wielicką 

Mediateką, podczas którego publiczność obejrzała klasykę polskiej komedii – film „Chłopaki nie 

płaczą”. Przez kolejne dwa dni większość atrakcji czekała natomiast w sercu miasta – na wielickim 

Rynku Górnym. W czasie, gdy na scenie prezentowali się kolejni artyści – Orkiestra Dęta „Hejnał” 

z Byszyc, Kapela Mietniowska, Anielski Orszak, Słowiany, Zespół Pieśni i Tańca „Pogórze 

Wielickie”, Reflection Band, Dudzik/Salus oraz Weronika Kozłowska wraz z Hubertem Charków 

wokół sceny czekały dodatkowe atrakcje. Najmłodsi mogli w twórczy sposób spędzić czas 

na specjalnym stanowisku z animacjami dla dzieci, a w niedzielę poznać nowe przygody Doktora 

Dolittle podczas rodzinnego przedstawienia teatralnego. Sportowym akcentem był natomiast pokaz 

UKS Judo King Wieliczka. Wśród imprez towarzyszących znalazły się aż trzy wystawy. Pierwsza 

z nich - „Dawna Wieliczka” to plenerowa ekspozycja na Trakcie Solnym, przedstawiająca fotografie 

pochodzące z rodzinnych albumów mieszkańców naszego miasta, często w szczególnych dla nich 

chwilach. Sporą część wystawy stanowią zdjęcia wykonane w podwielickich miejscowościach, 

na których odnaleźć można pamiątki najważniejszych wydarzeń w życiu lokalnej społeczności – 

uroczystości religijne, dożynki, przełomowe mecze piłkarskie. Z kolei w Wielickim Centrum 

Kultury odbył się wernisaż wystawy „Inna rodzina”, ukazującej niezwykłe, pełne miłości i bliskości 

relacje osób z ograniczoną sprawnością intelektualną i ruchową, a więc tematu, którego próżno 

szukać na co dzień na pierwszych stronach gazet i portali. 

− Spektakl „Przyszedł mężczyzna do kobiety”.  

Sztuka Siemiona Złotnikowa „Przyszedł mężczyzna do kobiety” w reżyserii Violetty Arlak 

i Tadeusza Chudeckiego zagościła na deskach Wielickiej Mediateki 31 lipca. Doskonała obsada 

aktorska w osobach samych reżyserów przyczyniła się do stuprocentowej frekwencji na widowni. 
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Warto podkreślić, że Violetta Arlak jest wieliczanką i laureatką Nagrody Kulturalnej Burmistrza 

Wieliczki. 

− Wystawa Podążaj za kotem.  

W dniu 16 lipca w Dziecięcej Strefie Wakacyjnej Wielickiej Mediateki otwarto wystawę "Podążaj 

za kotem", która stanowiła zbiór 25 znakomitych prac rumuńskich rysowników zrzeszonych 

w Klubie Rumuńskich Ilustratorów. W wernisażu wzięli udział przedstawiciele instytucji 

organizujących i patronujących wystawie: Ignat Timar, Konsul Honorowy Rumunii w Krakowie, 

a także Michał Sowa, Wiceprezes Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego w Krakowie. Gości powitał 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł, który wspólnie z Konsulem dokonał 

symbolicznego aktu otwarcia wystawy. W dalszej części Konsul przedstawił historię powstania prac 

i opisał ich drogę do Wieliczki, wyrażając zadowolenie, że mogły one trafić właśnie tutaj, 

do Dziecięcej Strefy Wakacyjnej Wielickiej Mediateki, która jest dedykowana najmłodszym. 

Wystawa była otwarta do końca wakacji. 

− Spotkanie w Brzegach.  

W dniach 1-2 sierpnia 2020 r. na Campus Misericordiae w Brzegach trwało tradycyjne spotkanie 

w IV rocznicę Światowych Dni Młodzieży 2016. Tegoroczne spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnie 

odprawionej Drogi Krzyżowej, którą poprowadzili o. Mariusz Tabor oraz ks. proboszcz Andrzej 

Pietrusa. W sobotnich uroczystościach jak zawsze obecni byli druhowie OSP oraz muzycy Gospel 

Voice. Na Polach Miłosierdzia, o godz. 21.00 rozpoczęła się 24-godzinna adoracja Najświętszego 

Sakramentu, który został wystawiony w monstrancji z Światowych Dni Młodzieży. To właśnie tą 

monstrancją Ojciec Święty Franciszek błogosławił młodzież z całego świata na Campus 

Misericordiae w 2016 roku. W niedzielne popołudnie na Campus Misericordiae przybył szczególny 

gość, ks. kard. Stanisław Dziwisz, który przed Najświętszym Sakramentem modlił się o ustanie 

pandemii w świecie za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II oraz pobłogosławił wszystkich 

zgromadzonych na wspólnej modlitwie. W modlitewne czuwanie na Campus Misericordiae 

włączyli się także: Grupa Muzyczna z Parafii Strumiany oraz o. Łukasz Buksa, który poprowadził 

Dziękczynną Godzinę Miłosierdzia za dar Światowych dni Młodzieży 2016. O godz. 19.00 

w niedzielę odprawiona została uroczysta msza święta na Polach Miłosierdzia w Brzegach. 

− Cudowna moc bukietów.  

„Cudowna moc bukietów” to konkurs, który Miasto i Gmina Wieliczka organizuje wraz 

z Instytutem Dziedzictwa Narodowego. Konkurs ten nawiązuje do dawnej tradycji święcenia 

bukietów z kwiatów i ziół w przypadającym 15 sierpnia dniu Matki Boskiej Zielnej. Wydarzenie 

„Cudowna moc bukietów” tradycyjnie obywa się na placu obok drewnianego kościoła pw. Ducha 

Świętego w Podstolicach. W 2020 r., z uwagi na sytuację epidemiologiczną, konkurs odbył się 

w formie on-line. 

− Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920.  

15 sierpnia to przede wszystkim święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane również 

świętem "Matki Boskiej Zielnej" oraz święto Wojska Polskiego. W roku 2020 obchodzono również 

ważną, historyczną rocznicę: 100 - lecie Bitwy Warszawskiej, słynnego "Cudu nad Wisłą". W tym 

dniu w Wieliczce złożono kwiaty i zapalono znicze przy Pomniku Odrodzenia Polski na wielickich 

Plantach. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Tadeusz Luraniec, Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Wieliczce wraz z Radnymi, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających na wielickiej 

ziemi, a także mieszkańcy. 

− Rocznica zagłady Żydów z Wieliczki.  

W dniu 27 sierpnia na Rynku Górnym w Wieliczce odbyły się uroczystości upamiętniające 78. 

Rocznicę zagłady Żydów z Wieliczki i okolicznych miejscowości. Pod tablicą upamiętniającą 

tragiczne wydarzenia z 1942 r. złożono kwiaty, następnie na cmentarzu żydowskim w Wieliczce 

zapalono znicze. 

− Summer Music Festival.  

Ten Summer Music Festival był inny niż zwykle. Już u schyłku lata - od 29 sierpnia do 5 września 

– można było uczestniczyć w koncertach w pomniejszonym gronie, ale na równie wysokim 

poziomie, co w poprzednich edycjach tego prestiżowego wydarzenia, które jest jednym 

z największych spotkań muzycznych w naszym mieście. Summer Music Festiwal 

2020  zainaugurowano Koncertem Polskiej Muzyki Filmowej. Publiczność przywitała dyrektor 
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Festiwalu – Jolanta Suder wraz z Jerzym Sobeńko – Dyrektorem Artystycznym. W następnych 

dniach na urokliwym dziedzińcu obok „Sztygarówki” w ramach festiwalu odbyło się „Popołudnie 

ze Straussem”, Koncert Piosenek Kabaretowych, Koncert Piosenki Francuskiej, a na finał koncert 

najbardziej popularnych piosenek włoskich. Podczas festiwalu wystąpili: Yuliya Ponomar, Ewa 

Romaniak, Monika Węgiel, Monika Biederman-Pers, Alexander Martinez, Piotr Karzełek, Jakub 

Oczkowski. 

Zdjęcie: Koncert finałowy Summer Music Festival. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

− Rocznica agresji hitlerowskiej i sowieckiej na Polskę.  

W dniu 1 września oraz 17 września w Wieliczce przy Pomniku Odrodzenia Polski na wielickich 

plantach delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze. 

− Rocznica obławy w Puszczy Niepołomickiej.  

W dniu 11 września 2020 r. w Poszynie – rejonie Puszczy Niepołomickiej - odbyły się uroczystości 

upamiętniające tragiczne wydarzenia z 1939 roku, kiedy to 56 żołnierzy z V Pułku Strzelców 

Podhalańskich poległo w wyniku obławy wojsk niemieckich. Przy Grobach Żołnierzy w Puszczy 

Niepołomickiej odbył się Apel, msza święta polowa, a następnie złożono wieńce i zapalono znicze. 

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządów – z ramienia Wieliczki Adam Marek 

Panuś Sekretarz Gminy Wieliczka oraz członkowie Klubu Przyjaciół Wieliczki. 

− Poświęcenie Kaplicy Niedzielskich.  

W niedzielę, 13 września o godz. 10.00 odprawiona została uroczysta msza św. w kaplicy 

Niedzielskich w Śledziejowicach. Podczas tej mszy św. odbyło się poświęcenie odnowionej kaplicy. 

Kaplica została ufundowana przez Emmę Niedzielską z Komarów na przełomie XIX/XX w. 

i znajduje się przy ul. Niedzielskich w Śledziejowicach. Kaplica jednoprzestrzenna, ustawiona 

frontem do drogi. We wnętrzu znajduje się zabytkowy drewniany ołtarz. Kaplica murowana z cegły. 

Wzniesiona na rzucie prostokąta. Dach dwuspadowy, siodłowy kryty współczesną dachówką. 

Fasada flankowana lizenami na cokołach, zwieńczona trójkątnym, odwiedzionym profilowaniem 

szczytem, ponad którym góruje żelazny krzyż łaciński. Pośrodku lewej ściany bocznej, płyta 

z marmuru karraryjskiego, poświęcona pamięci fundatorki kaplicy. Kaplicę odnowiono ze środków 

Miasta i Gminy Wieliczka, Marii i Henryka Kuśnierz oraz w ramach Projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zadanie: Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego poprzez renowację zabytków sakralnych na obszarze wiejskim Gminy Wieliczka. 

Pozyskane za pośrednictwem LGD Powiatu Wielickiego. 
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− Koncert papieski z okazji rocznicy wyboru Papieża Polaka.  

W rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 16 października 2020 r. w imieniu 

mieszkańców zapalone zostały znicze pamięci jako wyraz wdzięczności i duchowej łączności 

z Ojcem Świętym.  

− Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  

W roku 2020 inaczej niż dotychczas – w ciszy i zadumie - mieszkańcy indywidualnie bądź w małych 

delegacjach składali kwiaty przy Pomniku Odrodzenia Polski na wielickich Plantach, świętując 

Odzyskanie Niepodległości Polski. W imieniu mieszkańców wieniec kwiatów złożył Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł. W imieniu Rady Miejskiej w Wieliczce wieniec kwiatów 

złożyli: Małgorzata Krasoń, Elżbieta Sikora, Marek Słowik a także Joanna Kordula. Nie zabrakło 

też parlamentarzystów, samorządowców, służb mundurowych, przedstawicieli Kopalni Soli 

Wieliczka i Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce oraz innych organizacji i grup społecznych. 

Wieczorem 11 listopada Wielicką Mediatekę, a także Oddział IPN w Wieliczce rozświetliła 

iluminacja z symbolami i barwami narodowymi. 

Zdjęcie: Rocznica odzyskania niepodległości. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

− Barbórka.  

Barbórka w roku 2020 odbyła się w Wielickiej Mediatece w formie online. Z górnictwem, jednym 

z najstarszych zawodów, związana jest wielowiekowa tradycja obrzędów i legend. Wyjątkowy gość 

- Molik – przybliżył najmłodszym pracę górnika, zaprezentował mundur górniczy oraz opowiedział 

o jego symbolice. Na koniec Molik wraz z gościem przeczytali jedną z legend Juliana Majki 

o cudownym pierścieniu, czyli o tym skąd wzięła się sól w Wieliczce. Ciekawą propozycją 

dla dzieci był także tutorial rękodzielniczy - zajęcia, dzięki którym wspólnie wykonano solne 

lampiony. Podczas „Barbórkowego wieczoru” Ewa Polańska poprowadziła wirtualny spacer 

śladami górników. 

− Uroczystości przy pomniku obok Warzelni.  

4 grudnia 2020 r. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz Cecylia Radoń Zastępca Dyrektora 

Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie złożyli kwiaty przy odnowionym pomniku 

poświęconym ofiarom publicznej egzekucji dokonanej przez niemieckich okupantów 4 grudnia 

1943 r. przy ul. Dembowskiego w Wieliczce. W 77. rocznicę tragicznych wydarzeń w Wieliczce 
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staraniem Miasta i Gminy Wieliczka oraz Instytutu Pamięci Narodowej pomnik został odnowiony 

i na nowo odzyskał swój blask. Projekt ten uzyskał również wsparcie finansowe: Fundacji Rodziny 

Engelów, Auto Group Luzar oraz Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce. 

− 109 urodziny H. Kozubskiego.  

10 grudnia 2020 r. swoje 109. urodziny świętował Henryk Kozubski - przedwojenny harcerz, 

społecznik, malarz amator, od lat związany z wielicką grupą twórców ART-KLUB. Mimo że do 

pasji malowania porzuconej w młodości, wrócił stosunkowo późno, bo w wieku 83 lat, mógł 

pochwalić się pięknym dorobkiem ponad 300 akwarel prezentowanych na 100 wystawach. 

Ważnym przedsięwzięciem zrealizowanym w 2020 r. było dofinansowanie wydania 

następujących publikacji: 

− Uri Shmueli „Moje wspomnienia”.  

Miasto i Gmina Wieliczka przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska 

wydała publikację z serii Pro Memoria zeszyt nr 2/2020 pt. „Moje wspomnienia”, zawierającą opis 

przeżyć i wspomnień profesora Uriego Shmueli - świadka tragicznych wydarzeń zagłady Żydów 

z Wieliczki i okolic, które miały miejsce w sierpniu 1942 r. Jako chłopiec cudem ocalał, uniknął 

wywiezienia do Bełżca i śmierci w tamtejszym obozie. Obecnie mieszka w Izraelu, ale Wieliczka, 

gdzie spędził dzieciństwo, jest bliska jego sercu. „Liczni moi przyjaciele i krewni, wiedząc, 

że ocalałem z zagłady Żydów podczas II wojny światowej, chcieli, abym im opowiedział o tym, 

co przeżyłem. Usłyszawszy o moich doświadczeniach, zachęcali, żebym je spisał. W odpowiedzi 

na ich prośby, a i z innych powodów, postanowiłem na tych stronach przedstawić moje 

wspomnienia w skrótowej formie.”  - fragment wstępu do publikacji Uriego Shmueli. Prezes 

Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, Bohdan Piotrowicz, podsumował publikację 

następująco: „Wspomnienia” Pana Profesora Uriego Shmueli uznajemy za bardzo cenny wkład 

w budowanie głębszego rozumienia tej części naszej wspólnej historii, a także w budowanie 

zdrowych relacji polsko-żydowskich w młodych pokoleniach naszych Narodów, w oparciu 

o prawdę i wzajemne zrozumienie.” „W 1942 r. Wieliczka straciła większość swoich żydowskich 

mieszkańców – wieliczan często mocno związanych z górniczym miastem. W czasie wielkiej grozy 

ocaleli zaledwie nieliczni. […] Profesor Uri Shmueli […] jest naszym przyjacielem, wielokrotnie 

dowodzącym swojego oddania miastu przodków. Lektura jego wspomnień jest niełatwa, ale 

pozwala przywrócić wspólną pamięć o  przeszłości”. -  fragmenty słowa wstępnego burmistrza 

Artura Kozioła. 

− „Spojrzenie wstecz. Przywołane wspomnienia”.  

Miasto i Gmina Wieliczka dofinansowała wydanie publikacji o Liceum Pedagogicznym w Bochni, 

pt. „Spojrzenie wstecz. Przywołane wspomnienia”. Inicjatywa podjęta przez Stowarzyszenie 

Absolwentów i Sympatyków Liceum Pedagogicznego w Bochni opisuje m.in. wkład 

i zaangażowanie nauczycieli pochodzących z Miasta i Gminy Wieliczka w rozwój oświaty 

na wielickiej ziemi. Publikacja przyczyni się również do zwrócenia uwagi na ważną rolę liceów 

o profilu pedagogicznym w wykształceniu wykwalifikowanych i utalentowanych nauczycieli, dla 

których praca jest powołaniem i pasją. 

− „100-lecie urodzin Jana Pawła II – sacrum w przyrodzie i kulturze”.  

W dniu 18 maja 2020 r. obchodzono 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka. Z tej okazji Miasto 

i Gmina Wieliczka dofinansowała publikację związaną z biografią i twórczością Jana Pawła II. 

Teksty przygotowali studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Wieliczce – 

Maria Powązka, Joanna Tlałka, Sabina Zdebska, dr Zbigniew Powązka. Publikacja stała się jedną 

z pamiątek obchodów Jubileuszu i jednocześnie cennym źródłem wiedzy dla młodego pokolenia. 

W ramach celu operacyjnego 2.2. Gmina Wieliczka poszerza ofertę kulturalną również na inne 

kraje. Gmina Wieliczka współpracuje z następującymi zagranicznymi miastami partnerskimi: 

− Bergkamen (Niemcy), umowa z dnia 29 marca 1995 r., 

− Saint-André-lez-Lille (Francja), umowa z dnia 11 kwietnia 1996 r., 

− Sesto Florentino (Włochy), umowa z dnia 4 września 2003 r., 

− Litovel (Czechy), umowa z dnia 29 marca 2005 r., 

− Fano (Włochy), umowa z dnia 27 lipca 2018 r. 
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Wymiana z miastami partnerskimi odbywa się w zakresie kultury, sportu, amatorskich 

zespołów artystycznych, grup młodzieżowych, funkcjonowania samorządu lokalnego, działalność 

organizacji społecznych i zawodowych. 

Ze względu na epidemię COVID-19 i związane z tym ograniczenia współpraca z miastami 

partnerskimi nie była możliwa jak w latach poprzednich. Jedynie tuż przed początkiem pandemii 

delegacja z Wieliczki uczestniczyła w karnawale w Fano. Zaplanowane później wydarzenia musiały 

zostać odłożone w czasie. 

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 funkcjonuje 11 niepublicznych żłobków z liczbą miejsc 353. Ponadto 

funkcjonuje 7 klubów dziecięcych z liczbą miejsc 89. Ilość dziennych opiekunów (zatrudnionych 

przez prywatne podmioty) wynosi 2, a liczba dzieci powierzonych opiece dziennych opiekunów: 10. 

Od dnia 5 listopada 2018 r. został uruchomiony w Wieliczce przy ul. Willowej 7 Żłobek 

Samorządowy dla 70 dzieci w wieku do lat 3. W 2019 r. liczba dzieci zapisanych: 70. Wydatki żłobka 

samorządowego w roku 2019 r. 1 271 224,00 zł. 

W roku 2019 po raz pierwszy udzielono dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki 

i kluby dziecięce na terenie miasta i gminy Wieliczka. Kwota dofinansowania niepublicznych placówek 

opieki nad dzieckiem do lat 3 w 2019 r. wyniosła 345 300,00 zł. 

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 zostało zlecone w trybie konkursu na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 

2019 r. W ramach realizacji zadania z pomocy w formie gorącego posiłku korzystało średnio 40 osób 

miesięcznie. Koszt zadania w 2019 r. – 136 875, 00 zł. 

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 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 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 2019 r. – 109 500,00 zł 

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. 
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Ogółem w 2019 r. w domach pomocy społecznej przebywało 82 pensjonariuszy, za których 

pobyt MGOPS w Wieliczce ponosił częściową odpłatność. 

W 2019 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). 

W ramach integracji osób starszych zorganizowano m.in.: 

− Spotkanie świąteczne dla seniorów.  

W dniu 27 kwietnia 2019 r. w Magistracie zorganizowane zostało spotkanie świąteczne 

dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. W spotkaniu wzięło 100 osób. 

− Dzień Seniora.  

W dniu 11 października 2019 r. 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. 

Pozostałe zadania w zakresie tej domeny zostały opisane w rozdziale8 dotyczącym realizacji 

programów społecznych i pomocowych realizowanych w naszej Gminie w roku 2020. 

VI.1.3. DOMENA 3. ZDROWA I SPORTOWA GMINA WIELICZKA 

Gmina Wieliczka to miejsce kojarzące jako ważny ośrodek sportowo – rekreacyjny, miejsce 

przyjazne wszystkim pragnącym aktywnie spędzać czas. 

Gmina Wieliczka to 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. 

Gmina Wieliczka posiada profesjonalną infrastrukturę sportowo – rekreacyjną, m.in.:  

− 4 Orliki: przy al. Solidarności w Wieliczce, przy ul. Krzyszkowickiej w Wieliczce, 

w Śledziejowicach i w Koźmicach Wielkich, 

− Centrum Edukacyjno–Rekreacyjne „Solne Miasto”, 

− Arenę Lekkoatletyczną, 

− siłownie plenerowe znajdujące się na obszarze miejskim i wiejskim, 

− boiska mało-wymiarowe ze sztuczną nawierzchnią na obszarze miejskim i wiejskim. 

Obiekty są nowoczesne i ogólnodostępne, profesjonalnie wyposażone (m.in. sztuczna 

nawierzchnia, oświetlenie, profesjonalne bieżnie lekkoatletyczne, piłkochwyty, 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.  

 

 
8 Rozdział VI.7. – Programy społeczne i pomocowe realizowane w roku 2020. 
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Na Arenie Lekkoatletycznej rozpoczęła się budowa kompleksu oświatowego, w którym mieścić 

się będzie nowoczesna hala sportowa uzupełniająca bazę sportową areny. Kompleks przystosowany 

dla osób niepełnosprawnych, tak, by mogły się tam odbywać zawody również z ich udziałem. 

Proponowane przez ww. obiekty oferty zachęcają mieszkańców do aktywności fizycznej 

i prowadzenia zdrowego stylu życia. Zaspokajają 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.  

W ciągu roku organizowane są wydarzenia i imprezy sportowe (dostosowane w pełni 

do obostrzeń covidowych), 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 40 

klubów sportowych, którym rok 2020 przyniósł nowe wyzwania; funkcjonowanie w dobie pandemii 

oraz dostosowanie pracy klubu do wytycznych związanych z obostrzeniami covidowymi. Władze 

i mieszkańcy są czynnie zaangażowani w promocję sportu, przez co wzrasta świadomość mieszkańców 

na temat zdrowego i aktywnego stylu życia.  

Dlatego właśnie corocznie organizowana jest Gala Sportu Wielickiego – aby wyróżnić 

najwybitniejszych przedstawicieli sportu na wielickiej ziemi. W roku 2020 gala ze względów 

pandemicznych miała znacznie okrojoną formę. Wyróżnionym sportowcom przekazano okazyjne 

medale i dyplomy. Wśród nich znaleźli się koszykarze, siatkarki, tenisiści, badmintoniści, pływacy, 

lekkoatleci, tancerze, szachiści, przedstawiciele 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 starań, aby wspomóc ich trud, zaangażowanie 

i działania w zaprezentowaniu swoich umiejętności, m.in. poprzez udzielanie wsparcia finansowego w 

formie nagród i stypendiów.  

Rok 2020 przyniósł wiele zmian dotyczących organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych 

oraz zmian związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych. Poprzez rozszerzane obostrzenia 

covidowe większość organizowanych imprez odbyła się bez kibiców bądź z ograniczeniami ilości 

kibiców. Obiekty sportowe w pewnych okresach musiały być całkowicie zamykane lub mogły 

przyjmować ograniczoną ilość sportowców. Zawsze były dostosowane do bieżącach wymogów 

zgodnych z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Tabela: Wydarzenia sportowe, które odbyły się w roku 2020. 

Nazwa imprezy Data Miejsce 

Turniej Brydżowy styczeń 
Wieliczka 

Turniej Tenisa Stołowego  „Śladami Grubby” luty Koźmice Wielkie 

Ogólnopolski Turniej Squosha luty Wieliczka 

Disco-Lodowisko luty Wieliczka 
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Nazwa imprezy Data Miejsce 

Halowy turniej juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków 

im. Karola Demczuka  
styczeń, luty, marzec 

Wieliczka 

Mistrzostwa Polski Kadetek w Piłce Siatkowej luty, marzec Wieliczka 

Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców o Puchar Solny 2020 
marzec Wieliczka 

Zawody Pływackie o Puchar Solnego Miasta marzec Wieliczka 

„Tropem Wilczym” Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych marzec Wieliczka 

III Turniej Tańca Towarzyskiego Royal Cup Wieliczka 2020   marzec Wieliczka 

Turniej Piłkarski zokazji 101-lecia relacji dyplomatycznej Polski i 

Rumuni 
lipiec Wieliczka 

Zawody Wędkarskie w ramach obchodów Dni Św.Kingi 
 lipiec Wieliczka 

Turniej Rodzin Siatkarskich lipiec Wieliczka 

58 Małopolski Wyścig Górski Etap Wieliczka sierpień Wieliczka 

XIII Biegi Krzeszowickie wrzesień Wieliczka 

Platinum Really Sprint Brzegi październik Wieliczka 

Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych W Siatkówce październik Wieliczka 

Mistrzostwa Polski Kadetek w siatkówce październik Wieliczka 

VIII Marszobieg Na Orientację październik Wieliczka 

Turniej Judo Salt Cup Wieliczka 2020 październik Wieliczka 

Turniej Solna Ściana - Regionalny Puchar Polski we wspinaczce 

sportowej 
październik Wieliczka 

Szachowy Turniej Rodzin październik Wieliczka 

Mistrzostwa Makroregionu w Karate Kyokushinkai listopad Wieliczka 

Młodzieżowe Rozgrywki Futsalu U-16 grudzień Wieliczka 

Mistrzostwa Miasta i Gminy Wieliczka w Szachach grudzień Wieliczka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 
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Tabela: Zrealizowane szkolne zawody sportowe w roku 2020 - Eliminacje Gminne (Igrzyska Dzieci – kl. I-VI). 

Nazwa zawodów Data Miejsce 

Pływanie indywidualne i sztafetowe 

dziewcząt i chłopców 
styczeń Basen Solne Miasto 

Tenis stołowy indywidualny i drużynowy dziewcząt luty SP Koźmice Wielkie 

Tenis stołowy indywidualny i drużynowy chłopców luty SP Koźmice Wielkie 

Mini piłka ręczna dziewcząt marzec 
SP 2 Wieliczka 

Hala Solne Miasto 

Szachy drużynowe  listopad CER Solne Miasto 

Szachy indywidualne listopad CER Solne Miasto 

Pływanie indywidualne dziewcząt i chłopców grudzień Basen Wieliczka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Tabela: Zrealizowane szkolne zawody sportowe w roku 2020 – Eliminacje Gminne, Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

(klasy VII-VIII). 

Nazwa zawodów Data Miejsce 

Pływanie indywidualne i sztafetowe dziewcząt i chłopców styczeń Basen Wieliczka 

Tenis stołowy indywidualny dziewcząt  luty SP Koźmice Wielkie 

Tenis stołowy indywidualny chłopców luty SP Koźmice Wielkie 

Szachy drużynowe listopad CER Solne Miasto 

Szachy indywidualne listopad CER Solne Miasto 

Rozgrywki futsalowe chłopców  grudzień Hala Solne Miasto 

Zawody wędkarskie grudzień Łowisko Brzegi 

Pływanie indywidualne dziewcząt i chłopców grudzień Basen Wieliczka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

W ramach realizacji domeny 3, wdrożono i zrealizowano Program współpracy Gminy 

Wieliczka z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
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publicznego na rok 20209. Priorytetowym zadaniem na rok 2020 był m.in. sport. Zadanie zostało 

zrealizowane poprzez zadania w następujących dziedzinach: 

− -upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez 

prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych; 

− - 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 2020 r. przyznano: 

− Dotacje w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w łącznej wysokości 

808.000,00 zł 22 podmiotom, na realizację 28 projektów, 

− Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i 

młodzieży w łącznej wysokości 720.000,00 zł 32 podmiotom na realizację 42 zadań, 

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

w łącznej wysokości 4.000,00 zł - 4 trenerom, 

− Nagrody i wyróżnienia sportowe (dla zawodników): nagrody przyznano 11 zawodnikom w łącznej 

wysokości 11.0000,00 zł, 

− Stypendia sportowe (dla zawodników) w łącznej wysokości 19.800,00 zł 33 zawodnikom.  

Dotacje w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w 2020 r. przyznano 

na podstawie Zarządzenia nr 85/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyboru projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 

w Gminie Wieliczka w roku 2020 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. Mał. 

z 2011 r., Nr 15, poz. 124).  

Tabela: Dotacje w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w 2020 r. 

Lp.  Podmiot Nazwa projektu  

1. 
Młodzieżowy Klub Sportowy 

Kung Fu 
Choy Lee Fut Kung Fu /Wushu - przez sport do doskonałości 2020. 

2. 
Wielicko-Gdowska 

Szkoła Walki Prime 

Rozwój sportu w gminie Wieliczka poprzez wspieranie szkolenia 

oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach 

seniorów organizowanych przez polskie związki sportowe. 

3. 
Ludowy Klub Sportowy Strażak 

Kokotów 

Szkolenie oraz udział seniorów Ludowego Klubu „Strażak” Kokotów 

reprezentujących Gminę Wieliczka w rozgrywkach organizowanych 

przez polskie związki sportowe w roku 2020. 

4. 
Towarzystwo Sportowe 

Wieliczanka 

Przygotowanie lekkoatletów do zawodów Mistrzostw Województwa, 

Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców 

5. 
Towarzystwo Sportowe 

Wieliczanka 

Udział I Drużyny seniorów TS Wieliczanki w rozgrywkach B klasy, 

Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Wieliczka w 2020 r. 

6. Klub Sportowy Rożnowa 
Szkolenie seniorów w sekcji piłkarskiej, zajęcia profilaktyczno-

sportowe, gra drużyny seniorów w rozgrywkach związkowych 

 

 
9 Uchwała nr XII/174/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu 

współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020". 
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Lp.  Podmiot Nazwa projektu  

Wielickiego Podokręgu Piłki Nożnej w klasie A. Gra w turniejach 

piłkarskich Powiatu Wielickiego 

7. 
Wielickie Towarzystwo 

Sportowe Solna 
Udział w seniorskich rozgrywkach ligowych w piłce siatkowej kobiet 

8. 
Ludowy Klub Sportowy 

Wiślanka Grabie 

Szkolenie oraz popularyzacja kultury fizycznej i sportu, a także 

promocja Gminy Wieliczka poprzez organizowanie i prowadzenie 

sekcji piłkarskiej seniorów LKS „Wiślanka” Grabie w rozgrywkach 

organizowanych przez MZPN Kraków. 

9. 
Wielicki Klub Karate 

Kyokushinkai 

Przygotowanie i udział zawodników Wielickiego Klubu Karate 

Kyokushinkai w rywalizacji sportowej w kraju w 2020 r. 

10. 
Ludowy Klub Sportowy 

Gwiazda Brzegi 

Szkolenie rozwój i udział seniorów Gwiazdy Brzegi w rozgrywkach 

piłkarskich organizowanych przez Polskie Związki Sportowe 

11. 
Klub Sportowy 

Contra Sułków 

Szkolenie dwóch drużyn seniorskich w sekcji piłkarskiej KS 

„Contra” Sułków 

12. 
Stowarzyszenie Wspierające 

Rozwój Wsi Lednica Górna 

Szkolenie oraz udział Ludowego Klubu Sportowego Ledniczanka 

w rozgrywkach MZPN. 

13. Klub Sportowy Górnik  

Udział I-ej drużyny seniorów piłki nożnej 

KS Górnik Wieliczka w rozgrywkach organizowanych przez PPN 

Wieliczka oraz PPN Myślenice w 2020 r. 

14. Klub Sportowy Górnik  

Udział kobiecej drużyny seniorek piłki nożnej 

KS Górnik Wieliczka w rozgrywkach organizowanych przez MZPN 

w 2020 r. 

15. Klub Sportowy Górnik  
Udział bokserów KS Górnik Wieliczka w rozgrywkach 

organizowanych przez MZ Bokserski PZ Bokserski w 2020 r. 

16. Klub Sportowy Górnik  

Udział II-ej drużyny seniorów piłki nożnej 

KS Górnik Wieliczka w rozgrywkach organizowanych przez PPN 

Wieliczka w 2020 r. 

17. 
Ludowy Klub Sportowy 

Węgrzcanka Węgrzce Wielkie 
Piłka nożna w naszej miejscowości 

18. 
Ludowy Klub Sportowy 

Śledziejowice 

Szkolenie i udział w rozgrywkach klasy okręgowej Małopolskiego 

Związku Piłki Nożnej i Pucharu Polski, drużyny seniorów LKS 

„Śledziejowice”. 

19. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Magnum 

Współzawodnictwo w rozgrywkach IV i V ligi w systemie 

rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

20. 
Towarzystwo Sportowe  

Wilga Golkowice 

Szkolenie oraz udział w organizowanych przez Polskie Związki 

Sportowe zawodach seniorów piłki nożnej. Piłka nożna klasy B, 

udział w rozgrywkach Pucharu Polski. 

21. 
Ludowy Klub Sportowy 

Sokół Chorągwica 

Rozwój sport u kwalifikowanego-piłka nożna udział drużyny 

seniorów LKS Sokół w rozgrywkach klasy B. 

22. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Sygneczów 

Rozwój sportu w Gminie Wieliczka poprzez wspieranie szkolenia 

oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach 

seniorów organizowanych przez polskie związki sportowe. 

23. 
Towarzystwo Sportowe  

Wilga Golkowice 

Szkolenie oraz udział w organizowanych przez Polskie Związki 

Sportowe zawodach kolarskich seniorów. Mistrzostwa Polski MTB 

XCO, udział w rozgrywkach Pucharu Polski XCO, Pucharu Polski 

Kolarstwo Przełajowe, Puchar Szlaku Solnego. 

24. 
Stowarzyszenie MKS  

MOS Wieliczka 

Udział w seniorskich rozgrywkach I Ligi Małopolskiej Kobiet w 

piłce siatkowej. 
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Lp.  Podmiot Nazwa projektu  

25. UKS Regis Wieliczka Szkolenie koszykarzy i start w lidze koszykówki seniorów. 

26. 
Stowarzyszenie MKS  

MOS Wieliczka 

Drużynowe Mistrzostwa Polski – Małopolska Liga Seniorów w 

szachach. 

27. 
Klub Sportowy Wilga 

Koźmice Wielkie 

Szkolenie oraz udział zawodników KS „Wilga” Koźmice Wielkie w 

rozgrywkach seniorów organizowanych przez Polskie Związki 

Sportowe. 

28. 
Ludowy Klub Sportowy 

Czarnochowice 

Doskonalenie gry w piłkę nożną i udział w zawodach „A” i „C” 

klasy organizowanych przez OZPN Wieliczka drużyn seniorów 

Czarnochowice w 2020 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci 

i młodzieży przyznano na podstawie Zarządzenia nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w roku 2020 zadań w zakresie  

upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz na podstawie na podstawie 

art. 15, ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), Zarządzenia nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy 

Wieliczka z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci 

i młodzieży w roku 2020. 

Tabela: Dotacje w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie 

Wieliczka w 2020 r. 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 

1. 
Towarzystwo Sportów Wodnych 

„Wodnik” 

„Pływać każdy może” – upowszechnianie pływania wśród dzieci i 

młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wieliczka 

2. 
Wielicko – Gdowska Szkoła Walki 

PRIME  
Sztuki walki jako sport poprawiający sprawność ruchową 

3. UKS Judo King Wieliczka  
Judo – sport olimpijski (szkolenie i udział w rywalizacji krajowej i 

międzynarodowej) 

4. Szkoła Futbolu Staniątki  
Popularyzacja piłki nożnej wśród najmłodszych dzieci  na terenie 

Gminy Wieliczka 

5. 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

Solne Miasto Wieliczka  

Rozwój sekcji tenisa stołowego w Szkole Mistrzostwa                 

Sportowego Solne Miasto Wieliczka 

6. 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

Solne Miasto Wieliczka  

Szkolenie w sekcji futsalowej młodzieżowców, przygotowanie oraz 

udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Futsalu  

7. 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

Solne Miasto Wieliczka  

Szkolenie i rozwój umiejętności oraz współzawodnictwo dzieci w sekcji 

piłki nożnej 

8. 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 oraz turniejach sportowych  

9. 
Ludowy Klub Sportowy Gwiazda 

Brzegi 

Szkolenie i rozwój umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieży i 

zawodników LKS Gwiazda Brzegi biorących udział w rozgrywkach 

organizowanych przez Polskie Związki Sportowe 

10. 
Młodzieżowy Klub Sportowy Kunf -

Fu 
Kung Fu/Wushu – doskonała kultura fizyczna  
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11. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Sygneczów”  
Futbol droga do sukcesu 

12. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Sygneczów” 
Żegluj z nami! 

13. 
Klub Sportowy „Wilga”  

Koźmice Wielkie 

Szkolenie oraz udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn 

młodzieżowych Klubu Sportowego „Wilga” Koźmice Wielkie  

14. Wielicki Klub Karate Kyokushinkai 
Kształtowanie rozwoju psycho-fizycznego dzieci i młodzieży poprzez 

trening Karate Kyokushin 

15. 
Wielickie Towarzystwo Sportowe 

SOLNA 

Szkolenie i udział w meczach i zawodach w piłce siatkowej drużyn 

dziecięcych i młodzieżowych WTS Solna 

16. 
Stowarzyszenie CHOKU SIE 

Wieliczka 

Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży sztuki sportów obronnych, 

promocja Gminy Wieliczka 

17. Stowarzyszenie „KORNELIUS”  Czas na rolki  

18. Stowarzyszenie „KORNELIUS” Piłkarskie przedszkole  

19. 
Towarzystwo Sportowe Wilga 

Golkowice 
Kolarstwo - droga do sukcesu 

20. 
Towarzystwo Sportowe Wilga 

Golkowice 
Piłka nożna naszą pasją  

21. LKS Węgrzcanka Węgrzce Wielkie  Węgrzcanka dzieciom  

22. 

Uczniowski Klub Sportowy  

„Żaczek” przy Szkole Podstawowej  

im. J. Korczaka w Węgrzcach 

Wielkich 

Trening czyni mistrza 

23. 
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 w roku 2020 

24. Klub Sportowy Górnik Wieliczka 
Prawidłowy rozwój fizyczny młodych zawodników piłki nożnej, boksu 

zrzeszonych w Klubie Sportowym „Górnik” Wieliczka w 2020 roku 

25. Klub Sportowy Górnik Wieliczka 
Szkolenie w sekcji futsalowej i udział w rozgrywkach rangi 

mistrzowskiej (Mistrzostwa Polski U-14, U-16, U-18) 

26. Towarzystwo Sportowe Wieliczanka 
Udział drużyn młodzieżowych TS Wieliczanki w rozgrywkach 

piłkarskich w 2020 r. 

27. Towarzystwo Sportowe Wieliczanka Wyszkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce 

28. 
Stowarzyszenie Solne Miasto 

Wieliczka 
Szkolenie z pływania oraz udział w zawodach pływackich   

29. 
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 

30. Wielicki Klub Sportowy Oyama Oyama karate sport na medal  

31. 
Uczniowski Klub Sportowy Lider 

 

Przygotowanie zawodników sekcji LA do sezonu startowego 2020 i 

treningi lekkoatletyczne dla najmłodszych  

32. Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Treningi wspinaczkowe dzieci i młodzieży oraz przygotowanie 

zawodników UKS Lider do Mistrzostw Polski we wspinaczce sportowej  
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33. Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Rozwój sekcji piłkarskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy Wieliczka w 

2020 roku 

34. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Gimnazjon” 
Gimnastyka – sprawność, radość, zdrowie (edycja 2020) 

35. 
Fundacja Akademia Piłkarska 

Futbolika  

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z 

terenu Gminy Wieliczka 

36. 
Fundacja Szkoła Mistrzostwa 

Sportowego Wieliczka 
Wojewódzki Turniej Piłkarski SMS Wieliczka z okazji Dnia Dziecka 

37. Uczniowski Klub Sportowy Magnum Żyjmy zdrowo na sportowo 

38. Klub Sportowy „Contra” Sułków Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej KS Contra Sułków  

39. 
Ludowy Klub Sportowy 

Czarnochowice 

Szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach piłki nożnej Podokręgu 

Wieliczka w 2020 roku 

40. 

Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub 

Sportowy przy Międzyszkolnym 

Ośrodku Sportowym w Wieliczce 

Szachowe szkolenie dzieci i młodzieży, udział w turniejach i ligach 

41. 

Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub 

Sportowy przy Międzyszkolnym 

Ośrodku Sportowym w Wieliczce 

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt, udział w 

turniejach i ligach 

42. 
Stowarzyszenie UKS Regis 

Wieliczka  

Szkolenie w sekcji koszykówki chłopców start w ligach i turniejach 

ogólnopolskich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Realizując postanowienia Strategii Rozwoju, Gmina Wieliczka wdrażała w 2020 następny cel 

strategiczny: Tworzenie warunków dla rozwoju rekreacji rodzinnej w Gminie Wieliczka. Obszar ten był 

wykonywany poprzez inwestycje sportowe. 

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 w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na ww. obiektach 

na bieżąco dokonywane są przeglądów urządzeń zabawowych w celu usunięcia ewentualnych usterek 

oraz dokonuje bieżących napraw. W poszczególnych miejscowościach wykonane zostały następujące 

zadania: 

− remont placu zabaw w Podstolicach, 

− remont piłkochwytów na boisku sportowym - działka nr 423 obręb 3 w Wieliczce, 

− zakup i montaż siatek do piłkochwytów i ławek dla zawodników na boisku sportowym ul. Strzelców 

Wielickich, 

− zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Chorągwica, 

− budowa elementów małej architektury w Małej Wsi: street workout, stół betonowy pojedynczy 

do gry w piłkarzyki, chińczyka, ping-ponga, szachy, ławka betonowa, kosz na śmieci betonowy, 

stół betonowy podwójny do gry w szachy/chińczyka, 

− przebudowa boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach, 

− budowa boiska rekreacyjnego w Zabawie, 

− budowa boiska sportowego w Brzegach (w trakcie realizacji), 

− zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Brzegach (w trakcie realizacji). 
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VI.1.4. DOMENA 4. WIELICZKA ZWRÓCONA KU TURYSTOM I KURACJUSZOM  

Zrealizowane w 2020 r. działania w ramach domeny IV. zostały przedstawione w rozdziale 

poświęconym Wielickie Centrum Kultury.10 

VI.1.5. DOMENA 5. WIELICZKA DOBRE MIEJSCE NA BIZNES  

W ramach realizacji celów strategicznych domeny V. Wieliczka dobre miejsce na biznes, 

cel strategiczny I. Prowadzenie polityki proinwestycyjnej Gminy zapewniającej zrównoważony 

środowiskowo rozwój gospodarczy, cel operacyjny 1.1 Kompleksowe przygotowanie terenów 

inwestycyjnych dostępnych w Gminie Wieliczka w roku 2019 rozpoczęto realizację w formule 

„projektuj i buduj” zadania pn. „Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) 

wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 

Przedsiębiorcza Małopolska Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej Poddziałanie 3.1.1 Strefy 

aktywności gospodarczej – zit”. 

Celem projektu jest przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu Strefy 

Aktywności Gospodarczej (SAG) w Węgrzcach Wielkich i stworzenie optymalnych warunków 

sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu, poprawę stanu środowiska 

oraz dostępności komunikacyjnej poprzez uporządkowanie i włączenie do Wielickiej Strefy 

Aktywności Gospodarczej. Działania te zmierzają w kierunku poprawy atrakcyjności terenu 

dla inwestorów co w efekcie przyniesie nowe miejsca pracy i rozwój ekonomiczny regionu. 

W ramach przedsięwzięcia są wykonywane roboty budowlane w zakresie: 

− zagospodarowania terenu w obrębie strefy, 

− zagospodarowanie wspólnych terenów zielonych w obrębie strefy. 

− budowy układu drogowego wraz ze ścieżkami rowerowymi, 

− budowy instalacji wodociągowej, sanitarnej i hydrantowej, 

− budowie instalacji oświetlenia drogi i monitoringu wraz z instalacją odgromową, 

− budowy i przebudowy istniejących rowów melioracyjnych wraz z doprowadzeniem 

i odprowadzeniem mediów. 

Zakończenie prac przewidziano w roku 2021, a wartość wykonanych prac jest szacowana 

na kwotę brutto 23 419 200,00 zł. 

 

 
10 Rozdział. VII.3.2.1. Centrum Kultury I Turystyki w Wieliczce w roku 2019. 
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VI.2. ŁAD PRZESTRZENNY - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO, ORAZ STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO – REALIZACJA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH.  

VI.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:  

− stan istniejący i uwarunkowania rozwoju gminy Wieliczka, 

− kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka; 

2) części graficznej, w skład której wchodzą następujące załączniki graficzne: 

− przeznaczenie i zagospodarowanie terenu – stan istniejący, 

− środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe – uwarunkowania, 

− infrastruktura techniczna i układ komunikacyjny – uwarunkowania,  

− kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, krajobrazu oraz dziedzictwa 

kulturowego i zabytków, 

− infrastruktura techniczna i układ komunikacyjny – kierunki, 

− 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: 
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− 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, 

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: 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.  

W roku 2019 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. Opracowany 

projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
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Wieliczka został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 4 czerwca do 3 lipca 2019 r. 

Uwagi do w/w projektu można było składać w terminie do 24 lipca 2019 r. ze względu na dużą ilość 

uwag ich rozpatrzenie nie zostało zakończone w analizowanym okresie.  

W 2019 r. 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. W lutym 

2020 r. pod obrady Rady Miejskiej w Wieliczce został przedłożony projekt uchwały o uchwaleniu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka. 

Projekt decyzją rady został zdjęty z porządku obrad. 

VI.2.2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 

PUNKTOWE ZMIANY DOKONANE W ROKU 2019 

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, 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. 
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W ramach zaistniałych potrzeb w roku 2020 procedowano następujące zmiany planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliczka: 

− Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar 

„D” - dotyczyła zmiany wskaźnika intensywności zabudowy. 

Przedmiotowa zmiana została sporządzona w oparciu o uchwałę Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej 

w Wieliczce z dnia 12 marca 2019 r. Zmiana planu miała na celu zmianę minimalnego wskaźnika 

intensywności zabudowy określonego w §25 ust. 5 pkt 4 lit. a, uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej 

w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r., zmieniającej uchwałę nr XLV/601/2014 Rady Miejskiej 

w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014 r. 

Zmiana dotyczyła zmniejszenia wskaźnika intensywności zabudowy do poziomu 0,2 co 

w rezultacie zwiększy możliwość realizacji parterowych obiektów magazynowych i produkcyjnych 

w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej (WSAG). W 2020 roku zakończono procedurę 

przygotowano projekt uchwały. Plan został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce 

nr XIV/216/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Łączny koszt zadania wynosił 14 760,00 zł. 

Ponadto Wydział Geodezji i Urbanistyki prowadził bieżące zadania takie jak prowadzenie 

postępowań administracyjnych z zakresu rozgraniczeń nieruchomości , podziałów nieruchomości, 

numeracji nieruchomości, nazewnictwa ulic, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego , wydawanie wypisów i wyrysów z planu 

miejscowego, wydawanie zaświadczeń o zgodności inwestycji z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W roku 2020 przeprowadzono również postępowania 

administracyjne związane z naliczeniem opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w 

przypadku jej sprzedaży. Dochód z tego tytułu za rok 2020 wyniósł 351 068,00 zł. 

VI.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.  

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.  

Główne Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka wpisują się w założenia 

programowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 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. 

Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji wpisują się w cele społeczne SUiKZP, takie jak: 

− zapewnienie dogodnych warunków zamieszkania, 

− zapewnienie właściwego wyposażenia w usługi niekomercyjne, szczególnie usługi 

− zdrowia, kultury i oświaty, 



102 

 

− zapewnienie właściwych warunków wypoczynku. 

Z kolei cel strategiczny 3. Wysoka jakość środowiska naturalnego na terenie gminy znajduje 

swoje odzwierciedlenie w celach przyrodniczych dokumentu studium, 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, 

Natomiast cel strategiczny 4. Ożywienie przestrzeni publicznych na obszarach zdegradowanych 

jest spójny z celami przestrzennego rozwoju gminy, w tym: 

− zachowanie obiektów i obszarów dziedzictwa kulturowego prawnie chronionych, 

− utrzymanie i zapewnienie harmonijnego rozwoju struktur przestrzennych jednostek, 

− racjonalizacja zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego (określenie standardów, 

− użytkowych przeciwdziałających degradacji środowiska przyrodniczego i kulturowego). 

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). 

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. 

Wieliczka będzie miastem bezpiecznym, przyjaznym dla bezpiecznego przemieszczania się 

przy wykorzystaniu różnych środków transportu. Stanie się tak dzięki wdrożeniu odpowiednich 

programów edukacyjnych w szkołach oraz kampaniom społecznym adresowanym do mieszkańców 

miasta. 

Wysoka jakość środowiska naturalnego na terenie gminy Wieliczka – cel ten w roku 2020 był 
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realizowany poprzez opisane poniżej działania. 

Rozwijano świadomość proekologiczną wśród mieszkańców obszarów zdegradowanych 

poprzez działania edukacyjne dot. segregacji odpadów, niskiej emisji itp. 

W roku 2020 odbył się Wielicki EKOpiknik, dzięki któremu powyższe działania zostały 

zrealizowane. Ponadto do mieszkańców trafiły ulotki odnośnie segregacji odpadów, eko upominki czy 

też wywieszano plakaty na tablicach ogłoszeń ws tych kwestii w całej Gminie Wieliczka. Wielicki 

Ekodoradca jeździł po szkołach i po zebraniach sołeckich i również przestawiał zagadnienia dotyczące 

ekologicznych postaw. W czasie tego wydarzenia miało miejsce rozstrzygnięcie ekologicznego 

konkursu na eko zabawkę, wszyscy uczestnicy dostali nagrody. 

Realizacja projektów wspierających ochronę jakości powietrza na terenie gminy – Programy 

zmniejszające niską emisję. 

W roku 2020 realizowano liczne programy wspierające ograniczenie niskiej emisji. Przede 

wszystkim była to realizacja postanowień zawartych w uchwale z roku 2017 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. 

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 

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.  

2020 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 poprawę jakości powietrza w naszym regionie.  

Cały czas realizowane są postanowienia Programu Poprawy Jakości Powietrza w Gminie 

Wieliczka na lata 2018-2023, którego tezy przedstawione zostały poniżej: 

− termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 
− dotacja do ogniw fotowoltaicznych na obiektach prywatnych, 

− rozwój ekologicznego transportu publicznego, 

− tworzenie nowych terenów zielonych, 

− edukacja ekologiczna, 

− wykonanie inwentaryzacji czynnych źródeł ciepła w Gminie Wieliczka. 
− Wdrażanie działań z Zakresu Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. 

− Wdrożenie e-usługi ZWK (min. 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 
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niewłaściwego paliwa, użytkowania niewłaściwych urządzeń grzewczych, nieprzestrzegania 

przepisów uchwały antysmogowej itp. 

− Prowadzenie „Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce” zgodnie z wytycznymi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

− Prowadzenie kontroli palenisk, zarówno systemowych oraz interwencyjnych na terenie Gminy 

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

zimowym. 

− Pobieranie próbek popiołu do badania, w sytuacjach wzbudzających podejrzenia spalania 

niewłaściwych materiałów. 

− Prowadzenie Programów dotacyjnych do wymiany kotłów: 

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

− Pomoc przy uzyskaniu dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych. 

− 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. 

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

pobliżu szkół, przedszkoli, budynków użyteczności publicznej). 

− 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. 

− Prowadzenie projektu wywieszania tablic w kolorach żółtym, pomarańczowym i czerwonym w 

czasie prognozowania odpowiednio I; II; III zagrożenia zanieczyszczenia powietrza w szkołach, 

przedszkolach, jednostkach gminnych, ośrodkach zdrowia, budynkach użyteczności publicznej. 

− Wprowadzenie na terenie Gminy obowiązku zgłaszania zmiany systemu ogrzewania. 

− 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. 

− Współpraca z lokalnymi grupami działania np. Wielickim Alarmem Smogowym. 

− Organizacja wydarzenia „Wielicki Ekopiknik”. 

− Organizacja Rodzinnego Konkursu Ekologicznego. 

− Organizacja Konkursu Ekologicznego w szkołach, przedszkolach. 

W roku 2020 tereny zielone były na bieżąco utrzymywane i odnawiane, na Brzegach 

w okolicach pętli autobusowej zostało nasadzone kilkanaście dębów oraz drzew iglastych celem 

stworzenia przyjaznego miejsca dla wypoczynku.   

Zielone osiedla – ożywienie skwerów oraz przestrzeni publicznych na terenie osiedli 

mieszkaniowych w Wieliczce – Na miejskich osiedlach zostały posadzone nowe drzewa oraz krzewy. 

Realizacja Zadania pn. Zagospodarowanie terenu Stok pod Baranem na cele rekreacyjne. 

W roku 2020 zakończyły się prace na Stoku pod Baranem. W ramach projektu współfinansowanego 

z NFOŚiGW pn. „Zagospodarowanie terenu Stok pod Baranem na cele rekreacyjne” teren 

o powierzchni ponad 12 ha. wraz ze stawem Syberia został w całości wysprzątany. Brzegi stawu zostały 

umocnione a sam staw wyczyszczony. Przetarg w formule zaprojektuj-wybuduj na pozostałe prace 

na tym terenie został ogłoszony końcem 2019 r. W roku 2020 firma wyłoniona w ramach przetargu 

nieograniczonego przystąpiła do generalnych prac budowlanych. W ramach inwestycji cały teren został 

poddany inwentaryzacji krzewów i drzewostanu, następnie został zrekultywowany. Prace przy nowym 

parku w Wieliczce trwały cały rok, mimo panującej pandemii. Cała inwestycja została zakończona w 

grudniu 2020 roku i od stycznia 2021 roku mieszkańcy mogą się cieszyć nową wielicką enklawą zieleni 

w mieście Wieliczka. W ramach inwestycji powstało pond 3 km ścieżek pieszo rowerowych, place 

zabaw, siłownie plenerowe, miejsca do aktywnego spędzania czasu, boisko do koszykówki i piłki 
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nożnej, stół do tenisa stołowego, platforma widokowa. Cały teren zyskał nowoczesne oświetlenie 

ledowe zarówno tradycyjne lampy parkowe jak i oświetlenie gruntowe. Na Stoku można też spotkać 

lampy hybrydowe oraz solarne ławki, gdzie można naładować telefon czy posłuchać muzyki. Ponadto 

w ramach inwestycji zostało nasadzone tysiące roślin. 

Zdjęcie: Zagospodarowania terenu Stok pod Baranem na cele rekreacyjne. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

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 
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miastem bezpiecznym, przyjaznym dla bezpiecznego przemieszczania się przy wykorzystaniu różnych 

środków transportu. 

VI.4. PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  

I KANALIZACYJNYCH ZGK W WIELICZCE SP. Z O.O. NA LATA 2018-2022 

W dniu 15 lutego 2018 r. 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 2018-2022”. 

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. 

Ścieki odbierane są: 

− 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. 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, 
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− 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 ppoż, 

− 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 Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. oraz możliwość pozyskania dofinansowania, w tym, 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. 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. realizując zapisy wieloletniego planu w roku 2020 

zakończył następujące działania inwestycyjne: 

− przebudowa kanału na deszczowy w ul. Klaśnieńskiej – nakłady 611 665,67 zł, 

− przebudowa sieci wodociągowej w m. Golkowice – nakłady 17 600,00 zł, 

− budowa sieci wodociągowej na dz.344,472/4,472/8 w m. Lednica Górna – 30 700,00 zł, 

− studnia redukcyjna na rurociągu w m. Podstolice – 15 000,00 zł, 

− budowa sieci wodociągowej w m. Chorągwica – 15 621,00 zł, 

− roboty budowlane i drogowe ul. Jedynaka 30 – 132 042,50 zł. 

Razem nakłady ze środków własnych wyniosły 822 629,17 zł w tym 195 763,50 poniesiono 

w roku 2020. W wyniku wymienionych inwestycji wykonano 408 mb sieci wodociągowej i 907 mb 

sieci kanalizacyjnej. 

Kontynuowano następujące prace:  

− budowa węzła podczyszczającego (ul. Dębowskiego) – dotychczasowe nakłady 27 432,00 zł, 

− budowa wiaty dla celów składowania ul. Jedynaka – dotychczasowe nakłady 22 500,00 zł, 

− budowa połączenia sieci wodociągowej od granicy miasta Krakowa z siecią w Kokotowie – 

dotychczasowe nakłady 4 960,00 zł, 

− przebudowa wodociągu (ul. Pasternik) – dotychczasowe nakłady 9 500,00 zł, 

− przebudowa wodociągu (ul. Szpitalna) – dotychczasowe nakłady 6 500,00 zł, 

− budowa sieci wodociągowej (Krzyszkowice-Glinki) – dotychczasowe nakłady 49 253,92 zł, 

− budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w pasie ul. Podgórskiej - dotychczasowe nakłady 

8 000,00 zł. 

Rozpoczęto nowe zadania: 

− sieć wodociągowa ul. Niepołomska (m. Zabawa) –dotychczaowes nakłady 30 030,00 zł, 

− budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sułkowie – dotychczasowe nakłady 11 250,00 zł, 

− budowa sieci wodociągowej w Grajowie – nakłady 7 650,00 zł. 
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Dotychczasowe łączne nakłady na ww. inwestycje wyniosły 177 075,92 w tym 104 815,92 

w roku 2020. 

VI.5. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY 

WIELICZKA NA ROK 2020 

Celem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2020” przyjętego Uchwałą Nr XVI/234/2020 Rady 

Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 maja 2020 r (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2020 r., poz. 3402) jest zapobieganie 

bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom Gmina Wieliczka realizowała w 2020 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 112 psów i 7 kotów, 

− zawarcie umowy z lecznicą weterynaryjną świadczenie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, dla zwierząt przebywających w hotelu 

i wolno żyjących, 

− zawarcie umowy z gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich 

(zabłąkanych, pozostających bez opieki właściciela); w roku 2020 nie podejmowano interwencji 

z udziałem zwierząt gospodarskich, 

− umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków 

losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela, 

− współpracę z organizacjami pozarządowymi, których zadaniem jest opieka nad zwierzętami; 

w 2020 r. współpracowano z fundacją Dog Rescue, 

− zlecanie zadań ochrony zwierząt na terenie Gminy Wieliczka organizacjom pozarządowym oraz 

współpracującym z nimi wolontariuszom lub osobom prowadzącym schroniska lub hotele dla 

zwierząt, 

− pokrywanie kosztów kastracji lub sterylizacji (dla zwierząt przebywających w hotelu/schronisku), 

leczenia, opieki w czasie choroby, kosztów żywienia bezdomnych zwierząt, w tym także 

dokarmianie kotów wolno żyjących; 

− poszukiwanie nowych właścicieli (osób zdolnych zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki 

utrzymania) lub byłych właścicieli (w przypadku zaginięcia zwierzęcia) dla zwierząt bezdomnych 

przebywających w hotelu dla psów i kotów, 

− zapewnienie schronienia, wyżywienia, leczenia, wykonania zaleconych przez lekarza szczepień 

do czasu przekazania zwierząt do hotelu. 

Koszty przyjmowania i utrzymywania bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Gminy 

Wieliczka wyniosły 102 888,00 zł. 

Koszty usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy 

Wieliczka wyniosły 32 875,00 zł. 
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VI.6. PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI  

I MŁODZIEŻY IM. JANA PAWŁA II  

W 2005 roku ustanowiony został w Gminie Wieliczka program stypendialny dla uzdolnionej 

młodzieży. Do tej pory kilkukrotnie dokonywano korekt istniejących rozwiązań oraz przyjęto nowe 

zasady wspierania zdolnych uczniów. 9 czerwca 2020 r. podjęto ostatnią uchwałę nr XVII/254/2020 

Rady Miejskiej w Wieliczce o zmianie Uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II. Program ma na celu poprawę 

warunków rozwoju uczniów zdolnych oraz zachęcania dzieci do zdobywania wiedzy oraz 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 czy społecznymi. Stypendia 

przyznaje się uczniowi pobierającemu naukę na terenie Gminy Wieliczka za osiągnięcia uzyskane 

w poprzednim roku szkolnym. Źródłem finansowania programu są środki zabezpieczone w budżecie 

gminy. 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. 

Tab. 11 Wysokość przyznanych stypendiów w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021. 

Forma pomocy materialnej 2019/2020 2020/2021 

Stypendia edukacyjne 5 uczniów po 300zł 3 uczniów po 300zł 

Stypendia artystyczne 9 uczniów po 400zł 5 uczniów po 400zł 

Nagroda Edukacyjna 2 uczniów po 1400zł - 

List gratulacyjny 26 uczniów – nagroda rzeczowa 22 uczniów – nagroda rzeczowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Szkół i Przedszkoli UMiG w Wieliczce. 

VI.7. PROGRAMY SPOŁECZNE  I POMOCOWE REALIZOWANE W ROKU 

2020 

VI.7.1. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  NA ROK 2020 

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 
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oraz Przeciwdziałania Narkomanii 11  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: 

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu. 

Cel: Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu. 

Zrealizowane działania: 

− 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. 

− Dofinansowanie specjalistycznych szkoleń dla osób udzielających pomocy, podnoszących ich 

kwalifikacje. 

− Finansowe i pozafinansowe wspieranie bazy lokalowej i wyposażenia placówki leczenia 

odwykowego, gdzie prowadzone są usługi terapeutyczne dla mieszkańców gminy. 

− Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Zadania 

punktu, m.in.: 

− motywowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do podjęcia psychoterapii 

w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego; 

− motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany 

wzorca picia; 

− przygotowanie i realizacja procedury interwencji wobec osoby uzależnionej od alkoholu; 

− udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym; 

− rozpoznanie zjawiska przemocy (w tym domowej), udzielenie stosownego wsparcia 

i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy; 

− inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej; 

− współpraca oraz przepływ informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się 

pomocą socjalną, medyczną, prawną i psychologiczną. 

− Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno–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. 

− Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia. Ponoszenie 

kosztów postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do leczenia w placówkach 

odwykowych. 

− Wskaźniki: 

− ilość osób podejmujących terapię – 1621, 

− ilość wniosków skierowanych do GKRPA- 1421. 

2) 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. 

 

 
11 Uchwała Nr XIII/188/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 
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Zrealizowane działania: 

− Udzielanie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób współuzależnionych. Dofinansowanie 

szkoleń specjalistycznych dla osób realizujących to zadanie. 

− 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: 

− finansowanie dożywiania dzieci w grupach świetlicowych; 

− finansowanie wybranych usług i programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i innych 

wspierających pracę świetlicy; 

− dofinansowywane wyjazdów i zajęć programowych; 

− wspieranie działalności poprzez poradnictwo i pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży 

objętej działalnością placówki; 

− finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych w grupach świetlicowych; 

− 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. 

− Zabezpieczenie skoordynowanych działań wobec rodzin, w których występują problemy 

alkoholowy i/lub narkotykowy i/lub przemocy: 

− zapewnienie poradnictwa, pomocy psychologicznej, terapeutycznej, informacyjnej, 

wspierającej, edukacyjnej dla osób poszukujących pomocy (w tym doświadczających 

przemocy) - w szczególności poprzez finansowanie funkcjonowania Zespołu Terapeutów; 

− realizacja odrębnych programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i korekcyjnych 

dla dzieci z tych rodzin; 

− realizacja działań w obszarze zespołu interdyscyplinarnego (organizowanie spotkań i dyżurów 

dotyczących współpracy służb i instytucji, zwłaszcza związanych z wdrażaniem nowych 

procedur interwencji wobec przemocy); 

− prowadzenie punktu specjalistycznej pomocy prawnej oraz pomocy w redagowaniu pism 

urzędowych dla członków rodzin podejmujących działania zmierzające do pozytywnej 

zmiany w rodzinie. 

− 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. 

− Prowadzenie badań diagnozujących skalę i dynamikę zachowań ryzykownych, problemów 

uzależnień i/lub współuzależnień i/lub przemocy na terenie gminy. 

− Wskaźniki: 

− ilość osób, którym udzielono pomocy psychologicznej, terapeutycznej – 240, 

− ilość dzieci biorących udział w zajęciach grup świetlicowych z programem profilaktycznym – 

311. 

3) Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych.  

Cel: Poszerzenie i urozmaicenie działań o charakterze profilaktycznym w ramach realizacji 

GPPiRPAoPN; 

Zrealizowane działania: 

− 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. 

− Wspieranie merytoryczne instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych zajmujących 

się profilaktyką, rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie. 
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− 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 2020 Gmina Wieliczka po raz kolejny przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii 

profilaktyczno-edukacyjnej, No Promil – No Problem, Zachowaj Trzeźwy Umysł. -  hasło edycji 2020 

brzmiało „Dorastamy asertywnie”. 

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, 

− kultura osobista, 

− gotowość do uczestnictwa w kulturze, 

− podejmowanie inicjatyw oraz pracy zespołowej; 

− przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym; 

− kształtowanie postaw prozdrowotnych.  

W 2020 r., wzorem ubiegłych lat, realizowane były konkursy i warsztaty, z powodu sytuacji 

pandemicznej nie zrealizowano podsumowania kampanii w formie pikniku. Dzieci i młodzież 

uczestniczące w proponowanych przez inicjatorów kampanii zajęciach, uczą się twórczej aktywności, 

zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w życiu wolnym od używek. 

1) 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: 

− 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. 

− 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. 
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VI.7.2. PROGRAM OSŁONOWY DOTYCZĄCY UDZIELANIA MIESZKAŃCOM 

GMINY WIELICZKA POMOCY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  

Wsparcie gmin w realizacji ich zadania własnego odbywa się w ramach środków finansowych 

przeznaczonych w budżecie państwa na podstawie uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 

15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007). 

Zdjęcie: Wigilia dla potrzebujących w barze „Bułka z Masłem” (posiłki „na wynos” w reżimie sanitarnym). 

 

Źródło: z zasobów MGOPS w Wieliczce. 

Program ma charakter modułowy. W zakresie modułów 1 i 2 wsparcie finansowe dla gmin 

realizowane jest na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Działania w zakresie tych modułów podjęto w ramach przyjętych przez Gminę aktów prawa 

miejscowego: uchwały nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy 

w zakresie dożywiania (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r., poz. 9043) oraz zarządzenia nr 6/2019 Burmistrza 

Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Pomoc trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania 

pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium 

dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

W ramach programu udzielono wsparcia w formie: 

− gorącego posiłku, 
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− świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności). 

Gorący posiłek. 

Świadczenie w postaci gorącego posiłku realizowane jest przy pomocy jednostek oświatowych, 

które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania posiłków. 

W 2020 r. dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowane było w 36 

placówkach z terenu gminy. 

Z posiłków skorzystało 311 dzieci na podstawie wydanych decyzji oraz 47 uczniów na wniosek 

dyrektora szkoły/przedszkola. Pomoc na wniosek dyrektora szkoły/przedszkola pozwala na pomoc 

uczniom z rodzin, w których kryterium dochodowe jest przekroczone, ale są inne obiektywne trudności: 

choroba, niepełnosprawność czy inne zdarzenia losowe. 

Dożywianie osób dorosłych realizowane jest w barze „Bułka z Masłem” prowadzonym przez 

Spółdzielnię Socjalną „Przyszłość” z siedzibą w Wieliczce. W 2020 r. ze świadczenia w postaci 

gorącego posiłku skorzystało 67 osób dorosłych. 

W 2020 r. na pomoc w formie gorącego posiłku wydatkowana została kwota 242 824,40 zł. 

Wydano 16 428 pełnych obiadów oraz 11 403 posiłki w postaci jednego gorącego dania. 

Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności. 

W 2020 r. pomocą w formie świadczenia pieniężnego w ramach Programu objęto 1 165 osób. 

Wypłacono 4 618 zasiłków celowych dla 607 rodzin. 

Świadczenie przyznawano w przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub 

gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub 

rodzinną. 

W 2020 r. w ramach zasiłku celowego wydatkowana została kwota 954 428,00 zł. 

Tabela: Środki wydatkowane na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wyszczególnienie: 

 
Zasiłek celowy 

[zł] 

Posiłek 

[zł] 

Dotacja Wojewody 763 542,40 157 271,90 

Środki własne Gminy 190 885,60 85 552,50 

Razem: 954 428,00 242 824,40 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadania MGOPS za 2020 r. - Rozliczenie wykonania zadań rzeczowych 

w ramach otrzymanych kwot dotacji za 2020 r. rozdział 85230 § 2030. 

Koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r.: 
− ogółem: 1 197 252,40 zł, 

− udział finansowy Gminy: 276 438,10 zł, 

− dotacja Wojewody: 920 814,30 zł. 
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VI.7.3. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIELICZKA 

NA LATA 2020-2022 

Uchwałą Nr XXIII/302/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2020 r. 

przyjęty został „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Wieliczka na lata 2020-2022”. 

Celem głównym Programu jest: 

Tworzenie warunków oraz narzędzi do prawidłowego funkcjonowania rodzin - wsparcie 

i rozwój. 

Cele szczegółowe: 

− wsparcie rodziny w prawidłowym wypełnianiu ról opiekuńczych oraz wychowawczych wobec 

dzieci, 

− działania edukacyjne na rzecz rodziców mające na celu poprawę świadomości rodzicielskich, 

− praca z rodzinami mająca na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, 

− aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz wsparcia rodziny, 

− 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 rodziny, objętej w 2020 r. wsparciem zgodnie z Ustawą za Życiem, koordynacja 

wsparcia polegała głównie na: 

− poradnictwo, doradztwo oferowane rodzinom dotyczące form i możliwości możliwego wsparcia, 



116 

 

− pokierowanie do skorzystania ze wsparcia psychologicznego, 

− poradnictwo, pokierowanie w zakresie pielęgnacji i opieki nad dzieckiem, 

− 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”. 

W roku 2020 Asystenci rodzin zakończyli pracę w 79 rodzinach. Głównym powodem 

zakończenia pracy w rodzinach było osiągnięcie celów pracy z rodziną i dotyczy to 16 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 

9 rodzin powodem zakończenia pracy w rodzinie przez Asystenta rodziny było zaprzestanie współpracy 

przez rodzinę a w przypadku 1 rodziny 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. 

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 
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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, 

− 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 2020 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 
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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 r. 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 działalności ośrodka. 

Od roku 2020 Zespół realizuje projekt socjalny „Zaczarowany Kącik”, którego celem jest 

wykorzystywanie zgromadzonych zbiorów pracy z rodzinami i dziećmi objętymi wsparciem asystenta 

rodziny i pogłębionej pracy socjalnej. 

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. 

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. 

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 2018 r. została wprowadzona Procedura Interwencji kryzysowej, której zadaniem jest 



119 

 

wyznaczenie kierunku działań pracowników socjalnych, porządkowanie i szybkie, zdecydowane 

reagowanie na sytuację kryzysową w rodzinie. 

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 (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1517 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. 

VI.7.4. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WIELICZKA  Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI  I INNYMI ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  NA ROK 2020 

Celem głównym Programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez 

efektywną współpracę samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych poprzez zwiększenie 

aktywności 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 niepełnosprawnych12.  

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 

 

 
12  Uchwała Nr XII/174/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2020”. 
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prowadzeniu ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla 35 uczestników – osób z zaburzeniami 

psychicznymi, środowiskowego domu samopomocy dla 44 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: 

VI.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 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 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 2020 r. objęto pomocą 145 środowiska wykonując 36 228 godzin usług. Koszt zadania 

w 2020 r. wyniósł 847 910,50 zł. 

VI.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 1 stycznia 

2020r. do 31 grudnia 2020 r.  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 2020 r.  – 200 000,00 zł. 

− 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 2 

stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Realizując zadanie, Stacja Caritas, ul. Sikorskiego 8, objęła 
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opieką pielęgniarską w domu chorego 2 909 czynności pielęgniarskich. Ponadto Stacja realizowała 

zadanie wykonując czynności pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w Punkcie przy ul. Sikorskiego 8 

wykonując 10 273 zabiegów rehabilitacyjnych i 586 czynności pielęgniarskich. 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. Koszt zadania w 2020 r. 

wyniósł 160 000,00 zł. 

− Prowadzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób starszych.  

Zadanie zlecone w trybie konkursu ofert na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Oferta 

skierowana była do osób w podeszłym wieku zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka. Łącznie 

dla 30 osób. Zadanie ma na celu integrację międzypokoleniową. Koszt zadania w 2020 r. wyniósł 

70 000,00 zł. 

− 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 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Oferta 

skierowana była 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 2020 r. wyniósł 

286 200,00 zł. 

− Prowadzenie dwóch mieszkań chronionych łącznie dla 15 osób starszych i niepełnosprawnych. 

Zadanie zlecone w trybie konkursu ofert na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Oferta 

skierowana była do osób starszych i niepełnosprawnych, łącznie 15 osób. Zadanie miało 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 2020 r. wyniósł 

164 500,00zł. 

VI.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 1 stycznia 2020 r. do 31 

grudnia 2020 r. w ramach realizacji zadania z pomocy w formie gorącego posiłku korzystało średnio 

40 osób miesięcznie. Koszt zadania w 2020 r. wyniósł 136 875,00 zł. 

− 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 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 2020 r. wyniósł 

109 500,00 zł. 

VI.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. 
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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 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022 r. na 44 miejsc. W 2020 r. 

zmniejszono liczbę dotowanych miejsc do 44. Koszt zadania w 2020 r. wyniósł 916 732,75 zł. 

− 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 choru-

jącym członkiem rodziny. Realizując zadanie pomocą narastająco objęto 47 osób z zaburzeniami 

psychicznymi wykonując 13 781 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie zlecone w 

trybie konkursu na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Koszt zadania w 2020 r. wyniósł 

451 185,00 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 20a. Zadanie zostało zlecone w trybie konkursu na okres od 1 

stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. na 35 miejsc. Miejsca te w 2020 r. zostały w pełni 

wykorzystane. Koszt zadania w 2020 r. wyniósł 235 536,00 zł. 

VI.7.4.5 POZOSTAŁE ORGANIZACJE  

Ponadto współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była również przez Wielickie 

Centrum Kultury. Zgodnie z kluczowym obszarem rozwoju III zawartym w Planie Rozwoju 

Wielickiego Centrum Kultury na lata 2019-2023 Centrum integruje i tworzy przestrzeń do rozwoju 

lokalnych środowisk kultury. Oczekiwanym efektem tej integracji jest dalsze podnoszenie jakości pracy 

artystycznej i wzmacnianie wizerunku Wielickie Centrum Kultury 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 Centrum, 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 2020 r. pod patronatem Centrum 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, 
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− 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, 

− 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”.  

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 Wielickiego Centrum Kultury swoje siedziby (na zasadzie partnerskiego użyczenia) 

mają Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” oraz Oddział Miejski PTTK im. Franka 

Kasprzyckiego w Wieliczce. Centrum nie tylko użycza pomieszczenia, ale również chętnie nawiązuje 

współpracę z tymi organizacjami. 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 zawartym 

w Planie Rozwoju Wielickiego Centrum Kultury na lata 2019-2023 (Edukacja i integracja rodzin). 

Realizacja współpracy z organizacjami działającymi z zakresie kultury fizycznej i sportu 

została opisana w rozdziale VI.1. Strategia rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022 

w aspekcie realizacji podstawowych domen dokumentu. 

VI.7.5 PROGRAM „TERAPIA UZALEŻNIONYCH  OD ALKOHOLU 

I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH”  W ROKU 2020 

W 2020 r. Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Pocztowa 1, zarejestrowała 114 pacjentów, w tym 

81 osób po raz pierwszy. Liczba pacjentów ogółem 1983 osób w ramach programu prowadzone były 

grupy: psychoedukacyjna, destrukcji, głodu oraz dla współuzależnionych. Liczba osób, które brały 

udział w zajęciach grupowych wyniosła ogółem 464 osób. W 2020r. 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 974 879,64 zł. Kwota dotacji z budżetu gminy na funkcjonowanie 

Poradni Leczenia Uzależnień w 2020 r. przeznaczono dotację z budżetu gminy w wys. 132 000,00 zł. 
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Zadanie to zostało zrealizowane poprzez zabezpieczenie skoordynowanych działań wobec rodzin, 

w których występuje problem alkoholowy i/lub narkotykowy i/lub przemocy. 

VI.7.6. DEINSTYTUCJONALIZACJA SZANSĄ  NA DOBRĄ ZMIANĘ – PROJEKT 

ZINTEGROWANY 

Celem projektu13 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 „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” gmina Wieliczka [zł]. 

Wydatki 2018r 2019r 2020r 2021r Razem 

Bezpośrednie 12 670,40 88 692,80 76 022,40 12 670,40 190 056,00 

Pośrednie (10% 

od zaplanowanych 

kosztów 

bezpośrednich 

0 10 136,32 7 602,24 1 267,04 19 005,60 

Razem: 209 061,60 

Źródło: dane opracowane przez MGOPS Wieliczka. 

W 2020 r. MGOPS w Wieliczce przekazał do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego 

wnioski o objęcie wsparciem 68 środowisk, w których rozpoznano problem kryzysu 

psychicznego/sytuacyjnego bądź inne problemy wymagające włączenia specjalistycznej pomocy 

terapeutycznej.  Pracownicy socjalni i Asystenci Rodziny podejmowali bezpośrednią współpracę 

z personelem pionu społecznego oraz pionu medycznego Środowiskowego Centrum Zdrowia 

Psychicznego na rzecz zgłoszonych środowisk, jak również kontynuowali działania wobec uczestników 

włączonych do wsparcia w ramach Projektu w roku poprzednim (łącznie 57 środowisk). Pracownicy 

zaangażowani we współpracę ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego korzystali 

z organizowanych w Ramach Projektu szkoleń i warsztatów edukacyjnych rozwijających wiedzę 

i kompetencje w zakresie zaburzeń psychicznych, profilaktyki uzależnień, wczesnego wykrywania 

objawów psychicznych, psychoedukacji, kryzysu psychicznego. MGOPS w Wieliczce uczestniczył 

w 12 comiesięcznych spotkaniach Grupy Sterującej Projektem, na których omawiano bieżące potrzeby, 

problemy i plany. 

 

 
13 Uchwała Nr LV/684/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja 

szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany”. 
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VI.7.7. PROGRAM 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 1 marca 2010 r. 

oraz Zarządzeniem nr 124/2011 z dnia 30 kwietnia 2011 r. odbywały się w siedzibie UMiG w Wieliczce 

ul. Pocztowa 1 w każdy czwarty czwartek miesiąca. 

− w godz. 12.00 – 14.00 na posiedzeniu dokonywano: diagnozy i weryfikacji sytuacji osób 

doświadczających przemocy, weryfikacji sytuacji sprawców przemocy w rodzinie, ustalano plan 

pomocy dla rodzin, 

− w godz. 14.00 – 16.00 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: w 2020 r. 

wypełniono i wdrożono postępowanie Niebieskich Kart w 141 przypadkach. Łącznie w 2020 r. pracę 

prowadzono z 165 rodzinami w których wdrożona jest Procedura Niebieska Karta (kontynuacja Kart 

założonych w latach poprzednich). 

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób dotkniętych Przemocą w Rodzinie funkcjonuje 

w budynku MGOPS w Wieliczce ul. Sienkiewicza 34, codziennie w godzinach 8.00 – 16.00 

oraz w budynku UMiG w Wieliczce, ul. Pocztowa 1, w godzinach 8.00 – 20.00. 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 MGOPS – specjaliści 

ds. przemocy, przedstawiciel GKRPA, przedstawiciele policji. Zespół działa od 1 marca 2010 r., pełni 

zadania o charakterze edukacyjnym, prewencyjnym i interwencyjnym. 
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Zdjęcie: Kampania Pomarańczowej Wstążki w 2020 r. 

 

Źródło: z zasobów MGOPS w Wieliczce. 

VI.7.8. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIELICZKA 

NA LATA 2020-2022 - PROGRAM WIELICKA KARTA DUŻEJ RODZINY  3+ 

Uchwałą NR XXXVII/473/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2013 r. 

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 2076 kart 

dla nowych 443 rodzin. Liczba dzieci z rodzin, które przystąpiły do programu w 2020 r. - 249 dzieci. 

Partnerami Wielickiej Karty Dużej Rodziny w 2020 r. byli: 

− Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, ul. 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, 

− 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, 
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− 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, 

− Sklep BOSS. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 3+: 

− Liczba kart wydanych – 938, 

− Liczba rodzin (wniosków)- 193, 

− Liczba dzieci z rodzin, które przystąpiły do programu w 2020 r. - 490 dzieci, 

− Liczba duplikatów - 12 sztuk (w 2020 r.) 

− Liczba rodzin, które skorzystały z drugiej formy karty (karta elektroniczna wg. nowelizacji ustawy 

obowiązującej od 1 stycznia 2018 r, 1 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.) – 27 

− Liczba nowych członków 2020 r. - 10 osób. 

VI.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 1 października 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 

2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych 

z pomocy społecznej. Rozporządzenie to określa następujące kryterium dochodowe: 

− dla osoby samotnie gospodarującej: 701 zł. 

− 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 1 października 

2018 r., wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł, natomiast na osobę w rodzinie: 

792,00 zł. 

Tabela: Główne powody przyznania pomocy w roku 2020. 

Powód trudnej sytuacji życiowej  
Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach Ogółem W tym: na wsi 

 1 2 3 

Ubóstwo 1 608 314 1 016 

Sieroctwo 2 0 0 0 

Bezdomność 3 34 7 42 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 4 112 54 528 

W tym: Wielodzietność 5 55 33 272 
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Powód trudnej sytuacji życiowej  
Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach Ogółem W tym: na wsi 

 1 2 3 

Bezrobocie 6 352 181 619 

Niepełnosprawność 7 409 245 592 

Długotrwała lub ciężka choroba 8 509 262 686 

Bezradność w sprawach opiek.-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - ogółem 

9 26 9 113 

W tym: 
10 3 0 14 

Rodziny niepełne 

Rodziny wielodzietne 11 4 2 5 

Przemoc w rodzinie 12 2 0 14 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 13 0 0 0 

Alkoholizm 14 48 12 60 

Narkomania 15 3 0 2 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 
16 19 10 18 

Trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 

czasowy 

17 0 0 9 

Zdarzenie losowe 18 4 4 26 

Sytuacja kryzysowa 19 29 19 34 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 20 0 0 79 

Źródło: dane statystyczne MGOPS za 2020 r. 

Tabela: Działania w zakresie realizacji świadczeń z pomocy społecznej 2018r. 

Liczba wniosków o pomoc 2814 

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych z wniosków o udzielenie pomocy 3032 

Liczba wydanych decyzji administracyjnych ogółem 

w tym: 
9692 

Liczba decyzji odmownych 106 

Liczba wydanych zaświadczeń na wniosek strony: 164 

Liczba decyzji wydanych w trybie art. 54 ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej 

potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej 
56 

Źródło: dane statystyczne MGOPS za 2019 r. 

VI.7.10. PROGRAM DZIAŁAŃ  NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

W ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych organizowane są m.in.: 

− programy stypendialne, 
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− warsztaty i spotkania przeznaczone dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, 

− działania mające na celu zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych - imprezy 

integracyjne, 

− poradnictwo i konsultacje dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych, 

− organizacja zajęć na basenie, 

− umożliwienie korzystania z tężni. 

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 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 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 2020 r. objęto pomocą 145 środowiska, wykonując 36 228 godzin usług. Koszt zadania 

w 2020 r. wyniósł 847 910,50 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 i 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 23,50 zł. 

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 44 miejsca dotowane - 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. Koszt 

zadania w 2020 r. wyniósł 916 732,75 zł. 

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 2 366 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie zlecono 

w trybie konkursu na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Koszt zadania w 2020 r. wyniósł 

451 185,00 zł. 

Kierowanie do domów pomocy społecznej. 
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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 

społecznej wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej jej przedstawiciela ustawowego albo innej 

osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Decyzję o skierowaniu 

do domu pomocy społecznej i 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. 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu; 

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi; 

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy 

między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi 

przez osoby wymienione wyżej w pkt 1 i 2. 

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. Ogółem w 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywało 

82 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 2020 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 

[zł] 

2020 82 2 481 549,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPGOPS. 
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VI.7.11. POZOSTAŁE PROGRAMY SPOŁECZNE ORAZ REALIZOWANE AKCJE 

VI.7.11.1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE „500+”  

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy 

korzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia od 2019 r. bez względu na dochód. 

Tabela: Realizacja świadczeń wychowawczych „500+”. 

Liczba złożonych wniosków 1 417 

Liczba wydanych decyzji 1 535 

Ilość wypłaconych świadczeń 161 319 

Kwota świadczeń 80 503 766,00 zł 

Źródło: dane statystyczne MGOPS za 2020 r. 

VI.7.11.2. 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 6 190 

Ilość wypłaconych świadczeń 8 577 

Kwota świadczeń 2 570 100,00 zł 

Źródło: dane statystyczne MGOPS za 2020 r. 

VI.7.11.3. PROGRAM WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1482 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 2017 r., 

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 
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społecznie-użytecznych bezrobotnemu przysługuje świadczenie podlegające waloryzacji. W 2020 r. 

do prac społecznie użytecznych zostało skierowanych 10 osób. Koszt zadania w 2020 r. wyniósł 

7 764,64 zł. 

VI.7.11.4. PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

Wsparcie gmin w realizacji ich zadania własnego odbywa się w ramach środków finansowych 

przeznaczonych w budżecie państwa na podstawie uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 

15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007). 

Program ma charakter modułowy. W zakresie modułów 1 i 2 wsparcie finansowe dla gmin 

realizowane jest na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Działania w zakresie tych modułów podjęto w ramach przyjętych przez Gminę aktów prawa 

miejscowego: uchwały nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy 

w zakresie dożywiania (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r., poz. 9043) oraz zarządzenia nr 6/2019 Burmistrza 

Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Pomoc trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania 

pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium 

dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

W ramach programu udzielono wsparcia w formie: 

− gorącego posiłku, 

− świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności). 

Gorący posiłek. 

Świadczenie w postaci gorącego posiłku realizowane jest przy pomocy jednostek oświatowych, 

które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania posiłków. W 2020 r. 

dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowane było w 36 placówkach 

z terenu gminy. z posiłków skorzystało 311 dzieci na podstawie wydanych decyzji oraz 47 uczniów 

na wniosek dyrektora szkoły/przedszkola. Pomoc na wniosek dyrektora szkoły/przedszkola pozwala 

na pomoc uczniom z rodzin, w których kryterium dochodowe jest przekroczone, ale są inne obiektywne 

trudności: choroba, niepełnosprawność czy inne zdarzenia losowe. 

Dożywianie osób dorosłych realizowane jest w barze „Bułka z Masłem” prowadzonym przez 

Spółdzielnię Socjalną „Przyszłość” z siedzibą w Wieliczce. W 2020 r. ze świadczenia w postaci 

gorącego posiłku skorzystało 67 osób dorosłych. W 2020 r. na pomoc w formie gorącego posiłku 

wydatkowana została kwota 242 824,40 zł. Wydano 16 428 pełnych obiadów oraz 11 403 posiłki 

w postaci jednego gorącego dania. 

Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności. 

W 2020 r. pomocą w formie świadczenia pieniężnego w ramach Programu objęto 1 165 osób. 

Wypłacono 4 618 zasiłków celowych dla 607 rodzin. Świadczenie przyznawano w przypadku braku 

możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby 

nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną. W 2020 r. w ramach zasiłku celowego 

wydatkowana została kwota 954 428 zł. 
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Tabela: Środki wydatkowane na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wyszczególnienie: 

 
Zasiłek celowy 

[zł] 

Posiłek 

[zł] 

Razem 

[zł] 

Dotacja Wojewody 763 542,40 157 271,90 920 814,30 

Środki własne Gminy 190 885,60 85 552,50 276 438,10 

RAZEM 954 428,00 242 824,40 1 197 252,40 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadania MGOPS za 2020 r. - Rozliczenie wykonania zadań rzeczowych 

w ramach otrzymanych kwot dotacji za 2020 r. rozdział 85230 § 2030. 

VI.7.11.5. X ZJAZD DZIECI Z ZESPOŁEM LEIGHA 

W roku 2020 ze względu na epidemię XII Zjazd dzieci z Zespołem Leigha odbył się tylko 

w wersji on-line. Podczas tego spotkania przygotowano tablice ze zdjęciami rodzin z dziećmi 

cierpiącymi na zespół Leiga, nadesłanymi z całej Polski, a także tematyczne filmiki. Odbyła się 

transmisja spotkania w Ośrodku Miłosierdzi w Brzegach z udziałem Pana Burmistrza. Na terenie 

Kampusu Miłosierdzia zasadzono kolejne dęby, symbolizujące dzieci, u których w ostatnim roku 

zdiagnozowano zespół Leiga. Imienne dęby dla wszystkich Małych Bohaterów, również tych, którzy 

przegrali walkę z chorobą są sadzone tam od 2 rocznicy ŚDM 2016. Drzew jest już w sumie ponad 50. 

VI.7.11.6. 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. 

VI.7.11.7. 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. 

VI.7.11.8. „AKCJA ZIMA” 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce był w 2020 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 ra-mach współpracy ze Strażą Miejską pełnili całodobowe dyżury telefoniczne – 

również w święta i inne dni wolne od pracy na wypadek konieczności udziału w akcji pomocowej. 
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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. dla osób bezdomnych są zapewnione miejsca 

w schronisku prowadzonym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach. 
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VII. POZOSTAŁE PROJEKTY I ZADANIA REALIZOWANE 

W ROKU 2020 

VIII.1. OŚWIATA, EDUKACJA  I WYCHOWANIE W GMINIE WIELICZKA 

Celem, dla którego Gmina Wieliczka konsekwentnie realizuje politykę edukacyjną jest 

świadome i wykształcone społeczeństwo. Dzięki temu stworzony został sprawny system edukacji. 

Oświata i wychowanie to dziedzina, która wymaga sprawnego zarządzania. W Gminie Wieliczka 

publiczne usługi oświatowe realizowane są w dwóch głównych obszarach: wychowanie przedszkolne 

oraz oświata na poziomie szkół podstawowych. Kierunki i cele wyznaczone poprzez strategię rozwoju 

Gminy Wieliczka realizowane w ramach polityki oświatowej i ukierunkowane są na: 

− wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół, 

− zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego, 

− remonty i inwestycje w bazę oświatową, 

− pozyskiwanie środków zewnętrznych na podnoszenie jakości i atrakcyjności szkół, 

− zapewnienie wysokiego poziomu szkolnictwa artystycznego, funkcjonowanie 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, 

− angażowanie się w akcje charytatywne, popularyzacja wolontariatu na terenie szkół i przedszkoli, 

− zapewnienie wysokiego poziomu nauczania, 

− wsparcie zdolnych uczniów poprzez Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży im. Jana Pawła II. 

Gmina Wieliczka posiada racjonalną i dostosowaną do jej potrzeb sieć szkół, które zapewniają 

społeczności lokalnej dostęp do atrakcyjnej i wartościowej merytorycznie oferty dydaktycznej, 

uzupełnianej i dostosowywanej do wyzwań współczesnych czasów. Gmina Wieliczka w 2020 roku 

prowadziła: 9 przedszkoli, 6 punktów przedszkolnych, 19 szkół podstawowych oraz Zespół Szkół 

Muzycznych. 

W Gminie prowadzona jest ewidencja 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 2020 funkcjonowały 34 niepubliczne jednostki oświatowe w tym: 4 szkoły podstawowe 

i 27przedszkoli, 3 punkty przedszkolne. 

Analiza finansów oświaty Gminy Wieliczka na tle podobnych samorządów oraz struktura 

i zmiany w czasie wydatków i dochodów oświaty zostały przedstawione w załączniku nr 3 

do niniejszego raportu. W opracowaniu uwzględnione są wszystkie przedszkola i szkoły dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Wieliczka. 

VIII.1.1. DZIECI I MŁODZIEŻ  W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH 

Zamieszczone poniżej zestawienia zawierają szczegółowe informacje o liczbie uczniów w 

poszczególnych placówkach oświatowych według systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 

2020 r. 
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Tabela: Liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliczka - stan na 30 września 2019. 

Lp. Nazwa przedszkola 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 91 

4. Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce 75 

5. Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce 166 

6. Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich 70 

7. Przedszkole Samorządowe w Mietniowie 128 

8. Przedszkole Samorządowe w Strumianach 75 

9. Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach 75 

 OGÓŁEM: 850 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Tabela: Liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliczka - stan na 30 września 2020. 

Lp. Nazwa przedszkola 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 94 

4. Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce 135 

5. Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce 166 

6. Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich 68 

7. Przedszkole Samorządowe w Mietniowie 128 

8. Przedszkole Samorządowe w Strumianach 75 

9. Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach 75 

 OGÓŁEM: 911 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 
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Tabela: Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieliczka - stan na 30 września 2019. 

Lp. Nazwa szkoły 
Liczba dzieci w oddz. 

przedszkolnych 
Liczba uczniów 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce 44 456 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce 66 625 

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce 50 581 

4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce 58 764 

5. Szkoła Podstawowa w Byszycach 14 53 

6. Szkoła Podstawowa w Golkowicach 12 119 

7. Szkoła Podstawowa w Gorzkowie 71 189 

8. Szkoła Podstawowa w Grabiu 34 110 

9. Szkoła Podstawowa w Grajowie 64 142 

10. Szkoła Podstawowa w Janowicach 9 109 

11. Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich 56 272 

12. Szkoła Podstawowa w Mietniowie 65 327 

13. Szkoła Podstawowa w Podstolicach 12 82 

14. Szkoła Podstawowa w Raciborsku 19 124 

15. Szkoła Podstawowa w Sierczy 70 325 

16. Szkoła Podstawowa w Sygneczowie 24 125 

17. Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach 49 374 

18. Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich 62 549 

19. Szkoła Podstawowa w Dobranowicach 0 0 

20. Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce Nie dotyczy 222 

 OGÓŁEM: 705 5 548 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Tabela: Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieliczka - stan na 30 września 2020. 

Lp. Nazwa szkoły 
Liczba dzieci w oddz. 

przedszkolnych 
Liczba uczniów 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce 43 576 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce 63 664 

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce 46 615 

4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce 58 862 

5. Szkoła Podstawowa w Byszycach 16 56 

6. Szkoła Podstawowa w Golkowicach 16 121 

7. Szkoła Podstawowa w Gorzkowie 74 252 

8. Szkoła Podstawowa w Grabiu 40 142 
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Lp. Nazwa szkoły 
Liczba dzieci w oddz. 

przedszkolnych 
Liczba uczniów 

9. Szkoła Podstawowa w Grajowie 58 203 

10. Szkoła Podstawowa w Janowicach 16 119 

11. Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich 76 362 

12. Szkoła Podstawowa w Mietniowie 61 419 

13. Szkoła Podstawowa w Podstolicach 34 114 

14. Szkoła Podstawowa w Raciborsku 20 150 

15. Szkoła Podstawowa w Sierczy 69 413 

16. Szkoła Podstawowa w Sygneczowie 14 135 

17. Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach 48 440 

18. Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich 68 648 

19. Szkoła Podstawowa w Dobranowicach 12 23 

20. Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce Nie dotyczy 244 

 OGÓŁEM: 832 6 558 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Tabela: Liczba uczniów/wychowanków w niepublicznych szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego 

w 2020 r. 

Lp. Jednostka systemu oświaty Liczba dzieci/uczniów 

1. Szkoły Podstawowe 43 

2. 
Oddział Przedszkolny przy niepublicznej 

szkole podstawowej 
63 

3. Przedszkole publiczne 46 

4. Przedszkola niepubliczne 58 

5. Punkty przedszkolne 16 

OGÓŁEM: 1654 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Aktualny stan oświaty w Gminie jest z jednej strony wynikiem działań władz samorządowych 

dyktowanych przez zmieniające się przepisy prawa a z drugiej procesów warunkowanych czynnikami 

demograficznymi. Z zaprezentowanych zestawień wynika, że szkoły podstawowe usytuowane w 

mieście są duże i liczą od 500 do 862 uczniów. Natomiast wiejskie szkoły podstawowe są mocno 

zróżnicowane. Mamy pośród nich ponad 600 osobową szkołę w Węgrzcach Wielkich, jak i bardzo małą 

szkołę w Dobranowicach. Największy przyrost uczniów nastąpił w Szkole Podstawowej w Węgrzcach 

Wielkich (wzrost o 99 uczniów), oraz  Szkole Podstawowej nr 4 w Wieliczce (wzrost o 98 uczniów). 

VIII.1.2. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI  DO USŁUG WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO 

Wzrost zapotrzebowania na świadczone usługi edukacyjne wynika z dynamicznego przyrostu 

liczby mieszkańców w Gminie Wieliczka. Dane te potwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny 

wskazują na powiat wielicki jako jeden z notujących najbardziej prężny przyrost ludności. Problem 
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braku miejsc w przedszkolach nasilił się w 2016 roku w związku z prowadzonymi zmianami w prawie 

oświatowym, które znosiły obowiązek szkolny dla dzieci w wieku lat sześciu. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego wszystkim dzieciom w wieku 3 do 6 przysługuje 

prawo do publicznej edukacji przedszkolnej. W celu sprostania temu wyzwaniu jakim jest zapewnienie 

odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach w 2020 r. podjęto następujące działanie: 

− realizacja projektu „Nasze nowe przedszkole” tj. utworzenie oraz utrzymanie nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego zorganizowanych w czterech oddziałach funkcjonujących w budynku 

przy ul. Kościuszki 51 w Wieliczce w tym jednego oddziału integracyjnego. Rozszerzenie oferty 

przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 

edukacyjne i stymulujące rozwój, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami. 

− Uchwałą Nr XVII2552020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 9 czerwca 2020 r. utworzono Punkt 

Przedszkolny w Janowicach. Punkt związany jest organizacyjnie ze Szkołą Podstawową 

w Janowicach. 

Istotnym uzupełnieniem sieci przedszkoli są przedszkola niepubliczne. Gmina nie ingeruje 

w funkcjonowanie tych jednostek ponad potrzeby wynikające z przepisów prawa przeprowadzając 

kontrole prawidłowości pobierania i wykorzystywania 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. o finansowaniu zadań 

oświatowych, w oparciu o dokumentację księgową, w tym dowody księgowe. 

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. 

W Uchwale Nr XXI/290/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 sierpnia 2020 r. zgodnie 

z delegacją art.38 ww. ustawy ustalono tryb udzielania i rozliczania dotacji, tryb przeprowadzania 

kontroli i prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresie 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 2020 r., po aktualizacji przeprowadzonej w październiku, dotacja miesięczna na dziecko 

w publicznym przedszkolu wynosiła – 1 020,12 zł w niepublicznym przedszkolu - 765,09zł, 

w niepublicznym punkcie przedszkolnym - 408,05 zł, w oddziale przedszkolnym przy niepublicznej 

szkole podstawowej - 514,41 zł. Łącznie w 2020 r. Gmina Wieliczka przekazała dotacje oświatowe 

na dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w kwocie – 12 301 173,17 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 dotującą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego lub oddział 

przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. W 2020 r. dochody Gminy Wieliczka z tytuły 

obciążeń innych gmin wyniosły - 1 750 085,62 zł, natomiast wydatki związane z pokryciem ww. 

kosztów - 2 112 053,98 zł. 
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W przypadku niepublicznych szkół podstawowych 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 takiego ucznia.  

Tabela: Wartość przekazanej dotacji w 2020 r. na podstawie subwencji oświatowej. 

Placówka 
Wykonanie 

[zł] 

Niepubliczne szkoły podstawowe 2 601 184,76 

Kształcenie specjalne w oddziale przedszkolnym przy niepublicznej 

szkole podstawowej 
14 070,26 

Kształcenie specjalne w niepublicznych placówkach wychowania 

przedszkolnego 
4 842 187,80 

Wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych placówkach 

wychowania przedszkolnego 
527 452,35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

VIII.1.3. DOWÓZ ORAZ ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Gmina Wieliczka jako jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą Prawa 

oświatowego, zapewnia bezpłatny dojazd dla uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół 

z klasami integracyjnymi, szkół integracyjnych, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych. 

W roku szkolnym 2020/2021 organizowany jest dowóz dla 128 uczniów niepełnosprawnych. 

W celu zapewnienia dowozu zawarto w drodze przetargu umowę z firmą przewozową, 

specjalizującą się w tego typu usługach. Ponadto do przewozu uczniów wykorzystujemy własne 

przystosowane pojazdy. Zwracane są również koszty przejazdu dla 48 uczniów niepełnosprawnych 

do szkół na podstawie umów zawartych z rodzicami bądź opiekunami prawnymi. W 2020 r. w ramach 

realizacji zadania dowożenie dzieci i młodzieży do szkół wydatkowano kwotę 1 118 164,60 zł. 

VIII.1.4. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  NA PODNOSZENIE 

JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI SZKÓŁ  I PRZEDSZKOLI 

Baza dydaktyczna gminnych jednostek oświatowych w miarę możliwości finansowych jest 

na bieżąco modernizowana i dostosowywana, a pomoce dydaktyczne uzupełniane. Nowoczesny rozwój 

technologii informacyjnych 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 transformującego się społeczeństwa. 

„Nasze nowe przedszkole” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest utworzenie 90 nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego zorganizowanych w 4 oddziałach, funkcjonujących w budynku przy ul. Kościuszki 51 

w Wieliczce, w tym jednego oddziału integracyjnego. Oddziały będą funkcjonować w ramach 
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Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce w dodatkowej lokalizacji. Program zakłada rozszerzenie 

oferty Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 

edukacyjne i stymulujące rozwój dla 140 dzieci, w tym pod kątem wsparcia dzieci 

z niepełnosprawnościami: zajęcia edukacyjne organizowane w podziemnym ośrodku leczniczym 

poprawiające funkcjonowanie układu oddechowego dzieci; zajęcia psychologiczne; zajęcia 

z gimnastyki korekcyjnej; zajęcia logopedyczne; zajęcia z języka angielskiego; zajęcia przyrodnicze 

i matematyczne; zajęcia tematyczne w terenie przybliżające dzieciom polską historię, obyczaje i kulturę. 

W koncepcji projektu jest również adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 51 

w Wieliczce i dostosowanie ich do wymogów obowiązujących dla przedszkoli. Przeprowadzenie 

rekrutacji dzieci, zatrudnienie personelu wraz z organizacją podyplomowych studiów kwalifikacyjnych 

i szkoleń dla nauczycieli, a w przypadku specjalistycznych zajęć dodatkowych i tematycznych wybór 

wykonawców usług. Całkowita wartość projektu to 2 377 208,70 zł, w tym kwota pozyskanego 

dofinansowania - 2 014 108,70 zł. W ramach projektu w 2020 r. wydatkowano kwotę 763 789,24 zł 

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 285 000,00zł, wydatki własne Gminy Wieliczka 

478 789,24 zł. 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” 

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno- zawodowego wszystkich 

zainteresowanych uczniów szkół podstawowych tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera 

zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy, a także 

podniesienia kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu 

doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkole. W 2020 r. w projekcie uczestniczyli zainteresowani 

uczniowie klas 7 i 8 trzech szkół podstawowych Gminy Wieliczka: Szkoły Podstawowej nr 1 

w Wieliczce, Szkoły Podstawowej im. Emilii Podolskiej w Grajowie oraz Szkoły Podstawowej 

im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich. W ramach projektu w 2020 r. wydatkowano kwotę 

16 571,25zł w tym UE – 14 085,50zł, WG- 1657,16 zł. Gmina Wieliczka zakończyła swój udział 

w projekcie w 2020 r, uczniowie uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu do czerwca 2020 r. 

VIII.1.5. 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: 

− organizowanie różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych jak zajęcia szachowe, koła dziennikarskie, 

koła ekologiczne, koła teatralne, koła językowe, chór, rytmika, 

− udział w programach edukacyjno-wychowawczych. 

Tabela: Wykaz realizowanych projektów oraz jednostki w nich uczestniczące. 

Nazwa projektu i jego założenia Szkoła 

Program profilaktyczny „Cukierki” celem jest 

przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na 

temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi 

związanych: umiejętność zauważania i nazywania uczuć 

własnych i innych ludzi. 

Szkoła Podstawowa w Podstolicach, 

Szkoła Podstawowa w Golkowicach, 

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach, 

Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich 

Trzymaj formę – kształtowanie prawidłowych nawyków 

żywieniowych poprzez praktyczne działania, 

zwiększanie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety  

i aktywności fizycznej oraz propagowanie zdrowego 

stylu życia w szkole, w domu i w środowisku 

pozaszkolnym 

Szkoła Podstawowa w Podstolicach, 

Szkoła Podstawowa w Golkowicach, 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa w Janowicach, 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa w Gorzkowie, 

Szkoła Podstawowa w Sierczy, 
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Nazwa projektu i jego założenia Szkoła 

Szkoła Podstawowa w Sygneczowie, 

Szkoła Podstawowa w Byszycach, 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa w Raciborsku 

Szkolne przygody Gangu Słodziaków – projekt 

czytelniczy, celem jest budowanie nawyku codziennego 

czytania wśród uczniów klas I-III. Szkoła otrzymała 

bezpłatny zestaw książek i maskotek,materiałów 

informacyjnych i motywacyjnych. 

Szkoła Podstawowa w Podstolicach, 

Szkoła Podstawowa w Golkowicach, 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa w Sierczy, 

Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach 

Akademia Bezpiecznego Puchatka 

Ogólnopolski program edukacyjny skierowany do 

uczniów klas i obejmujący tematykę związaną z 

bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, 

w domu, w szkole i w Internecie. 

Szkoła Podstawowa w Podstolicach, 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich, 

Szkoła Podstawowa w Raciborsku 

Szkolny Klub Sportowy 

Celem jest kształtowanie nawyku podejmowania 

aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież szkolną 

Szkoła Podstawowa w Podstolicach, 

Szkoła Podstawowa w Sierczy, 

Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich, 

Szkoła Podstawowa w Golkowicach, 

Szkoła Podstawowa w Janowicach 

„Czyste powietrze wokół nas” przy współpracy z 

SANEPID – edukacja antynikotynowa, rozpoznawanie 

różnych źródeł dymów, zwiększenie wrażliwości 

dziecka na szkodliwość dymu  oraz skutków palenia 

papierosów. 

Przedszkole Samorządowe w Mietniowie, 

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa w Golkowicach, 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce, 

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa w Sierczy, 

Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach 

Program „Praktyczne zastosowanie matematyki wokół 

nas” – ćwiczenia z odczytywania godzin, poznawanie 

jednostek miar i wag. Rozwijanie umiejętności 

logicznego i krytycznego myślenia. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce 

„Program dla szkół” – unijny program polegający na 

dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i 

produktów mlecznych. Ma na celu propagowanie 

zdrowych nawyków żywieniowych. 

Szkoła Podstawowa w Gorzkowie, 

Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich, 

Szkoła Podstawowa w Sierczy, 

Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach, 

Szkoła Podstawowa w Mietniowie, 

Szkoła Podstawowa w Golkowicach, 

Szkoła Podstawowa w Mietniowie, 

Szkoła Podstawowa w Janowicach, 

Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich, 

Szkoła Podstawowa w Sygneczowie, 

Szkoła Podstawowa w Byszycach, 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa w Raciborsku 

Tradycyjny Sad 

Celem projektu jest szeroko pojęta edukacja, 

ekologiczny sposób pielęgnacji drzew niepowodującej 

negatywnego wpływu na środowisko. Zadaniem 

uczniów jest założenie mini Sadu oraz poszerzenie 

wiedzy na temat tradycyjnych odmian drzew. Dzięki 

niemu również nauczyciel ma szanse podnieść swoje 

kwalifikacje w zakresie edukacji związanej ze zdrowym 

i ekologicznym stylem życia. 

Szkoła Podstawowa w Gorzkowie 
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Nazwa projektu i jego założenia Szkoła 

„Ratujemy i uczymy ratować” - polega na 

wprowadzaniu zajęć z podstawowych czynności 

ratujących życie. Oswajanie z zagadnieniami i 

kształtowanie nawyków – pierwsza pomoc czymś 

naturalnym. 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa w Raciborsku 

Kampania Pomarańczowej wstążki Stop Przemocy- 

działania podejmowane we współpracy z Miejsko-

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczce. 

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu 

dzieci i młodzieży. Jej celem jest tworzenie świata, w 

którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie 

i szczęśliwe. 

Szkoła Podstawowa w Golkowicach, 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa w Grajowie, 

Szkoła Podstawowa w Sierczy, 

Szkoła Podstawowa w Grabiu, 

Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach, 

Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich, 

Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliczce, 

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliczce 

Regionalna Edukacja Muzealna i Kulturalna – projekt 

realizowany we współpracy z Muzeum Żup 

Krakowskich w Wieliczce celem wzbogacenia wiedzy 

uczniów na temat bogactwa kulturowego Wieliczki i 

okolic, wzbudzenie szacunku dla jego wartości oraz 

potrzeby zachowania dla przyszłych pokoleń. 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach 

Innowacyjny Międzynarodowy projekt Etwinning 

„A Letter to a Penfriend” w ramach programu uczniowie 

klas IV-V na lekcjach języka angielskiego pisali 

tradycyjne listy do rówieśników z Portugalii oraz Turcji. 

Celem jest rozwinięcie kompetencji językowych oraz 

dbanie o estetykę pisma ręcznego. Oprócz listów 

wykorzystano platformę TwinSpace do komunikacji 

z partnerami projektu. 

Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach 

Program edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczej 

„Młodzi Przedsiębiorczy” - ogólnopolski projekt  oparty 

na możliwości wykorzystania zagadnień z zakresu 

przedsiębiorczości i ekonomii w praktycznych 

działaniach. Program kształtuje umiejętności i postawy 

jak kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, 

planowanie i skuteczna realizacja przedsięwzięć, rozwija 

kompetencje matematyczne i umiejętności 

komputerowe. 

Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach 

(znalazła się w gronie finalistów z całej Polski) 

EkoMisja- długofalowy projekt Federacji Ochrony 

Środowiska i gospodarki Wodnej. Celem jest 

zwiększenie świadomości obywateli głównie dzieci i 

młodzieży na temat ekologicznych skutków marnowania 

żywności oraz ograniczanie tych niekorzystnych dla 

środowiska naturalnego zachowań. 

Szkoła Podstawowa w Sygneczowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

VIII.1.6. REMONTY I INWESTYCJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  

Istotnym elementem efektywnego zarządzania oświatą jest poprawa stanu technicznego szkół. 

Gmina na bieżąco dokłada wszelkich starań by sprostać wyzwaniom modernizacyjnym, systematycznie 

inwestuje w remonty placówek, doposaża je z uwzględnieniem cyfryzacji edukacji. Pierwszym 

z obszarów, które objęte zostały planem działania jest poprawa infrastruktury sportowej, co łączy się 

z realizacją celów i zadań szkoły, ale również świadczy o jej atrakcyjności i konkurencyjności. Innym 
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obszarem jest inwestowanie w kompleksową budowę bazy dydaktycznej i zasobów edukacyjnych 

w tym doposażanie sal lekcyjnych, pracowni i bibliotek. Odpowiednia baza umożliwia przeniesienie 

edukacji na inny poziom. Zapewnia dogodne warunki pracy i nauki. Wspiera również nowatorstwo 

pedagogiczne nauczycieli. 

Tabela: Wykaz przeprowadzonych remontów w 2020 r. 

Lp. Placówka 
Rodzaj przeprowadzonych prac 

remontowych 

Koszt 

[zł] 

1. 
Szkoła Podstawowa 

Nr 1 w Wieliczce 

Remont sal lekcyjnych, prace 

ziemne związane z 

zagospodarowaniem terenu 

32 542,03 

2. 
Szkoła Podstawowa 

Nr 2 w Wieliczce 

Adaptacja pomieszczenia na sale 

rekreacyjną oraz pomieszczenia na 

salę lekcyjną, adaptacja poddasza 

na pomieszczenie typu 

magazynowego 

74 477,85 

3. 
Szkoła Podstawowa 

w Byszycach 

Remont korytarzy szkolnych. 

Cyklinowanie i malowanie 

parkietów. 

4 797,00 

4. 
Szkoła Podstawowa 

w Golkowicach 

Usunięcie awarii wod-kan, awarii 

instalacji elektrycznej, awarii 

oczyszczalni, wymiana 

wykładziny i założenie paneli 

podłogowych, remont instalacji 

sieciowej, naprawa ksero i 

laptopów 

19 391,98 

5. 
Szkoła Podstawowa 

w Gorzkowie 

Wykonanie chodnika wokół 

szkoły, Remont nawierzchni 

asfaltowej, obróbki blacharskie na 

dachu, obróbka drzwi na sali 

gimnastycznej, montaż reduktora, 

wymiana zaworów i pomiar 

ciśnienia hydrantów 

44 847,00 

6. 
Szkoła Podstawowa 

w Grabiu 

Wymiana muszli klozetowej i 

umywalki w budynku 

dydaktyczno-administracyjnym z 

przeznaczeniem dla uczniów klas 

I-III, zabudowa wnęki w klasie I, 

założenie rolet w przedszkolu w 

Brzegach, malowanie 2 sal 

lekcyjnych i biblioteki szkolnej, 

cyklinowanie i lakierowanie 

parkietów w 3 salach lekcyjnych 

13 230,28 

7. 
Szkoła Podstawowa 

w Grajowie 

Konserwacja instalacji 

odgromowej dachowej, lamp 

oświetlenia awaryjnego i 

wyłącznika głównego (bud. 

Grajów), remont komina (bud. 

Grajów) 

6 300,00 

8. 
Szkoła Podstawowa 

w Janowicach 

Malowanie korytarzy, klatki 

schodowej i sali komputerowej 
20 756,25 

9. 
Szkoła Podstawowa 

w Koźmicach Wielkich 

Zakup i montaż na terenie 

zielonym szkoły urządzeń 

zabawowych dla dzieci z 

oddziałów przedszkolnych, 

wymiana uszkodzonych szyb 

17 367,00 

10. 
Szkoła Podstawowa 

w Mietniowie 
Renowacja zniszczonego parkietu 7 306,20 
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Lp. Placówka 
Rodzaj przeprowadzonych prac 

remontowych 

Koszt 

[zł] 

11. 
Szkoła Podstawowa 

w Podstolicach 

Roboty budowlane i instalacyjne 

(adaptacja klas i toalet na potrzeby 

dzieci w wieku przedszkolnym), 

naprawa instalacji oświetleniowej, 

konserwacja i naprawy ksero oraz 

komputerów 

40 786,52 

12. 
Szkoła Podstawowa 

w Raciborsku 

Remont fragmentu ogrodzenia, 

remont sali lekcyjnej i adaptacji 

części korytarza na sekretariat, 

26 000,00 

13. 
Szkoła Podstawowa 

w Sierczy 
Remont sali lekcyjnej 7 000,00 

14. 
Szkoła Podstawowa 

w Sygneczowie 

Modernizacja pomieszczeń na 

poddaszu – utworzenie dodatkowej 

sali dydaktycznej i modernizacja 

pomieszczeń biblioteki, 

okablowanie klas kablem ethernet 

w związku z wprowadzeniem 

dziennika elektronicznego 

89 759,00 

15. 
Szkoła Podstawowa 

w Śledziejowicach 

Usuwanie tynków żywicznych z 

lamperii, gruntowanie, gładź, 

malowanie, zakładanie narożników 

metalowych, malowanie ścian i 

sufitów w klasach, położenie 

kamienia na ścianie na korytarzu, 

Cyklinowanie parkietów, 

Położenie kostki przed szkołą, 

Usunięcie awarii po zalaniu, 

malowanie 

57 4395,66 

16. 
Szkoła Podstawowa 

w Węgrzcach Wielkich 

Wymiana podgrzewacza ciepłej 

wody, wymiana uszkodzonych 

lamp oświetlenia ewakuacyjnego, 

naprawa systemu alarmowego, 

naprawa drzwi przesuwnych, 

montaż kraty w wejściu z tyłu 

szkoły 

23 836,14 

17. Zespół Szkół Muzycznych 

Naprawy kanalizacyjne (ul. Rynek 

Górny 6), naprawy elektryczne (ul. 

Rynek Górny 6, ul. 

Dembowskiego 2), remont sufitów 

i malowanie sal po zalaniu 

(ul. Rynek Górny 6), Prace 

dekarskie (ul. Dembowskiego 2) 

31 108,93 

18. 
Przedszkole Samorządowe Nr 1 

w Wieliczce 

Usługa remontowa podłoża pod 

wykładziny oraz ułożenie 

wykładziny w trzech 

pomieszczeniach, wymiana baterii, 

naprawa piecyka i urządzeń 

sanitarnych w łazience 

2 841,88 

19. 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 

w Wieliczce 

Naprawa radiowęzła, naprawa 

zmywarki, naprawa systemu 

alarmowego, naprawa kotła c.o. 

2 904,67 

20. 
Przedszkole Samorządowe Nr 4 

w Wieliczce 

Naprawa pieca gazowego, montaż 

urządzeń alarmowych oraz prace 

remontowe 

9 400,36 

21. 
Przedszkole Samorządowe Nr 5 

w Wieliczce 

Remont łazienki dostosowanej do 

osób niepełnosprawnych 
6 328,26 
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Lp. Placówka 
Rodzaj przeprowadzonych prac 

remontowych 

Koszt 

[zł] 

22. 
Przedszkole Samorządowe 

w Strumianach 

Remonty i konserwacja, naprawa 

lodówki, remont placu zabaw, 

remont termy gazowe, remont 

kosiarki spalinowej 

3 191,51 

RAZEM: 1 058 568,52 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Tabela: Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w 2020 r. w placówkach oświatowych, w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. 

Lp. Placówka Przedsięwzięcie  
Koszt 

[zł] 

1. 
Szkoła Podstawowa 

w Byszycach 

Zakup 11 laptopów z akcesoriami 

i urządzenia wielofunkcyjnego 
30 000,00 

2. 
Szkoła Podstawowa 

w Gorzkowie 

Budowa chodnika przy szkole, 

wyposażenie sali gimnastycznej 

w sprzęt sportowy, wymiana drzwi 

w sali gimnastycznej 

63 357,07 

3. 
Szkoła Podstawowa 

w Mietniowie 

Zakup pomocy dydaktycznych 

z montażem i instalacją 
27 000,00 

4. 
Szkoła Podstawowa 

w Śledziejowicach 
Wyposażenie pracowni językowej 29 950,00 

5. 
Szkoła Podstawowa 

w Węgrzcach Wielkich 

Zakup systemu klimatyzacji 

budynku 
23 910,57 

RAZEM: 174 217,64 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

VIII.1.7. KADRA PEDAGOGICZNA 

Gmina Wieliczka posiada bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. Nauczyciele 

wyróżniają się umiejętnością wdrażania ciekawych rozwiązań pedagogicznych służących poznawaniu, 

pielęgnowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego wśród uczniów i wychowanków. Stale również 

podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. W 2020 roku Gmina Wieliczka jako organ prowadzący 

przedszkola i szkoły podstawowe przeprowadziła 18 postępowań na stopień nauczyciela mianowanego. 

Tabela. Stopnie awansu zawodowego uzyskane przez nauczycieli w 2020 r.  

Typ Placówki 

Stopień 

nauczyciela 

kontraktowego 

Stopień 

nauczyciela 

mianowanego 

Stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Stażyści Ogółem 

Przedszkola 1 2 5 8 16 

Szkoły 

Podstawowe 
48 16 15 60 139 

Zespół Szkół 

Muzycznych 
2 0 0 2 4 

RAZEM 51 18 20 70 159 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 
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Tabela. Stopnie awansu zawodowego uzyskane przez nauczycieli w 2020 r.  

Typ Placówki Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Bez awansu Ogółem 

Przedszkola 7 52 40 38 7 138 

Szkoły 

Podstawowe 
41 234 145 295 41 817 

Zespół Szkół 

Muzycznych 
0 10 9 23 0 42 

RAZEM 48 296 194 456 48 997 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Ponadto najliczniejszą grupę nauczycieli liczącą 456 osób, jeżeli chodzi o stopień awansu 

zawodowego stanowią nauczyciele dyplomowani, czyli ci którzy osiągnęli stopień najwyższy. Trochę 

mniejszą grupę, bo 296 osoby stanowią nauczyciele kontraktowi, nauczyciele mianowani to 194 osoby. 

Nauczyciele stażyści, czyli rozpoczynający pracę w zawodzie to zaś najmniejsza grupa pod względem 

liczebności – 48 osób. 

VIII.1.8. SZKOŁY ARTYSTYCZNE  

Na terenie Gminy Wieliczka, 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: 

− Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce – szkoła o sześcioletnim i czteroletnim cyklu kształcenia 

w zależności od wieku ucznia, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin końcowy 

dający podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego. W szkole kształciło się 187 uczniów; 

− Szkoła Muzyczna II stopnia w Wieliczce – szkoła o sześcioletnim i czteroletnim cyklu kształcenia 

w zależności od specjalności umożliwiająca uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły 

potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego. 

Do szkoły uczęszczało 35 uczniów. 

O wysokim standardzie nauczania w Zespole Szkól Muzycznych świadczą liczne osiągnięcia 

uczniów w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich wśród których należy wymienić: 

− dwie II nagrody w I Kyoto International Music Competition on-line (Japonia), 

− dwie III nagrody oraz wyróżnienie w Gloria Artis International Online Piano Competition Vienna 

(Austria),  

− - III nagroda w Danubia Talents International Music Competition online w Budapeszczie (Węgry), 

− III nagroda oraz trzy wyróżnienia w VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Trzcianie 

on-line, 

− I nagroda na 9. Polskich Spotkaniach Kontrabasowych pod patronatem CEA w Mielcu, 

− III nagroda oraz cztery wyróżnienia w V Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym dla dzieci 

i młodzieży "Kolorowe nutki" on-line w Krakowie, 

− II i III miejsce w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Rytmicznych szkół muzycznych 

I stopnia on-line (Dobczyce), 

− wyróżnienie w III Małopolskim Festiwalu Fletowym (Domosławice, Bobowa, Gorlice), 

− V nagroda w V Krystian Tkaczewski International Piano Competition, special on-line edition 

(Busko-Zdrój), 

− trzy I nagrody w I Brussels International Music Competition on-line (Bruksela, Belgia), 

− dwie I nagrody w 11. International Music Competition 2020 (Belgrad, Serbia), 

− dwie I nagrody w V Geneva International Music Competition (Szwajcaria), 

− dwie II nagrody w VI Konkursie Młodych Talentów w Czerwionce-Leszczynach, 

− wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie on-line "Mały Trębacz" w Trąbkach Wielkich, 



148 

 

− dwie I nagrody w Międzynarodowym Konkursie Instrumentalnym w Belgradzie (Serbia), 

− dwa wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus w Krakowie, 

− II miejsce, III miejsce i dwa wyróżnienia w XI Konfrontacjach Instrumentów Dętych w Nowym 

Targu, 

− I nagroda, pięć II nagród, III nagroda oraz dwa wyróżnienia w III Konkursie Pianistycznym "Piano 

e Forte" 2020 (Wieliczka), 

− III nagroda w IV Ogólnopolskim Konkursie "Młodzi Artyści na Zamku Suskim" w Suchej 

Beskidzkiej, 

− I miejsce, sześć II miejsc, III miejsce w XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym "Młody 

Wirtuoz" w Sanoku, 

− dwie drugie nagrody oraz wyróżnienie w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Pianistyczny w 

Tuchowie, 

− I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej 

"Srebrna Szybka" w Krakowie pod patronatem CEA,  

− wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej 

"Srebrna Szybka" w Krakowie pod patronatem CEA, 

− trzy II miejsca oraz pięć wyróżnień w II Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Libiążu. 

VIII.1.9. 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 dla których organem prowadzącym jest Gmina. 

W 2020 r. współpracę z uczelniami wyższymi nawiązały lub kontynuowały: 

− Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce – Innowacyjny program edukacji plastycznej Nauka-Sztuka-

Edukacja „W świecie sztuki” współpraca z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego w Krakowie, 

− Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce – nawiązanie stałej współpracy z Uniwersytetem 

Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 

− Szkoła Podstawowa w Byszycach - Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie 

w ramach praktyk studenckich, 

− Szkoła Podstawowa w Grabiu – udział w warsztatach organizowanych przez: Zakład Biochemii 

Farmaceutycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego CM w Krakowie, Zakład Chemii Bioorganicznej 

Katedry Chemii Organicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Biofizyki, Biochemii 

i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny 

w Krakowie, 

− Szkoła Podstawowa w Grajowie – współpraca z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki 

w Krakowie - Projekt pn. Planeta kreatywnych - Inżynier 4.0, 

− Szkoła Podstawowa w Gorzkowie – współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym - od kilku lat 

szkoła uczestniczy w feryjnych warsztatach matematycznych „Spotkania z matematyką” 

(uczniowie poprzez uczestnictwo, nauczyciel jako jeden z prowadzących warsztaty) oraz 

współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym Ignatianum poprzez realizację praktyk studenckich,  

− Szkoła Podstawowa w Janowicach - praktyka zawodowa w wymiarze 40 godz. studentki 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Matematyka nauczycielska we wrześniu 

2020 r., 

− Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich – współpraca z Politechniką Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki w Krakowie – udział w projekcie „Planeta Kreatywnych. Inżynier 4.0” oraz 

z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w ramach odbywania praktyk studenckich, 
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− Szkoła w Podstawowa w Mietniowie - szkoła współpracuje z Politechniką Krakowską, 

− Szkoła Podstawowa w Sierczy – współpraca z Wydziałem Matematyczno-Fizyczno-Technicznym 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie „Spotkania z matematyką” dla uczniów szkół 

podstawowych z województwa małopolskiego, 

− Przedszkole w Mietniowie - współpraca z Uczelniami Wyższymi związana jest z odbywaniem 

praktyk nauczycieli wychowania przedszkolnego z UP w Krakowie, Wydział Stomatologii UJ 

w Krakowie ,,Dzieciństwo bez próchnicy" profilaktyka jamy ustnej. 

VIII.1.10. AKCJE CHARYTATYWNE I WOLONTARIAT 

W dokumencie Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka w latach 2015-2022, w domenie 

2 Gmina rozwijająca swój kapitał społeczny, wskazuje się na konieczność „tworzenia funkcjonalnego 

systemu świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych”. Warte podkreślenia jest zamieszczona w 

opracowaniu analiza SWOT dla tej domeny. Co sprawia, że analiza mocnych i słanych stron 

oświatowych została bardzo precyzyjnie określona wychodząc naprzeciw planowanym celom i 

zadaniom do realizacji. Wśród mocnych stron znalazło się zaangażowanie w akcje charytatywne i 

popularyzacja wolontariatu wśród dzieci i młodzieży. 

Wolontariat szkolny daje wiele szans i możliwości młodym ludziom. Jest to okazja do 

sprawdzenia siebie, wykorzystania swoich zdolności, zdobycia wiedzy, nowych zainteresowań i 

umiejętności – jest to ogromna szansa 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. Wolontariusz 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 pomimo pandemii 

koronawirusa aktywnie angażują się w różnego rodzaju akcje charytatywne takie jak: 

− Kartki świąteczne dla Szpitala Psychiatrycznego, DPSu w Krakowie, 

− Akcja; "Miś ratownik - Pluszak dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Brzesku". Jej celem było 

zebranie pluszowych maskotek dla dzieci z oddziału ratunkowego, które wręczano dzieciom, aby 

pomóc przełamać strach przed badaniami i pobytem w szpitalu, 

− wykonywanie kartki/laurki w podziękowaniu dla pracowników służ medycznych #Wielicka 

Czwórka, 

− Zaangażowanie w zbiórkę kosmetyków dla Domu Samotnej Matki w Krakowie, 

− Zaangażowanie w zbiórkę surowców wtórnych w ramach edukacji ekologicznej - baterie i nakrętki, 

− Projekt 100 na START – zbiórka środków finansowych na produkcję książeczek dla dzieci 

niewidomych i niedowidzących. Projekt z inicjatywy uczniów II Liceum Ogólnokształcącego  

− w Krakowie, 

− Zbiórka kosmetyków dla kobiet przebywających w Domu Samotnej Matki w Krakowie z okazji 

Dnia Kobiet, 

− Akcja 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 jest pomoc dzieciom, które 

wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych, 

− Zbiórka dla bezdomnych zwierząt z Krakowskiego Schroniska, 

− Projekt MEN ,,Razem na Święta”: przekazanie kartek z życzeniami dla DPS ,,Zapiecek” w 

Wieliczce, przekazanie życzeń i stroików Pensjonariuszom DPS w Biskupicach na ręce Dyrekcji, 

„Paczuszka dla Maluszka” 
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− Zbiórka darów dla fundacji ,,Bezcenni”, przekazanie najuboższym dzieciom i ich rodzinom 

drobnych kwot dla Krakowskiego Banku Żywności, przygotowanie świątecznego kolażu prac oraz 

wirtualnej kartki z życzeniami i przesłanie ich pensjonariuszom DPS w Wieliczce, 

− Wsparcie Dzieła Pomocy św. o. Pio, które pomaga osobom bez domu - zbiórka szalików, czapek i 

rękawiczek dla potrzebujących, 

− 29 Finał WOŚP, 

− Udział w akcji zbierania plastikowych zakrętek dla dzieci objętych pomocą fundacji „Zdążyć 

z Pomocą” z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego i rehabilitacji, 

− Udział w projekcie Wolontariatu dla Dziedzictwa „Sztuka na kółkach”, 

− Organizacja akcji „Listy do św. Mikołaja Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Grabiu – 

przygotowanie paczek i stroików świątecznych dla pensjonariuszy, 

− Współpraca z Pallotyńskim Sekretariatem Misyjnym w ramach akcji "Adopcja serca", 

− Przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki niezbędnych artykułów dla Samotnych Seniorek z Domu 

Pomocy, 

− Koncert charytatywny dla Kacperka Ryło, 

− Akcja: „Podziel się przyborami i lekturami dla polskich uczniów mieszkających na Kresach”, 

− Sprzątanie i porządkowanie grobu Bronisławy Płazińskiej w ramach akcji; „Szkoła pamięta”, 

− „Przedszkolaki dla noworodków" - celem akcji charytatywnej była zbiórka mleka modyfikowanego 

i butelek dla potrzebujących w Afryce, 

− „Kartka dla samotnych"- dzieci wykonały kartki świąteczne z życzeniami, które zostały przekazane 

dzieciom w Rodzinnych Domach Dziecka oraz mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej z okolic 

(akcja MEN), 

− zbiórka produktów żywnościowych dla Hospicjum Domowego w Wiśniowej, 

− „Podaruj znicz na Kresy” - zbiórka zniczy, które 1 listopada zapłonęły na cmentarzach znajdujących 

się na Kresach (Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Bytomiu), 

− „Gwiazdka dla zwierzaka” - zbiórka karm, kocy i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska 

(Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami). 

Bycie wolontariuszem czy wolontariuszką umożliwia robienie czegoś na rzecz innych. Uczy 

współpracy, planowania, dotrzymywania terminów i zarządzaniem czasem. Wolontariat to także szkoła 

odpowiedzialności za drugiego człowieka, szkoła inicjatywy i przedsiębiorczości, a wreszcie – empatii, 

której tak brakuje we współczesnym świecie. Uczy podejmowania decyzji, na co poświęcić własną 

uwagę i czas, w co zaangażować siebie, swoją energię i emocje. 

VIII.1.11 . EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44 zs-ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (t.j: Dz. U. z 2020 r., poz.1327 z późn. zm.) na podstawie wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

Poniżej zostały zaprezentowane wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2020 r. 

w podziale na poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliczka. 

Tabela: Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. 

Szkoła 

j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki 

% staniny % staniny % staniny % staniny 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1 w Wieliczce 
73 8 84 9 85 9   

Szkoła Podstawowa 

Nr 2 w Wieliczce 
62 6 48 6 59 6   
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Szkoła 

j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki 

% staniny % staniny % staniny % staniny 

Szkoła Podstawowa 

Nr 3 w Wieliczce 
66 7 52 7 60 6   

Szkoła Podstawowa 

Nr 4 w Wieliczce 
66 7 51 6 57 6 90  

Szkoła Podstawowa 

w Byszycach 
65 7 61 8 63 7   

Szkoła Podstawowa 

w Golkowicach 
60 5 41 4 47 5   

Szkoła Podstawowa 

w Gorzkowie 
69 8 71 9 60 6   

Szkoła Podstawowa 

w Grabiu 
58 5 43 5 62 7   

Szkoła Podstawowa 

w Grajowie 
66 7 48 6 47 5   

Szkoła Podstawowa 

w Janowicach 
65 7 48 6 36 3 62  

Szkoła Podstawowa 

w Koźmicach 

Wielkich 

58 5 45 5 60 6   

Szkoła Podstawowa 

w Mietniowie 
72 8 49 6 50 5   

Szkoła Podstawowa 

w Podstolicach 
67 7 47 6 52 5   

Szkoła Podstawowa 

w Raciborsku   
63 6 67 9 66 7   

Szkoła Podstawowa 

w Sierczy   
73 8 67 9 72 8   

Szkoła Podstawowa 

w Sygneczowie 
56 4 49 6 60 6   

Szkoła Podstawowa 

w Śledziejowicach 
59 5 55 7 64 7   

Szkoła Podstawowa 

w Węgrzcach 

Wielkich 

73 8 66 8 69 8 93  

Źródło: Sprawozdania z egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. OKE. 

Tabela. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Wieliczka z wynikiem średnim niskim i wysokim 2020 r. 

Język polski Matematyka Język angielski 

Wynik 

średni 

(%) 

Liczba szkół z wynikiem Wynik 

średni 

(%) 

Liczba szkół z wynikiem Wynik 

średni 

(%) 

Liczba szkół z wynikiem 

niskim średnim wysokim niskim średnim wysokim niskim średnim wysokim 

65  10 11 55  10 11 61 1 11 9 

wynik niski: 1, 2, 3 stanin; wynik średni: 4, 5, 6 stanin; wynik wysoki: 7, 8, 9 stanin 

Źródło: Sprawozdania z egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. OKE. 
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VIII.1.12. PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI 

I MŁODZIEŻY IM. JANA PAWŁA II  

W 2005 roku ustanowiony został w Gminie Wieliczka program stypendialny dla uzdolnionej 

młodzieży. Do tej pory kilkukrotnie dokonywano korekt istniejących rozwiązań oraz przyjęto nowe 

zasady wspierania zdolnych uczniów. 9 czerwca 2020 r. podjęto ostatnią uchwałę nr XVII/254/2020 

Rady Miejskiej w Wieliczce o zmianie Uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II.  Ma on na celu poprawę 

warunków rozwoju uczniów zdolnych oraz zachęcania dzieci do zdobywania wiedzy oraz 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 czy społecznymi. Stypendia 

przyznaje się uczniowi pobierającemu naukę na terenie Gminy Wieliczka za osiągnięcia uzyskane w 

poprzednim roku szkolnym. Źródłem finansowania programu są środki zabezpieczone w budżecie 

gminy. 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. 

Tab. 11 Wysokość przyznanych stypendiów w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021. 

Forma pomocy materialnej 2019/2020 2020/2021 

Stypendia edukacyjne 5 uczniów po 300zł 3 uczniów po 300zł 

Stypendia artystyczne 9 uczniów po 400zł 5 uczniów po 400zł 

Nagroda Edukacyjna 2 uczniów po 1400zł - 

List Gratulacyjny 26 uczniów – nagroda rzeczowa 22 uczniów – nagroda rzeczowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Podsumowując Gmina Wieliczka konsekwentnie realizuje politykę edukacyjną, dzięki której 

stwarza coraz lepsze warunki nauczania. Uczniom zapewnia się możliwość kształcenia 

w nowoczesnych budynkach przez nauczycieli o wysokich kompetencjach, coraz bogatszą ofertę zajęć 

pozalekcyjnych, innowacyjne programy i rozwiązania dające możliwość osiągania wysokich wyników 

w nauce. W Gminie ponadto funkcjonuje na wysokim poziomie szkolnictwo artystyczne o czym 

świadczą liczne osiągnięcia na skalę krajową międzynarodową uczniów Zespołu Szkół Muzycznych 

w Wieliczce. 

VIII.1.13. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA I FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK 

W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA 

Niespodziewane zagrożenie epidemiczne, które pojawiło się na przełomie roku 2019/2020 

wywołało konieczność wprowadzenia wielu ograniczeń praktycznie we wszystkich obszarach życia. W 

ty także w obszarze edukacji. Jedną z pierwszych decyzji dotyczących przeciwdziałaniu 

koronawirusowi było zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej 
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i opiekuńczej od 12 marca 2020 r. Następnie wprowadzono obowiązek realizowania zadań 

edukacyjnych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (od 25 marca 2020 r.).  

O sposobie organizowania nauki zdalnej decydowali dyrektorzy placówek we współpracy 

z nauczycielami uwzględniając potrzeby oraz możliwości uczniów i rodziców. Gmina Wieliczka 

w związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemiologicznego wzięła udział w dwóch 

konkursach grantowych ogłoszonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa mających na celu 

dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego 

kształcenia. 

W ramach pierwszej edycji konkursu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Gmina Wieliczka pozyskała grant w wysokości 

92 772,75zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli z wielickich placówek oświatowych. 35 

laptopów trafiło do 5 szkół podstawowych Gminy Wieliczka (Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Gorzkowie, Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach, Szkoła 

Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciborsku, 

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy). 

„Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” to drugi konkurs organizowany 

przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Program ten głównie skierowany był do rodzin 

wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki pozyskaniu grantu 

w wysokości 95 571zł laptopy otrzymało 37 uczniów z 6 szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego 

w Wieliczce, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Radiostacji Wisła AK w Golkowicach, Szkoła 

Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie, Szkoła Podstawowa im. Kapitana AK Jadwigi 

Beaupre w Sygneczowie). 

Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach wymienionych wyżej konkursów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp 

do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 

do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, pozwoliły uczniom na kontynuację 

realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. 

W ramach subwencji oświatowej w konsekwencji zmian wprowadzonych w rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.). zostało 

wypłacone jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu 

do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć. Kwota wypłaconego 

dofinansowania to 338 000,00 zł. 

Prorozwojowa polityka prowadzona przez Gminę Wieliczka przynosi wymierne efekty 

w postaci ciągłego podnoszenia jakości nauczania w placówkach oświatowych. Gmina podejmuje 

działania nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez 

tworzenie w placówkach oddziałów integracyjnych, finansując dodatkowe zajęcia wyrównawcze, 

rewalidacyjne, psychologiczne oraz innowacje pedagogiczne. Podsumowując Gmina Wieliczka oferuje 

bardzo dobre warunki do zaspokajania potrzeb edukacyjnych zarówno dzieci jak i osób starszych. 

Następuje zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej. Placówki oferują wysoki poziom 

nauczania co potwierdzają wyniki nauczania w postaci wyników egzaminów zewnętrznych, a liczne 

osiągnięcia na skalę międzynarodową uczniów Zespołu Szkół Muzycznych dowodzą, że szkolnictwo 

artystyczne w Gminie funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie. 
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VIII.2. REALIZOWANE ZADANIA W ZAKRESIE DROGOWNICTWA 

I OŚWIETLENIA DRÓG  

Gminny Zarząd Dróg wykonuje ustawowe zadania jako zarządca dróg14 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 gminnych w Gminie Wieliczka – stan na rok 2020. 

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] 

252,08 934,639 172,45 0,04 7,54 45,22 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. 

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce realizuje zadania zarządcy dróg gminnych położonych 

na terenie Gminy Wieliczka oraz zadania z zakresu zarządzania drogami wewnętrznymi 

zlokalizowanymi na terenach, których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Wieliczka. 

Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych: 

− Budowa, Przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami 

inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka.  

Zadanie jest współfinansowane 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 – 6 889 723,96 zł. Zadanie 

jest realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj, Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano 

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, trwają prace budowlane. Zadanie obejmuje budowę 

drogi gminnej od drogi powiatowej nr 2012K (ul. Szkolna) w miejscowości Węgrzce Wielkie 

do projektowanej Strefy Aktywności Gospodarczej na długości 1500 m. 

 

 
14 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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Zdjęcie: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 2012K (ul. Szkolna) w miejscowości Węgrzce Wielkie 

do projektowanej Strefy Aktywności Gospodarczej. 

 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

− Przebudowa drogi nr 560920K w Czarnochowicach.  

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim.  

Dotacja z budżetu państwa - 718 436,00 zł, środki własne gminy – 731 142,92 zł, 

− Przebudowa drogi gminnej nr 560909K w Sierczy w km 0+000,00 do km 1+520,00.  

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim.  

Dotacja z budżetu państwa - 2 952 367,00 zł, środki własne gminy – 3 239 634,94 zł, 

− Przebudowa drogi gminnej nr 560915K w Janowicach w km 0+025,00 do 0+996 oraz w km 

1+091,00 do 2+286,00.   

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim. 

Dotacja z budżetu państwa - 2 931 224,00 zł, środki własne gminy - 3 017 969,85 zł, 

− Rozbudowa drogi gminnej nr 560801K w km 0+000,00 do km 0+515,00 - ul. Pasternik.  

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim.  

Dotacja z budżetu państwa - 752 085,00 zł, środki własne gminy - 752 085,35 zł (zakończenie 

zadania planowane jest w 2021 r.), 

− Przebudowa drogi gminnej nr 560826K w km 0+000,00 do km 0+317,30 – ul. Szpitalna.  

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim. 

Dotacja z budżetu państwa - 887 743,00 zł, środki własne gminy - 887 743,08 zł (zakończenie 

zadania planowane jest w 2021 r.), 

− Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina-Wielka-

Dobczyce-Wieliczka-etap IV.  

Głównym zamierzeniem przedmiotowego zadania była poprawa bezpieczeństwa pieszych 

poruszających się wzdłuż drogi wojewódzkiej charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu. 

Budowa chodnika na odcinku 632 m w miejscowości Pawlikowice realizowana była w ramach 

zadań z zakresu infrastruktury drogowej współfinansowanych przez Województwo Małopolskie 

(tzw. Inicjatywy Samorządowe). Wartość zadania wyniosła 727 665,54 zł. z czego 374 068,67 zł 

to środki własne Gminy Wieliczka. 
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Tabela: Budowa, przebudowa dróg w 2020 r. 

Lp. Nazwa zadania 
Wykonanie 

[zł] 
Zakres prac 

1. 

Przebudowa drogi nr 

560920K w 

Czarnochowicach 

1 033 227,35 

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych w województwie małopolskim. 

Dotacja z budżetu państwa - 705 604,00 zł, środki 

własne gminy – 327 623,35 zł. Zakończono rozbudowę 

drogi. Wykonano nawierzchnię asfaltową i 

odwodnienie łącznie z oświetleniem na długości 500 

mb. 

2. 

Przebudowa drogi gminnej nr 

560915K w Janowicach w 

km 0+025,00 do 0+996 oraz 

w km 1+091,00 do 2+286,00 

6 046 069,85 

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych w województwie małopolskim. 

Dotacja z budżetu państwa - 2 922 664,00 zł, środki 

własne gminy - 3 123 405,85 zł. Zakończono 

przebudowę drogi. Wykonano nawierzchnię asfaltową 

wraz odwodnieniem i chodnikiem na długości 2166 mb. 

3. 

Przebudowa drogi gminnej nr 

560909K w Sierczy w km 

0+000,00 do km 1+520,00 

4 628 056,80 

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych w województwie małopolskim. 

Dotacja z budżetu państwa – 2 112 195,16 zł, środki 

własne gminy - 2 515 861,64 zł. Zakończono 

przebudowę drogi. Wykonano nawierzchnię asfaltową 

wraz odwodnieniem i chodnikiem na długości 1520 mb. 

4. 

Rozbudowa drogi gminnej nr 

560801K w km od 0+000,00 

do km 0+515,00 w 

miejscowości Wieliczka 

Pasternik 

370 000,00 

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych w województwie małopolskim. 

Dotacja z budżetu państwa. Trwają prace związane z 

przebudową drogi - środki własne 370 000,00 zł. 

Realizacja zadania 2020-2021. 

5. 

Budowa, Przebudowa dróg 

lokalnych zapewniających 

bezpośrednie połączenie z 

terenami inwestycyjnymi na 

terenie Gminy Wieliczka 

9 425 776,05 

Realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie 

projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura 

transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

wartość projektu wynosi 9.819 927,67 zł + 

odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogę . 

Dofinansowanie środki unijne 2 568 892,26 zł , środki 

własne 6 859 287,65 zł. Zakończono realizację zadania 

wykonano nawierzchnię asfaltową, ciąg pieszo 

rowerowy i oświetlenie na długości 1 500 mb 

6. 

Rozbudowa drogi gminnej 

560810K-ul. Reformacka w 

Wieliczce 

626 612,30 
Opracowano dokumentację projektową rozbudowy 

drogi. Wypłata odszkodowań za przejęte grunty 

7. 
Rozbudowa drogi gminnej 

560925K w Strumianach 
0,00 

Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji 

projektowej. 

8. 

Przebudowa i rozbudowa ul. 

Reformackiej od 

skrzyżowania z ul. 

Krakowską do skrzyżowania 

z ul. Łąkową oraz 

skrzyżowania ul. Łąkowej i 

Reformackiej, budowa 

chodnika wzdłuż ul. Łąkowej 

321 653,00 

Zadanie zrealizowane przez inwestora zewnętrznego na 

podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych w związku z zamiarem 

zreazlizowania przez inwestora zewnętrznego 

inwestycji niedrogowej. Całkowita wartość zadania 

wyniosła 1 937 016,48 zł. Ze środków inwestora 

zewnętrznego wypłacono odszkodowania za grunty 

przejęte pod realizację inwestycji zgodnie z decyzją 

ZnRID w kwocie 321 653,00 zł . 

9. 

Budowa chodników i zatok 

przystankowych w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 964 

727 665,54 

Zrealizowano zadanie pn. „Budowa chodników i zatok 

przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 

Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka - etap IV” w 

miejscowości Pawlikowice.  Głównym zamierzeniem 
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Lp. Nazwa zadania 
Wykonanie 

[zł] 
Zakres prac 

Kasina Wielka-Dobczyce-

Wieliczka etap IV 

przedmiotowego zadania jest poprawa bezpieczeństwa 

pieszych poruszających się wzdłuż drogi wojewódzkiej 

charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu. Budowa 

chodnika na odcinku 632  m realizowana była w 

ramach zadań z zakresu infrastruktury drogowej 

współfinansowanych przez Województwo Małopolskie 

(tzw. Inicjatywy Samorządowe). Wartość zadania 

wyniosła 727 665,54 zł. z czego 374 068,67 zł to środki 

własne Gminy Wieliczka. 

10. 
Przebudowa drogi gminnej nr 

560819K ul. Słoneczna 
60 542,30 Opracowano dokumentację projektową. 

11. 

Przebudowa drogi gminnej nr 

560792K ul. Modrzewiowa – 

opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę 

chodnika 

77 181,11 Wykonano chodnik na dł. 235 mb. 

12. 
Przebudowa drogi gminnej nr 

560837K- ul. Zbożowa 
87 653,30 Opracowano dokumentację projektową. 

13. 
Przebudowa drogi gminnej nr 

560912K w Podstolicach 
99 999,00 

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię 

asfaltową na długości 600 mb 

14. 

Budowa muru oporowego dla 

miejsc postojowych w 

obrębie drogi gminnej nr 

560909K w miejscowości 

Siercza 

200 866,33 Zadanie zostało zrealizowane. 

15. 

Budowa węzła drogowego w 

Wieliczce w ciągu drogi 

krajowej 94” w rejonie 

skrzyżowania z ulicą 

Krakowską w Wieliczce 

45 497,99 Opracowano koncepcję projektową budowy węzła 

16. 

Budowa obiektu mostowego 

na rzece Serafa w celu 

zapewnienia dojazdu do bazy 

Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego LPR 

40 713,00 Opracowana została dokumentacja 

17. 

Przebudowa drogi gminnej 

na działce nr 223/2 w 

Janowicach 

33 582,15 
Opracowano uproszczoną dokumentację. Wykonano 

utwardzenie drogi 

18. 
Przebudowa drogi gminnej nr 

560945K Węgrzce Wielkie 
148 081,00 

Wykonano poszerzenia , zabezpieczenie sieci gazowej, 

podbudowę. Kontynuacja prac 2021r 

19. Przebudowa ul. Tetmajera 3 075,00 
Wykonano dokumentację projektową. Trwa realizacja 

zadania - płatność w roku 2021. 

20. 
Przebudowa ul. 

Wyspiańskiego 
4 182,00 

Wykonano dokumentację projektową. Trwa realizacja 

zadania - płatność w roku 2021. 

21. 

Przebudowa drogi na 

działkach 733/6, 733/14 w 

Wieliczce 

3 921,00 
Wykonano dokumentację projektową. Trwa realizacja 

zadania - płatność w roku 2021. 

22. 
Przebudowa drogi gminnej nr 

560965K w Chorągwicy 
21 156,00 

Zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w 

roku 2021. 
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Lp. Nazwa zadania 
Wykonanie 

[zł] 
Zakres prac 

23. 
Przebudowa ulicy Bukowej i 

Brzozowej 
170 000,00 

Realizacja zadania w latach 2020 – 2021. Zapłacono za 

pierwszy etap prac. 

24. 

Budowa chodnika przy 

drodze nr 560915K w 

Janowicach wraz z remontem 

istniejącej nawierzchni od km 

0+966 do km 1+091 

296 665,32 

Zrealizowano budowę chodnika wraz z kanalizacją oraz 

remont istniejącej nawierzchni jezdni drogi 560915K na 

długości 95 mb (osuwisko). 

25. 

Przebudowa drogi gminnej 

560907K w miejscowości 

Grajów 

42 600,00 
Zlecona została dokumentacja projektowa. Zapłacono 

za I etap. 

RAZEM: 24 514 776,39  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GZD. 

Zdjęcie: Droga nr 560915K w Janowicach. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 

W 2020 r. Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce utrzymywał 252,081 km dróg publicznych, Kwota 

przeznaczona na bieżące i doraźne remonty dróg tłuczniowych wyniosła 297 000,00 zł. Na remonty 

dróg o nawierzchni asfaltowej przeznaczono kwotę 528 471,00 zł. 

Ilość punktów świetlnych na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 4 806 szt. (stanowiących 

własność GZD oraz TAURON Serwis). Planowane łączne zużycie energii elektrycznej w 2020 r. 

wyniosło około: 4 620 000 kWh, z czego w taryfie: 

− energia czynna dzienna C12b - 2 000 000 kWh, 

− energia czynna nocna C12b - 2 600 000 kWh, 
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− energia całodobowa C11 - 20 000 kWh. 

W roku 2020 powstało ok. 60 nowych punktów oświetlenia ulicznego w ramach zrealizowanych 

inwestycji.  

Wymianę zużytych żarówek w ramach konserwacji oświetlenia wykonuje TAURON Serwis 

Kraków. 

Tabela: Budowa oświetlenia zewnętrznego w roku 2020. 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość 

[zł] 
Zakres prac 

1. 

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 

Nr 561001K w miejscowości 

Dobranowice 

36 769,88 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

2. 
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 

nr 561033K w miejscowości Gorzków 
22 000,00 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

3. 

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 

nr 5610378K w miejscowości Gorzków 

Ietap 

39 310,53 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

4. 

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 

nr 561094K w miejscowości Grabówki- 

etap II 

19 069,99 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

5. 

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 

wewnętrznej nr 49 w miejscowości 

Mietniów 

23 850,00 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

6. 
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 

na działce nr 24/1 w Podstolicach 
46 100,00 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

7. 

Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej 

na działce nr 315 w miejscowości Siercza 

I etap 

31 966,69 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

8. 

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 

nr 2009 K w miejscowości Węgrzce 

Wielkie 

15 000,00 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

9. Budowa oświetlenia ul. W.Pola -boczna 7 000,00 
Opracowano dokumentację na budowę 

oświetlenia 

10. 
Budowa oświetlenia drogi nr 560864K – 

ul. Piłsudskiego 
10 000,00 

Opracowano dokumentację na budowę 

oświetlenia 

11. 

Podniesienie warunków życia i poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców wsi – 

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 

na dz nr 457/6 w miejscowości Brzegi 

43 499,99 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

12. 

Podniesienie warunków życia i poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców wsi – 

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 

nr 560938K w miejscowości Węgrzce 

Wielkie 

45 999,99 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

13. 

Podniesienie warunków życia i poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców wsi – 

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 

na dz. nr 395/15 i 414/1 w miejscowości 

Kokotów 

45 999,99 Wykonano budowę oświetlenia drogi 
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Lp. Nazwa zadania 
Wartość 

[zł] 
Zakres prac 

14. 

Podniesienie warunków życia i poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców wsi – 

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 

na dz. 60/4 w miejscowości Strumiany 

0,00 

Brak możliwości zrealizowania zdania .W 

pierwszym etapie konieczność 

zrealizowania zadania poprzez urządzenie 

cieku. 

15. Realizacja budowy oświetlenia II etap   

16. 

Podniesienie warunków życia i poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców wsi – 

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 

na dz nr 67/9, 68/8, 68/13, 68/15 w 

miejscowości Zabawa 

45 999,99 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

17. 

Podniesienie warunków życia i poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców wsi – 

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 

na dz nr 139 w miejscowości Byszyce 

42 000,00 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

18. 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

poprzez wykonanie oświetlenia – Budowa 

oświetlenia zewnętrznego drogi na dz 

300/2, 301/2, 302/2,303/2, 304/2 w 

miejscowości Mietniów 

24 600,00 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

19. 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

poprzez wykonanie oświetlenia – Budowa 

oświetlenia zewnętrznego drogi na dz 

229/1 w miejscowości Pawlikowice 

30 700,00 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

20. 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

poprzez wykonanie oświetlenia – Budowa 

oświetlenia zewnętrznego drogi nr 

560990K w miejscowości Grajów 

40 899,99 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

21. 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

poprzez wykonanie oświetlenia – Budowa 

oświetlenia zewnętrznego drogi na dz nr 

353/1 w miejscowości Dobranowice 

35 183,32 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

22. 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

poprzez wykonanie oświetlenia – Budowa 

oświetlenia zewnętrznego drogi na dz nr 

508/66, 508/76, 508/78, 508/82 w 

miejscowości Raciborsko 

46 269,26 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

23. 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

poprzez wykonanie oświetlenia – Budowa 

oświetlenia zewnętrznego drogi na dz. nr 

163 w miejscowości Jankówka 

30 550,00 Wykonano budowę oświetlenia drogi 

RAZEM: 682 769,62  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GZD. 
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VII.3. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

VII.3.1. INFORMACJA O REGIONACH PARTNERSKICH ORAZ REALIZOWANYCH 

PROGRAMACH – WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  

Gmina Wieliczka w 2019 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, poszerzając ofertę 

kulturalną również na inne kraje, współpracowała z 5 miastami partnerskimi: 

− Bergkamen (Niemcy), umowa z dnia 29 marca 1995 r. 

− Saint-André-lez-Lille (Francja), umowa z dnia 11 kwietnia 1996 r. 

− Sesto Fiorentino (Włochy), umowa z dnia 04 września 2003 r. 

− Litovel (Czechy), umowa z dnia 29 marca 2005 r. 

− Fano (Włochy), umowa z dnia 27 lipca 2018 r. 

Wymiana z miastami partnerskimi odbywa się w zakresie kultury, sportu, amatorskich 

zespołów artystycznych, grup młodzieżowych, funkcjonowania samorządu lokalnego, działalność 

organizacji społecznych i zawodowych. 

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu pandemii współpraca z miastami partnerskimi 

ograniczona była w roku 2020 do spotkań on-line. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego odbyła się 

telekonferencja, w której na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła 

i Przewodniczącego rady Miejskiej Tadeusza Lurańca uczestniczyli burmistrzowie: Elisabeth Masse 

z André Lez – Lille, Roland Schäfer z oraz Massimo Seri z Fano. 

Zdjęcie: Telekonferencja z miastami partnerskimi z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 

 

Źródło: z zasobów UMiG w Wieliczce. 
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VII.3.2. GMINNE INSTYTUCJE KULTURY 

Zgodnie z ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

ich właściwości sprawują mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji 

twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, a także opieki 

nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej 

są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, 

biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w 

różnych dziedzinach kultury. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, 

tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym 

celem statutowym. W rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wieliczka są 

wpisane Wielickie Centrum Kultury oraz Powiatowa i Mediateka - Biblioteka Miejska Publiczna 

w Wieliczce. 

VII.3.2.1. WIELICKIE CENTRUM KULTURY 

Wielickie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest 

Miasto i Gmina Wieliczka. Instytucja prowadzi działalność na terenie gminy od dnia 1 lutego 2006 r., 

kiedy to została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wieliczka pod pozycją 1, 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.). 

Wielickie Centrum Kultury 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. 

Wielickie Centrum Kultury 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 Wielickiego Centrum Kultury 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 2020 r. instytucja prowadziła swoją działalność w oparciu o Plan Rozwoju Wielickiego 

Centrum Kultury na lata 2019-2023. Plan stanowi rezultat drugiego cyklu planowania strategicznego 

w instytucji po realizacji Planu Rozwoju Wielickiego Centrum Kultury na lata 2013‒2018. Zadaniem 

obecnego Planu jest przegląd zasobów instytucji oraz wytyczenie kluczowych obszarów rozwoju 

i celów do realizacji w okresie od 2019 do 2023 r. Plan opiera się na wnioskach ze spotkań zespołu 

instytucji oraz jej dyrekcji facylitowanych przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. 

Pod patronatem Wielickiego Centrum Kultury 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 Wielickiego 

Centrum Kultury jest wspieranie i organizowanie amatorskich działań artystycznych realizowanych 

na terenie gminy, głównie poprzez działające pod patronatem Wielickiego Centrum Kultury zespoły 

muzyczne (w tym chóry, orkiestry, zespoły regionalne i zespoły muzyki popularnej) oraz grupy 
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artystyczne. Do prowadzenia zespołów Wielickie Centrum Kultury 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 Wielickie Centrum Kultury. Adresatami 

tych działań są mieszkańcy gminy Wieliczka. Spotkania i próby grup oraz zespołów amatorskich 

odbywają się w Wieliczce - w budynku Wielickiego Centrum Kultury 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: 5 471,18 zł, 

− Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” - koszty wynagrodzenia instruktora, koszt transportu na Koncert 

Noworoczny w wysokości: 5 448,15zł, 

− Chór im. Jana Pawła II ze Strumian – koszt wynagrodzenia instruktora, koszt wyjazdu na koncert 

kolęd do Krakowa w wysokości: 6 558,92 zł, 

− Chór Dziewczęcy „Ziarenko” – koszt wynagrodzenia instruktora oraz koncert w parafii kościoła 

św. Krzyża w Krakowie, w wysokości: 7 498,22 zł, 

− Chór „Camerata” – koszt wynagrodzenia instruktora w wysokości: 1 483,50 zł. 

− Orkiestra Dęta „Podstolice” - koszt wynagrodzenia instruktora, koszt remontu instrumentów, koszt 

warsztatów w wysokości: 13 568,15 zł. 

− Orkiestra Dęta “Hejnał” z Byszyc – koszt wynagrodzenia instruktora, w wysokości: 13 651,32zł, 

− Orkiestra Dęta „Koźmice Wielkie” - koszt wynagrodzenia instruktora w wysokości: 14 352,62zł, 

− Zespół Regionalny „Mietniowiacy” (dwie grupy wiekowe) - koszt wynagrodzenia instruktorów, 

w wysokości: 45 802,97zł, 

− Zespół Pieśni i Tańca „Raciborsko” (dwie grupy wiekowe) - koszt wynagrodzenia instruktora 

w wysokości: 10 631,61zł, 

− Zespół Pieśni i Tańca „Sułkowianie” (trzy grupy wiekowe) - koszt wynagrodzenia instruktora oraz 

koszt transportu na warsztaty w Bartkowej w wysokości: 28 951,64 zł, 

− Zespół Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie” - koszt wynagrodzenia instruktora: 22 742,48 zł, 

− Dziecięcy Zespół Folklorystyczny z Kokotowa - koszt wynagrodzenia instruktora: 4 500,00 zł, 

− Zespół „Yanabanda” - koszt wynagrodzenia instruktora w wysokości: 2 967,00 zł, 

− Grupa Twórcza „W wolnej chwili” - koszt wynagrodzenia instruktora w wysokości: 2 200,00 zł, 

− Grupa Twórców „Art-Klub” - koszt zakupu materiałów plastycznych oraz organizacja urodzin 

Henryka Kozubskiego: 709,70 zł, 

− Teatr Sztolnia - koszty przygotowania spektaklu teatralnego, wynagrodzenie instruktora: 785,19 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 Wielickie Centrum 

Kultury współorganizowało Orszak Trzech Króli, Spotkanie Noworoczne w Solnym Mieście, Akcję 

Charytatywną na rzecz Marysi Miąsko Królewski Bal Seniora, Spektakl Teatralny w domu Kultury 

w Brzegach, Solne Uwielbienie, 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, Popołudnie ze Straussem, 

Jubileusz Orkiestry Dętej „Koźmice Wielkie”. Koszt współpracy wyniósł: 73 876,53 zł. 

Wielickie Centrum Kultury prowadzi zajęcia edukacyjne w siedzibie głównej oraz w sześciu 

świetlicach środowiskowych na terenie gminy – Janowice, Kokotów, Mietniów, Lednica Górna, 

Sułków, Sygneczów.  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 Wielickie Centrum Kultury zatrudnia 

wykwalifikowanych instruktorów, udostępnia pomieszczenia swojego budynku oraz potrzebne 

materiały i narzędzia. Sposób prowadzenia wszystkich zajęć został dostosowany w 2020 r. 

do aktualnych obostrzeń związanych ze stanem epidemii COVID-19. 
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Tabela: Zadania realizowane przez Wielickie Centrum Kultury w Wieliczce w 2020 r. 

Lp. Nazwa zadania Opis zadania 
Koszt zadania 

[zł] 

1. Konkursy i przeglądy 

Ogólnopolski Konkurs 

Recytatorski (eliminacje 

gminne), Konkurs on-line 

„Wielkanocny koszyczek”, 

Konkurs on-line „Jak 

oszczędzam wodę”, Konkurs 

„Kartka bożonarodzeniowa z 

życzeniami” 

5 453,07 

2. 
Spotkania z cyklu Ilustrowana Muzyką 

Historia Rocka 
 6 047,56 

3. Imprezy okolicznościowe 

Koncert „Przy zapalonej 

choince”, Wieczór 

walentynkowy, Koncerty w 

ramach projektu „Weekend z 

kulturą” (z udziałem Kapeli 

Mietniowskiej, Chóru 

Dziewczęcego „Ziarenko”, 

Adrianny Ochał), seanse 

bajek z serii „Bolek i Lolek” 

3 599,47 

4. Imprezy dla dzieci 

Bale karnawałowe dla dzieci, 

Dzień Dziecka on-line, 

Urodziny Cafe KULTURA 

on-line, Mikołajki on-line 

3 493,24 zł. 

5. Wernisaże 

Dwa wernisaże wystaw 

Grupy Twórczej „W wolnej 

chwili”, Wystawa on-line 

„Inaczej niż zwykle”, 

wernisaż wystawy „Inna 

rodzina”, finisaż wystawy 

„Inna rodzina”, wystawa 

plenerowa Dawna Wieliczka 

6 151,90 

6. Literackie Widnokręgi 
Spotkanie z Arturem 

Andrusem 
7 923,01 

7. Z Dziennika Podróżnika 
Spotkanie z Robertem 

Gondkiem 
1 821,56 

8. Jubileusze zespołów 
Jubileusz 3-lecia istnienia 

Orkiestry Dętej „Koźmice” 
447,90 

9. 
Spotkania z Cyklu „W Gabinecie 

Filmowych Cieni” 
 836,00 

10. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Zorganizowano koncerty 

Stefano Terazzino oraz 

Reflection Band, Immersja, 

Zahirija oraz Marii Czajczyk 

z zespołem One More Time, 

wspierające ogólnopolskie 

inicjatywy WOŚP 

28 348,84 

11. Miasto Kobiet 

Zorganizowano warsztaty 

„Las w słoiku” oraz występ 

kabaretu „Doktor Miłość” 

7 889,09 

12. Dni św. Kingi  60 282,07 

13. XIII Wielickie Miodobranie  6 513,79 

14. Marszobieg 

organizacja warsztatów 

plastycznych, spektakli 

teatralnych 

4 547,52 
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Źródło: opracowanie własne Wielickie Centrum Kultury. 

Zadanie to realizowane było również w sześciu świetlicach środowiskowych, które stwarzają 

możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym mieszkańcom najbardziej oddalonych miejscowości. 

Koszty organizacji edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej 

w Lednicy Górnej za rok 2020 w wyniosły: 5 975,50 zł. W ramach tego zadania realizowane były 

następujące zajęcia: 

− aerobik-fitness, 

− gimnastyka ogólnorozwojowa, 

− zdrowy kręgosłup, 

− kort tenisowy. 

Koszty organizacji edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w 

Janowicach za rok 2020 w wysokości: 2 751,38 zł. W ramach tego zadania realizowane były następujące 

zajęcia: 

− ferie w świetlicy środowiskowej, 

− język rosyjski, 

− klub maluszka koralik, 

− szachy. 

Koszty organizacji edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej 

w Sułkowie za rok 2020 w wysokości: 8023,80 zł. W ramach tego zadania realizowane były następujące 

zajęcia: 

− aerobik-fitness, 

− ferie w świetlicy środowiskowej,   

− warsztaty plastyczne, 

− gimnastyka artystyczna, 

− klub maluszka koralik. 

Koszty organizacji edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w 

Mietniowie za rok 2020 w wysokości: 18056,60 zł. W ramach tego zadania realizowane były 

następujące zajęcia: 

− ferie w świetlicy, 

− taniec nowoczesny, 

− gimnastyka artystyczna, 

− warsztaty plastyczne, 

− zumba, 

− zdrowy kręgosłup, 

− szachy, 

− klub maluszka koralik, 

− wakacyjne zajęcia warsztatowe. 

Koszty organizacji edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej 

w Sygneczowie za rok 2020 w wysokości: 4859,69 zł. W ramach tego zadania realizowane były 

następujące zajęcia: 

− aerobik-fitness, 

− gimnastyka dla seniora, 

−  język angielski dla dorosłych, 

−  gimnastyka artystyczna. 
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Koszty organizacji edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w 

Kokotowie za rok 2020 w wysokości: 7494,75 zł. W ramach tego zadania realizowane były następujące 

zajęcia: 

− szachy, aerobik-fitness, 

− gimnastyka dla seniora, 

− gimnastyka artystyczna,   

− ferie w świetlicy środowiskowej, 

− joga. 

Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej w Lednicy Górnej za rok 

2020 wyniosły: nie wystąpiły. 

Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej w Janowicach za rok 

2020 wyniosły: nie wystąpiły. 

Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej w Sułkowie za rok 2020 

wyniosły: nie wystąpiły. W ramach zadania zorganizowano następujące wydarzenia kulturalne: Bal 

karnawałowy dla dzieci. 

Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej w Mietniowie za rok 

2020 wyniosły: nie wystąpiły. 

Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej w Sygneczowie za rok 

2020 wyniosły: nie wystąpiły. 

Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych w świetlicy środowiskowej w Kokotowie za rok 

2020 wyniosły: nie wystąpiły. 

Tabela: Wydarzenia kulturalne organizowane przez jednostkę w 2020r. 

Wyszczególnienie Ogółem 

W tym 

wyłącznie 

on-line 

W tym z 

udziałem 

publiczności 

i on-line 

W tym z 

płatnym 

wstępem 

Uczestnicy 

Seanse filmowe 13 7 0 6 250 

Koncerty 28 0 5 0 2 500 

Prelekcje, spotkania, 

wykłady 
68 55 2 1 3 400 

Imprezy turystyczne 

i sportowo-rekreacyjne 
4 0 0 0 225 

Konkursy 4 2 0 0 730 

Pokazy teatralne 5 0 0 2 500 

Warsztaty 32 4 0 19 330 

Wernisaże, wystawy 6 1 5 0 0 

Źródło: opracowanie własne Wielickie Centrum Kultury. 

W 2020 r. Wielickie Centrum Kultury zorganizowało 160 wydarzeń kulturalnych, w których 

łącznie udział wzięło około 85 000 uczestników. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią koncerty 

z liczbą 21 808 uczestników. W 2020 roku po raz pierwszy najliczniejszą grupę wydarzeń kulturalnych 

stanowiły prelekcje, spotkania i wykłady, z liczbą ok. 3 400 uczestników. Na drugim miejscu pod 

względem liczby uczestników uplasowały się koncerty, następnie konkursy, wernisaże i wystawy oraz 

pokazy teatralne, warsztaty, seanse filmowe oraz imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne. 
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Warto podkreślić, iż taki stan rzeczy wynika z przepisów i obostrzeń związanych 

z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2, które obowiązywały od połowy marca 

do końca 2020 r. Wobec tej sytuacji Wielickie Centrum Kultury nie miało możliwości zorganizowania 

w dotychczasowej formule wielu przedsięwzięć (przede wszystkim plenerowych koncertów i imprez 

oraz pokazów teatralnych). W zamian działalność Centrum w znacznej mierze przeniosła się 

do przestrzeni wirtualnej, w której odbywały się różnego rodzaju prelekcje, spotkania i wykłady 

(spośród 68 tego typu wydarzeń aż 55 prowadzonych było wyłącznie w formule on-line). 

Wartą odnotowania nowością w tym roku jest prowadzenie transmisji na żywo z wydarzeń 

odbywających się z udziałem publiczności – taka sytuacja miała miejsce w przypadku 9 wydarzeń 

kulturalnych i wynikała z aktualnych potrzeb społeczeństwa, które mimo wprowadzenia ograniczeń w 

życiu codziennym, wciąż zainteresowane było aktywnym udziałem w życiu kulturalnym prowadzonym 

przez Centrum. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy zwrócić uwagę na fakt, iż rok 2020 wraz 

ze zmianami, które przyniósł w życiu społecznym i kulturalnym, nie może zostać uznany za miarodajny 

w dalszym planowaniu rozwoju i wyznaczenia celów jednostki. Niewykluczone jednak, że pewne 

działania i rozwiązania wdrożone w życie w związku z pandemią COVID-19 wprowadzą na stałe 

zmiany w organizacji wydarzeń kulturalnych przez Wielickie Centrum Kultury. 

W roku 2020 nie został zorganizowany szereg sztandarowych wydarzeń w kulturalnym 

kalendarzu Wielickiego Centrum Kultury. Spośród nich wymienić należy przede wszystkim „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 – historycznego centrum 

miasta, które w opinii mieszkańców i turystów pozostawało w cieniu zabytkowej kopalni soli. Dzięki 

naszym działaniom w ubiegłych latach 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. 

Realizacja projektu „Rynek w centrum kultury”, jak również wszystkich innych wydarzeń 

organizowanych w formule plenerowej na wielickim Rynku Górnym (w 2020 r. – Dni św. Kingi, 

Wielickie Miodobranie, Rodzinny Marszobieg na Orientację) wpisuje się w Domenę 4, cel operacyjny 

1.1 w ramach Strategii Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022, tj. aktywizacja przestrzeni Rynku 

celem wykorzystania na działania kulturalno-turystyczne. Opisane wyżej zadanie wpisuje się również 

w II kluczowy obszar rozwoju (kulturalne centrum Wieliczki) w ramach Planu Rozwoju Wielickiego 

Centrum Kultury na lata 2019-2023. 

Odkładając na bok zagadnienia związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-

CoV-2 i wpływem, jaki ma to na organizację wydarzeń kulturalnych, warto zwrócić uwagę, 

iż w poprzednich latach widoczny był trend wzrostu oczekiwań mieszkańców Wieliczki w odniesieniu 

do ilości i rozmachu organizowanych wydarzeń. Niezmienny wydaje się również fakt, iż realizacja 

bogatego programu wydarzeń kulturalnych staje się szansą na pokazanie dorobku Wieliczki poprzez 

występy lokalnych artystów czy grup regionalnych i artystycznych. Właśnie w tych wydarzeniach 

w ubiegłych latach 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 systematycznie się rozwija. Co również ważne - Wielickie Centrum Kultury już 

od wielu lat jest miejscem rozpoznawalnym wśród artystów, którzy chcąc pokazać swój dorobek 

artystyczny, kierują zapytania o możliwość organizacji wystaw i występów. 
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Realizacja statutowego zadania Wielickiego Centrum Kultury, jakim jest organizacja wydarzeń 

kulturalnych wpisuje się w cel strategiczny I w ramach Domeny 4 Strategii Miasta i Gminy Wieliczka 

na lata 2015-2022. Wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum uznać należy za „Wielickie 

magnesy” – atrakcyjną ofertę, która stanowi rozpoznawalną wizytówkę naszego regionu. Jak 

wspomniano, w organizowanych przez Centrum 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 Centrum. Jednym 

z głównych zadań jednostki 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. 

Punkt Informacji Turystycznej w Wieliczce funkcjonuje od listopada 2013 r. 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. 

W ramach tego zadania, tj. organizacji turystyki na terenie gminy, mieści się również obsługa 

ruchu turystycznego w Kaplicy Morsztynów w Kościele Św. Klemensa. 

Zgodnie z założeniami Planu Rozwoju Wielickiego Centrum Kultury na lata 2019-2023 

prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej zalicza się do II spośród kluczowych obszarów 

działalności Wielickiego Centrum Kultury: Kulturalne centrum Wieliczki. 

Jednym z celów przyjętych w Strategii Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2015-2022 (Domena 

4: Wieliczka zwrócona ku turystom i kuracjuszom) 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.wck.wieliczka.eu działa również zakładka zawierająca 

kompleksową informację turystyczną i hotelową, a turyści mają również kontakt z wielickim PIT-em 

poprzez skrzynkę e-mailową. 

W 2020 roku z usług Punktu Informacji 1 599 turystów krajowych i 673 turystów 

zagranicznych. Zainteresowanie usługami PIT było znacząco niższe niż w latach ubiegłych, co wiązać 

należy z ograniczeniem ruchu turystycznego w trakcie trwania epidemii Sars-CoV-2, a także 

z czasowym zamknięciem obiektów turystycznych, hotelowych i gastronomicznych. Koszt realizacji 

zadania wyniósł 78120,41 zł. 

Tabela: Liczba osób korzystających z Punktu Informacji Turystycznej w Wieliczce w latach 2017-2020. 

Wyszczególnienie Turyści krajowi Turyści zagraniczni 

2017 2 306 3 036 

2018 3 382 5 024 

2019 3 479 4 092 

2020 1 599 673 
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Źródło: opracowanie własne Wielickie Centrum Kultury. 

Działalność wydawnicza Wielickiego Centrum Kultury wiąże się wydawnictwem bezpłatnego 

miesięcznika kulturalno-informacyjnego Puls Wieliczki w nakładzie 5 000 egzemplarzy miesięcznie 

oraz innych publikacji dotyczących życia społecznego, kulturalnego i 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 5000 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 2020 r. Wielickie Centrum Kultury 

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.wck.wieliczka.eu . Wydawanie miesięcznika „Puls Wieliczki” wpisuje się w założenia Domeny 

4, celu operacyjnego 2.2 Prowadzenie zintegrowanych działań promocyjno-informacyjnych, 

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: 139 387,97 zł. 

Jednym z głównych celów strategicznych Wielickiego Centrum Kultury jest prowadzenie 

lokalu Café 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. Liczba odwiedzających lokal w minionych latach potwierdza, 

iż zaspokaja on potrzebę mieszkańców i turystów, podkreślając rangę Wieliczki jako miasta gościnnego 

i atrakcyjnego. W 2020 roku z uwagi na obostrzenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych liczba 

klientów odwiedzających lokal była znacznie niższa w stosunku do lat ubiegłych i wyniosła niespełna 

2500 osób. 

W okresie wakacyjnym Café KULTURA uzupełnia ofertę Wielickiego Centrum Kultury 

poprzez regularne, niedzielne animacje dla dzieci w ogródku na płycie Rynku Górnego. Kawiarnia 

posiada również bardzo ważne walory estetyczne i historyczne. Przed otwarciem lokalu, w 2013 r. 

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 

ornament patronowy, czyli wykonywany za pomocą szablonów. 

Prowadzenie kawiarni Café Kultura wpisuje się w II kluczowy obszar rozwoju zawarty w Planie 

Rozwoju Wielickiego Centrum Kultury na lata 2019-2023, tj. kulturalne centrum Wieliczki, jak również 

w założenia zawarte w Strategii Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022 (Domena 4, cel 

strategiczny I: wydłużenie pobytu turysty i kuracjusza na terenie Gminy Wieliczka). Przychód z tytułu 

realizacji zadania wyniósł: 28 504,86 zł. 

Na podstawie umowy dzierżawy Wielickie Centrum Kultury dzierżawi odcinek ciągu pieszo-

rowerowego zwanego Traktem Solnym (między ul. Mickiewicza i ul. ks. Goliana). Trakt ten stanowi 

główny ciąg komunikacyjny, prowadzący do stacji kolejowej Wieliczka Rynek-Kopalnia, pobliskich 

szkół i punktów handlowych. Wzdłuż traktu została zamontowana infrastruktura towarzysząca 

w postaci ławek. Obszar jest oddalony od głównych dróg naszego miasta, a tym samym bezpieczny dla 

dzieci. Ponadto dzięki zagospodarowanej zieleni jest miejscem odpoczynku wieliczan. W 2018 r. została 

zawarta również umowa dzierżawy, na podstawie której na Trakcie Solnym pojawiła się kawiarnia wraz 



170 

 

z ogródkami, pozwalając mieszkańcom i turystom odpocząć w letnie dni. Wspomniany odcinek Traktu 

Solnego w 2020 roku był miejscem ekspozycji plenerowej wystawy „Dawna Wieliczka” opracowanej i 

sfinalizowanej przez Wielickie Centrum Kultury. Koszt utrzymania Traktu Solnego wyniósł: 

15 600,00 zł. 

W 2020 roku zrealizowano szereg prac remontowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

siedziby głównej Wielickiego Centrum Kultury. Wewnątrz wykonano malowanie korytarza, auli, 

pomieszczeń na I piętrze. Ponadto na korytarzu i w części pomieszczeń na I piętrze położono nową 

podłogę. Na zewnątrz naprawiono rynny i zabezpieczono attyki. Koszt remontu: 95 598,70 zł. 

W 2020 roku przeprowadzono również prace remontowe w budynkach świetlic 

środowiskowych w Sułkowie i w Mietniowie. Wykonano malowanie ścian oraz renowacje podłóg. 

Koszt remontu: 17 086,25 zł (w tym: Sułków – 8 591,70 zł, Mietniów – 8 494,55 zł). 

Prowadzenie prac remontowych wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na 

lata 2015-2022 (Domena 2, cel operacyjny 2.1 Poprawa warunków lokalowych siedziby Wielickiego 

Centrum Kultury oraz obiektów wykorzystywanych na cele kulturalne na terenie Miasta i Gminy 

Wieliczka). 

Wielickie Centrum Kultury 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 Centrum 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. Centrum 

od wielu lat pełni rolę wspierającą i integrującą dla tych środowisk i chce w tym obszarze rozwijać 

swoją działalność. 

Wielickie Centrum Kultury postrzegane 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 Centrum. 

Z uwagi na niedostateczną ilość sal i dużą ilość chętnych na zajęcia Centrum w ostatnich latach 

zmuszane jest coraz częściej do ograniczenia projektów związanych z jego statutową działalnością. 

W związku z powyższym jednym z kluczowych zagadnień Planu Rozwoju na lata 2019-2023 jest 

pozyskanie nowej przestrzeni do prowadzenia statutowej działalności. 

W związku ze stale powiększającą się liczbą mieszkańców miasta i gminy Wieliczka pojawiła 

się konieczność zapewnienia opieki przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy. Wielickie 

Centrum Kultury udostępnia część pomieszczeń w budynkach świetlic środowiskowych w Lednicy 

Górnej, Kokotowie i Janowicach 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, w świetlicy w Kokotowie – punkt przedszkolny Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach, 

a w świetlicy środowiskowej w Janowicach - punkt przedszkolny Szkoły Podstawowej w Janowicach. 

Ponadto inne budynki świetlic środowiskowych udostępniane są na potrzeby prowadzenia zajęć 

lekcyjnych. Ze świetlicy środowiskowej w Sygneczowie korzysta Szkoła Podstawowa na potrzeby 

przeprowadzania lekcji wychowania fizycznego. Okazjonalnie również Szkoła Podstawowa może 

korzystać z sali w budynku świetlicy środowiskowej w Mietniowie na cele realizacji spotkań. 
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W nawiązaniu do współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego należy 

podkreślić, iż jednym ze statutowych obszarów działalności Wielickiego Centrum Kultury jest 

organizacja wydarzeń kulturalnych. Część z nich organizowana jest pod honorowym patronatem i przy 

wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. W 2020 roku Centrum zorganizowało następujące 

wydarzenia kulturalne pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka: 

− Finał Wielickiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

− Dni św. Kingi, 

− Wielickie Miodobranie, 

− Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wieliczce, 

− Nocny Rodzinny Marszobieg na Orientację. 

Wymienione wydarzenia kulturalne stanowią jeden z najatrakcyjniejszych elementów 

działalności Wielickiego Centrum Kultury, który przyciąga powiększające się z roku na rok grono 

odbiorców, stanowiąc rozpoznawalną wizytówkę całej Gminy Wieliczka. Organizację tego typu 

wydarzeń uznać należy zatem za flagowe działania Centrum, 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 wpisuje się w cel strategiczny I w ramach 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. 

W 2020 r. w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią wirusa Sars-CoV-2 Wielickie Centrum 

Kultury wprowadziło pewne zmiany w swojej ofercie. Oprócz wspomnianych już zajęć edukacyjnych 

oraz wydarzeń kulturalnych realizowanych częściowo lub wyłącznie w formie on-line poszerzono ofertę 

Punktu Informacji Turystycznej i Cafe Kultura o nowe produkty w charakterze pamiątek/upominków. 

Gadżety te dostępne są również na sprzedaż w utworzonym w listopadzie 2020 r. sklepiku internetowym 

funkcjonującym w ramach witryny www.wck.wieliczka.eu. Utworzenie sklepiku internetowego 

umożliwia dokonywanie bezpiecznych transakcji on-line, bez konieczności wychodzenia z domu. 

Nie można wykluczyć, iż w kolejnych latach, z uwagi na wprowadzony w marcu 2020 roku stan 

epidemii, działalność Wielickiego Centrum Kultury ulegnie dalszym modyfikacjom, które dostosowane 

zostaną do bieżących wymagań sanitarnych i epidemiologicznych, zgodnych z zaleceniami 

Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

VII.3.2.2. MEDIATEKA - BIBLIOTEKA MIEJSKA W WIELICZCE 

Na podstawie Uchwały nr XIV/219/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 9 marca 2020 r. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna będąca samorządową instytucją kultury Gminy Wieliczka 

zmieniła nazwę na Mediateka - Biblioteka Miejska w Wieliczce. 

Wielicka biblioteka to miejsce szczególne. To nowoczesne centrum życia, wiedzy i kultury 

tworzone z pasją przez ludzi i dla ludzi. To „trzecie miejsce” - przestrzeń, która łączy w sobie to, co 

najlepsze w domu – rodzinną atmosferę, poczucie bycia u siebie, z tym, co najciekawsze – możliwością 

poznawania nowych osób, bycia razem z innymi ludźmi. Biblioteka jest otwarta dla każdego, 

niezależnie od wieku, wykształcenia czy dochodów. Jest idealnym miejscem spotkań, rozwijania 

zainteresowań i wiedzy. 

Wielicka biblioteka od lat stara się zmieniać i dostosowywać do potrzeb współczesnego świata 

i wymagań czytelników. Prowadzi wiele różnorodnych działań: dba o wczesną edukację małych dzieci, 

wspiera matki, organizuje działania dla seniorów, pomaga w poszukiwaniu pracy, udostępnia 

nowoczesne technologie.  Kupuje nowości wydawnicze dla starszych i młodszych czytelników, 

poszerza zbiory o audiobooki i książki zabawki dla najmłodszych. Do dyspozycji czytelnikom daje 

katalog on-line, bezpłatny dostęp do Internetu, informacji prawnej LEX oraz do e-booków. Doposaża 
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działy w nowoczesny sprzęt – komputery, laptopy, drukarki, skanery, roboty, X-box, tablety, rzutniki 

i inne nowoczesne narzędzia do pracy z czytelnikami.  

Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce jest miejscem pełnym książek, ale też ludzi 

tworzących atmosferę tego miejsca. Jest biblioteką przyjazną i otwartą dla każdego. Stanowi przestrzeń 

spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.  

Obecnie mieszkańcy nie przychodzą już do biblioteki tylko po książki, lecz także po e-booki, 

audiobooki, biorą udział w spotkaniach autorskich, uczestniczą w pokazach filmów, grają w gry 

planszowe oraz komputerowe. Biblioteka to nie tylko skarbnica książek, miejsce spotkań, rozmów, 

wymiany myśli. Przybyłych do biblioteki czytelników wita nowoczesna przestrzeń ze specjalnie 

wydzielonymi strefami. Oprócz wypożyczalni i czytelni, w budynku Wielickiej Mediateki dostępna jest 

również kawiarnia, miejsca na warsztaty i spotkania, sala widowiskowo-kinowa oraz piękny hol, 

na którym odbywają się wystawy i wernisaże. 

W związku z epidemią koronawirusa, od 17 marca 2020 r. Biblioteka przeszła w tryb pracy 

zdalnej. Nasze działania statutowe zostały w całości przeniesione do Internetu. Niestety wypożyczenia 

książek i innych materiałów bibliotecznych zostały wstrzymane w związku z wprowadzeniem przez 

Rząd obostrzeń na czas epidemii. Ponowne otwarcie biblioteki dla czytelników nastąpiło 18 maja przy 

zaostrzonym rygorze sanitarnym. Kolejne zamknięcie biblioteki nastąpiło w okresie od 9 do 29 

listopada. 

W tym czasie zostały wykonane zaległe prace związane z porządkowaniem księgozbioru – 

nanoszenie ubytków retrospektywnych w księgozbiorze elektronicznym, poprawa klasyfikacji, 

wykreślanie makulatury z inwentarzy, robienie schowków do zakupu, przygotowanie makulatury, 

sprzątanie, przygotowanie treści dotyczących biblioteki na stronę internetową, wymiana zużytych 

kodów na książkach, uaktualnienie kart zobowiązań, kronik bibliotecznych, czynności polegające na 

sprawdzeniu każdego konta czytelnika z kartą zapisu, wsteczne uzupełnianie danych, usuwanie kont 

nieaktualnych. W trakcie pracy zdalnej sprawdzono około 8 tysięcy kont czytelniczych, z czego 1277 

zostało usuniętych. W czasie pracy zdalnej bibliotekarki uszyły maseczki ochronne dla MGOPS w 

Wieliczce oraz dla pracowników Biblioteki.  

Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej wypożyczalnie wielickiej biblioteki starały się 

wychodzić naprzeciw odbiorcom i oferować nowe, zamienne usługi udostępniania i wypożyczania dla 

swoich czytelników. Były to m.in.: 

− „Skanowanie na żądanie” – usługa udostępniania wybranych fragmentów literatury czy czasopism, 

często potrzebnych np. do pisania pracy dyplomowej. Zamówienie na skan można było złożyć 

telefonicznie lub mailowo, a sama usługa świadczona była za pomocą poczty elektronicznej 

− „Książka na zamówienie” – usługa uruchomiona podczas listopadowego zamknięcia jednostek 

kultury. Telefoniczne, mailowo lub za pomocą internetowego konta bibliotecznego każdy czytelnik 

mógł zamówić dla siebie książki, a potem o umówionej wcześniej godzinie odebrać je przed 

budynkiem wielickiej Mediateki w sposób bezkontaktowy od dyżurującego bibliotekarza, a także 

zwrócić mu przeczytane książki.  

W ciągu roku zakupiono także materiały wykorzystywane do bezpośredniej pracy 

z czytelnikiem w ramach zajęć prowadzonych w Bibliotece Miejskiej oraz filiach bibliotecznych. 

W roku 2020 główne źródło przychodów MBM w Wieliczce stanowiła dotacja na bieżącą 

działalność Biblioteki przekazywana przez Gminę Wieliczka. W 2020 r. wysokość dotacji gminnej 

wyniosła 1 713 506,00 zł. 

Źródło przychodów stanowiła 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 2020 r. wyniosła 120 000,00 zł. 
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W ramach dochodów własnych źródło przychodów stanowiły m.in.:  

− opłaty za przetrzymanie książek, 

− opłaty za usługi ksero, 

− dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Biblioteki Narodowej: „Zakup 

nowości wydawniczych dla bibliotek”, 

− dotacja otrzymana ze środków MKDNiS w ramach Programu „Kultura-interwencje” realizowanego 

przez Narodowe Centrum Kultury. 

Środki budżetowe biblioteki przeznaczono w ramach prowadzonej przez Mediatekę - Bibliotekę 

Miejską w Wieliczce działalności na wykonywanie zadań statutowych określonych dla bibliotek 

w związku z prowadzoną przez nie działalnością kulturalną polegającą na tworzeniu i upowszechnianiu 

kultury i czytelnictwa. W ramach tej działalności dokonano: 

− zakupu książek dla Biblioteki Miejskiej, Oddziału dla dzieci i młodzieży oraz filii bibliotecznych 

na kwotę 52 804,74 zł,  

− dokonano zakupu zbiorów specjalnych (audiobooków) na kwotę 5 756,86 zł. 

Po raz kolejny Biblioteka wnioskowała do Biblioteki Narodowej o dotację w ramach Programu 

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. W ramach realizacji ww. programu MBM w Wieliczce 

otrzymała kwotę 16 150,00 zł, które przeznaczyła na zakup 694 egzemplarzy książek. 

Dodatkowo Biblioteka uzyskała dofinansowanie na zakup usług dostarczania publikacji drogą 

elektroniczną w ramach środków finansowych Ministra Kultury w kwocie 8 790,00 zł, które to środki 

zostały przeznaczone w całości na zakup dostępu do platformy ebooków. 

W ramach wykorzystanych środków pokryto także koszty związane z bieżącą działalnością 

biblioteki, w tym koszty dotyczące utrzymania budynków biblioteki oraz utrzymania 8 filii 

bibliotecznych. Pokryto m.in. koszty: 

− energii, 

− zakupu materiałów biurowych, bibliotecznych, środków czystości, 

− rachunków telefonicznych, koszty konserwacji i naprawy sprzętu, drobnych usług, wynajmu lokali 

w których mieści się główna siedziba MBM w Wieliczce przy pl. M. Skulimowskiego oraz filii 

bibliotecznych, koszty utrzymania bieżącego lokali. Koszty szkoleń, badań lekarskich, świadczeń 

bhp, zakupu środków ochrony w związku ze stanem epidemii, 

− wynagrodzeń osobowych pracowników, zleceniobiorców, 

− składek na ubezpieczenia społeczne należnych od wynagrodzeń pracowników (składki emerytalne, 

rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy). 

Działalność okołoczytelnicza. 

Wypożyczalnia główna: 

1) Damska Torebka.  

Cykl warsztatów psychologiczych, rozwojowych oraz praktycznych skierowanych głównie 

do kobiet, w każdym wieku. W roku 2020 odbyło się 7 spotkań w ramach cyklu:  

− Marzec: Muzy danych mistrzów, 

− Kwiecień: Fizjoterapia – ostry dyżur, 

− Maj: Praca nad poczuciem własnej wartości, 

− Czerwiec: Kosmetyki i zabiegi w okresie letnim, 

− Październik: Magiczna moc naturalnych olejków, 

− Listopad: Zimowe porady kosmetyczne, 

− Grudzień: Naturalne upominki kosmetyczne.  

W sumie w spotkaniach w 2020 roku udział wzięły 124 kobiety.  

2) Siłownia Literacka.  

Cykl warsztatów dla młodzieży niepełnosprawnej, w którym udział biorą członkowie Wielickiej 

Wspólnoty Młodzieży Niepełnosprawnej wraz z opiekunami. Spotkania odbywają się raz 
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w miesiącu, a tematyka zajęć jest dobrana w taki sposób, aby oddziaływała na procesy poznawcze: 

pamięć, myślenie, kreatywność, język oraz na procesy emocjonalno – motywacyjne, czyli 

wyrażanie i nazywanie emocji, wspomaganie motywacji, aktywizacja oraz rozpoznawanie 

elementów komunikacji niewerbalnej.  

W ramach cyklu odbyło się 8 spotkań w których udział wzięły 152 osoby: 

− Luty: Skąd się biorą emocje i jak sobie z nimi radzić, 

− Maj: Czym jest wyobraźnia i jak może pomóc w sytuacjach stresowych, 

− Czerwiec: Jak efektywnie planować i usprawnić komunikację, 

− Sierpień: Uchwycić najpiękniejsze chwile – warsztaty fotograficzne, 

− Wrzesień: Mam pomysł, 

− Październik: Książka uczy, bawi, wychowuje, 

− Listopad: Jak uczy się mózg, 

− Grudzień: Świąteczna radość spotkania. Tradycje bożonarodzeniowe. 

3) Wymiana książek.  

Akcja wymiany książek wydanych po 2000 r. która organizowana jest raz w miesiącu, przez tydzień, 

w Wypożyczalni Głównej. Dodatkowo wymiana przeprowadzana jest okazjonalnie jako wydarzenie 

towarzyszące dużych imprez. W roku 2020 odbyły się 4 akcji wymiany, w których udział wzięło 88 

osób. 

4) Bal seniora.  

8 lutego 2020 r w Solnym Mieście mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka brali udział 

w Królewskim Balu zorganizowanym przez Burmistrza Wieliczki, Mediatekę - Bibliotekę Miejską 

w Wieliczce, Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne „Solne Miasto” oraz Wielickie Centrum Kultury 

w Wieliczce. W balu wzięło udział około 400 osób. Jak co roku, gospodarz wydarzenia Burmistrz 

Wieliczki Artur Kozioł przywitał przybyłych gości, złożył życzenia noworoczne i życzył dobrej 

zabawy. W taneczny nastrój wprowadzili gości tancerze z Małopolskiego Centrum Tańca. Podczas 

Królewskiego Balu nie mogło też zabraknąć tradycyjnego poloneza, który poprowadzili tancerze 

z Zespołu Regionalnego „Mietniowiacy”. Zabawa karnawałowa została zorganizowana już po raz 

siódmy. Początkowo projekt ten był przeznaczony tylko dla seniorów, ale obecnie wydarzenie jest 

już wielopokoleniowe. Jego głównym celem jest integracja mieszkańców i promocja aktywnego 

stylu życia. 

5) Międzyszkolna Liga Debat Oksfordzkich pod hasłem „Słowa mają moc”  

To projekt edukacyjny realizowany po raz pierwszy przez wielicką bibliotekę, pod honorowym 

patronatem Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła. Wcielając w życie plan debatowania w naszym 

mieście, pragnęliśmy stworzyć dla młodzieży przestrzeń do dyskutowania na ważne tematy, a także 

możliwość nauki i sprawdzenia się w trudnej sztuce wystąpień publicznych. Pierwsza edycja Ligi 

Debat odbyła się pod hasłem "Słowa mają moc". Celem wydarzenia było szukanie odpowiedzi na 

ważne dla młodzieży pytania i zagadnienia, a także nauka konstruktywnego dialogu i dyskusji, 

rozwój umiejętności publicznego występowania, pisania przemówień i argumentowania. Patronat 

Merytoryczny nad projektem objęło Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, a partnerami 

w projekcie zostali: Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, Wielickie Centrum 

Kultury oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce. W debatach, które 

zgromadziły kilkadziesiąt uczestników na sali kinowej wielickiej Mediateki udział wzięli uczniowie 

szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Wieliczka. 

6) Wehikuł czasu – Dzień z historią”.   

19 września na placu Skulimowskiego odbyła się impreza pn. „Dzień z Historią – Wehikułu Czasu”. 

Mieszkańcy miasta i okolic mieli możliwość przeniesienia się do czasów wczesnego średniowiecza. 

Dla dzieci przygotowano: przedstawienie, w którym zaprezentowano spektakl związany 

z początkami naszego państwa, jakim był chrzest Mieszka I. Przed budynkiem Mediateki powstało 

wczesnośredniowieczne obozowisko, przygotowane przez stowarzyszenie rekonstrukcyjne - 

Drużynę Najemną Rujewit. Dla uczestników przygotowano różnorodne warsztaty, zaprezentowano 

wczesnośredniowieczne rzemiosła, stroje, uzbrojenie, pokazy walk i zwyczaje. Nie zabrakło także 

konkursów i atrakcji dla najmłodszych, takich jak: gra w Kubba, turniej łuczniczy, przeciąganie 

liny, szkółka młodego woja. Dzień zakończył się pokazem tańca oraz rozdaniem nagród. 

Wieczorem, w sali kinowej odbyło się spotkanie autorskie z historykiem, dziennikarzem, 
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nauczycielem, popularyzatorem historii - Janem Wróblem, promujące jego, książkę „Grunwald 

1410. Świętością nie wygrasz”. 

7) Kampania Pomarańczowej Wstążki.  

W okresie między 1 a 19 listopada, Mediateka - Biblioteka Miejska w Wieliczce brała udział 

w międzynarodowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki, której celem jest zwiększenie społecznego 

zaangażowania w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Dzięki współpracy z Wielickim 

MGOPS przygotowaliśmy ulotki informacyjne, a także upominki w postaci odblasków, 

długopisów, wstążek oraz naklejek. Większość działań w tym roku zostało przeniesionych 

do Internetu, jednak w na terenie gminy, jak i w naszej bibliotece, a także filiach nie brakowało 

pomarańczowych akcentów w postaci dyń, półeczki tematycznej oraz ozdób.  

W ramach kampanii wielicka biblioteka przygotowała dla najmłodszych film, w którym nasza 

maskotka czyta dzieciom bajkę terapeutyczną „Trampkowa królewna”. Rozesłano także do szkół 

materiały promocyjne dotyczące akcji. 10 listopada przed budynkiem Mediateki przeprowadzono 

akcję krwiodawstwa. Dla wszystkich, którzy w tym dniu oddali krew, biblioteka przygotowała 

specjalne prezenty w postaci książek oraz czekolad.  

Głównym punktem Kampanii była konferencja on-line nt. Ochrony Dzieci i Młodzieży przed 

Krzywdzeniem LUBIĘ SZANUJĘ AKCEPTUJĘ.... Odbyła się ona 18 listopada. W trakcie jej 

trwania poruszono tematy dzieci doświadczających przemocy w izolacji, przemocy rówieśniczej 

w świecie on-line, wpływu przemocy domowej na rozwój relacji społecznych w życiu dziecka oraz 

aspektów prawnych przemocy rówieśniczej. W działaniach przygotowanych przez bibliotekę 

w ramach kampanii wzięło udział ok. 100 osób. 

8) Noc Bibliotek.  

VI Ogólnopolska Noc Bibliotek odbyła się 9 października 2020 r. Celem wydarzenia, jak co roku 

było zachęcenie do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych 

instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych 

centrów żywej kultury i edukacji. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Klimat na czytanie”. 

Nasza biblioteka przygotowała szereg atrakcji, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W trakcie 

wydarzenia odbyła się projekcja filmu: "Jakub, Mimmi i gadające psy", reż. Edmunds Jansons, 

warsztaty rękodzielnicze "Drugie życie książki", "Las w słoiku"," Malowanie ekotoreb". W strefie 

klimatycznej można było zdobyć "Jabłko niespodziankę", przeczytać tytuły zagrożone wyginięciem 

oraz książki z tematyką Eco. Nadleśnictwo Niepołomice tłumaczyło przybyłym jak orientować się 

w zieleni podczas warsztatu czytania map. Przed budynkiem Wielickiej Mediateki stanęło 

rowerowe kino plenerowe - przed budynkiem Wielickiej Mediateki, a obok można było pograć w 

EKO–memory. Goście mogli dowiedzieć się jak powstaje energia ze słońca Energia i dowiedzieć 

się tym samym y – jak działa fotowoltaika. Punktem kulminacyjnym wieczoru było spotkanie 

autorskie z niezależnymi reporterami Marią Hawranek i Szymonem Opryszkiem. pt. „Nasza droga 

do klimatu”. O godzinie 20:30 nastąpiło uroczyste wkopanie KAPSUŁY CZASU z życzeniami dla 

planety od Wieliczan. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna prac Kamila Sorockiego 

"Z nią ". 

9) Akcje książkowe.  

Wypożyczalnia Główna zorganizowała pięć akcji książkowych mających na celu promocję 

wybranej literatury, dopasowanej do okoliczności, poruszającej temat przewodni odbywającego się 

wydarzenia czy święta. W tym roku odbyły się: Czytanie jest w modzie – czytaj w classic blue, 

Randka w ciemno, Pączek w literaturze, Kolekcja letnia 2020, Książki o tematyce eco oraz 

zagrożone wyginięciem. Z przygotowanej oferty skorzystało około 120 osób. 

10) Wernisaż prac Izabeli Faber.  

W dniach 6-13 marca 2020 r. w holu Mediateki można było obejrzeć wystawę prac fotograficznych 

Izabeli Faber. Autorka to fotograf z pasją, w swoich pracach stawia przede wszystkim na człowieka, 

jego emocje, relacje, drogę, sens istnienia i życia. Wystawa była zwieńczeniem projektu „Granica”, 

który miał pokazać portrety kobiet, które przekroczyły 40-stkę i ich doświadczenia z tym związane. 

Każda fotografia opowiada los konkretnej osoby, jej marzenia, nadzieje, codzienne troski i 

zmartwienia. Zdjęcia zostały wykonane w konwencji malarskiej. Ponadto do każdej fotografii 

kobieta pozuje z rekwizytem, jest to coś zarówno materialnego jak i niematerialnego, coś 

szczególnego, ważnego, znaczącego dla bohaterki portretu.  
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11) Majówka 2020 – wykład online – „Kryminalny Kraków”.   

Wykład Kryminalny Kraków prowadził Wojciech Zabielski – licencjonowany przewodnik 

po Krakowie. Opowiadał on o mniej znanej historii miasta: zbrodniach, oszustach, złodziejach czy 

wampirze z Krakowa. Spotkanie z przewodnikiem było jednym z wydarzeń w ramach większego 

projektu organizowanego przez bibliotekę: Majówka z biblioteką. 

12) "Niemożliwe nie istnieje" – spotkanie z Aleksandrem Dobą.  

20 listopada zostało zorganizowane spotkanie autorskie online pt. "Niemożliwe nie istnieje" 

z podróżnikiem Aleksandrem Dobą, które poprowadziła Maria Hawranek. Była to niezwykła 

rozmowa o sile pasji, podróżach, pogodzie ducha i przygodach na oceanie. Spotkanie odbyło się 

dzięki uczestnictwu biblioteki w programie Dyskusyjnych Klubów Książki realizowanym i 

dofinansowanym przez Instytut Książki. 

Dział dzieci i młodzieży. 

Ze względu na pandemię koronawirusa Dział dla Dzieci i Młodzieży nie miał możliwości 

organizacji lekcji tematycznych i bibliotecznych w siedzibie biblioteki, które dotychczas cieszyły się 

bardzo dużą popularnością. Dział realizował jednak do marca 2020 r. działania stacjonarnie, 

a po rozpoczęciu pandemii wiele z nich zostało przeniesionych do Internetu.  

W roku 2020 zostały zrealizowane następujące projekty:  

1) Witajcie w naszej bajce..  

Międzypokoleniowe warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka. Podczas spotkania zaprezentowana 

została wystawa Beaty Fingas - Śniegoń, przedstawiająca dawną literaturę dziecięcą. Ze świata 

tradycyjnych książeczek, przenieśliśmy się w świat bajki w nowoczesnej odsłonie, dzięki 

aplikacjom na tabletach i zabawie z robotami Photon.  

2) Ferie 2020.  

W czasie ferii realizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży, które korzystały z X-box, gier 

planszowych oraz photonów. 

3) Turniej Carcassonne i wieczór planszówek.    

Turniej Carcassonne oraz pierwszy wieczór planszówek organizowane już od kilku lat w wielickiej 

bibliotece zgromadziły tym razem rekordową liczbę uczestników. W spotkaniu uczestniczyły całe 

rodziny oraz grupy przyjaciół. 

4) Moje Kamishibai - konkurs literacko-plastyczny.  

Konkurs literacko-plastyczny Moje kamishibai adresowany był do wszystkich rodzin z terenu 

Miasta i Gminy Wieliczka. Zwycięzcy wykazali się kreatywnością oraz estetyką pracy.  

5) Cykl spotkań autorskich z Renatą Piątkowską.  

Tematem spotkań była postać Ireny Sendlerowej - głównej bohaterki książki "Wszystkie moje 

mamy". W spotkaniach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z gminy Wieliczka.    

6) BIBQuiz fantastyczny.   

II mobilny quiz w oparciu o książkę "Felix, Net i Nika" adresowany był do młodzieży 

i zrealizowany za pomocą aplikacji Kahoot. 

7) "Książka! Kamera! Akcja!" – konkurs na video recenzję książki dla dzieci.  

Mali pasjonaci czytania, przed kamerą, w domowym zaciszu opowiadali o ulubionych lekturach. 

Dzięki nadesłanym do nas filmikom poznaliśmy upodobania czytelnicze dzieci do 11 roku życia. 

8) "Odważny Pastuszek", "Prawdziwy Skarb" - spektakle dla dzieci.  

Na scenie wielickiej Mediateki zostały zaprezentowane 2 spektakle zrealizowane we współpracy 

z teatrem dla dzieci i młodzieży EDEN. 

9) Na dobrą nockę.  

Cykliczne spotkania online z literaturą dla najmłodszych. Czytanie metodą Kamishibai zwaną 

inaczej papierowym teatrem. Zaprezentowano między innymi: "Baśń o dwunastu miesiącach", "Mój 

przyjaciel Kemushi", "Czerwony Kapturek". 

10) Dobranocki z Grzeszczukiem.  

Cykl spotkań na dobranoc z Jerzym Grzeszczukiem, autorem książek dla najmłodszych ,,Kogut 

Niekurka i przyjaciele". 
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11) Molikowe czytanie na dobranoc.  

Z okazji Dnia Dziecka Molik, ulubieniec naszych małych czytelników przeczytał na dobranoc 

gruffalowe opowieści, które zostały udostępnione na Facebooku biblioteki. 

12) Wakacje 2020.  

W ramach oferty wakacyjnej najmłodsi użytkownicy biblioteki mogli skorzystać z „Wakacyjnej 

Strefy Dziecięcej”, która została utworzona w nowej części Mediateki, gdzie docelowo ma zostać 

przeniesiony Dział Dzieci i Młodzieży. Zajęcia m.in. z programowania, robotyki, gier planszowych, 

pokazy bajek oraz zajęcia warsztatowe realizowane były przez całe wakacje. Dodatkowo można 

było skorzystać z czytelni komputerowej, x-boxów oraz photonów. Projekt realizowany był 

we współpracy z Wielickim Centrum Kultury oraz Kinem Wielicka Mediateka. 

13) Molik on tour – z Molikiem w podróż po Polsce.  

Konkurs – Molik on tour, był wakacyjną facebookową zabawą adresowaną do najmłodszych 

odbiorców, pasjonatów podróżników. 

14) Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej „Ojce i dziatki”.  

W wielickiej Mediatece odbyła się uroczysta inauguracja festiwalu. Gościem specjalnym 

wydarzenia, które odbyło się w dniu 21 sierpnia w bibliotece był Józef Wilkoń, pochodzący 

z wielickich Bogucic światowej sławy malarz, rzeźbiarz, twórca plakatów i ilustrator książek, jeden 

z ostatnich – działających nieprzerwanie od lat 60-tych XX wieku – przedstawicieli Polskiej Szkoły 

Ilustracji. 

15) "Abecadło z pieca spadło!" - koncert z okazji Dni Kingi.  

Na rozpoczęcie święta Ziemi Wielickiej Monika Małgorzata Lis i Sara Lejmel zaśpiewały piosenki 

inspirowane twórczością Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, które zostały zaprezentowane na scenie 

wielickiej Mediateki. 

16) "Emocje dzieci vs cierpliwość rodziców".  

Facebookowe spotkanie na żywo prowadzone przez psycholożkę, autorkę książek dla dzieci - 

Patrycję Filak. Tematem spotkania były emocje dzieci, a cierpliwość rodziców - co pomaga w 

zrozumieniu dzieci, a co przeszkadza? 

Dział Regionalny.  

W ciągu roku 2020 w Dziale Regionalnym wykonywano zadania, które można podzielić 

na kilka kategorii:  

− praca ze zbiorami, 

− obsługa czytelników/użytkowników, 

− Bibliografia Małopolski, 

− imprezy/wydarzenia/akcje (koordynowane), 

− imprezy/wydarzenia/akcje (pomoc/współpraca), 

− warsztat pracy, 

− szkolenia. 

W ramach pracy ze zbiorami wykonywano następujące zadania: 

− akcesja czasopism bieżących i regionalnych, 

− skanowanie, organizacja, obróbka graficzna, opracowanie plików i tagowanie (tematowanie) oraz 

korekta wycinków; wyszukiwanie odpowiedniego oprogramowania i narzędzi, praca nad 

słownikiem tematów do wycinków, instrukcje i szkolenie praktykantki dot. wycinków, OPAC - 

korekta i ujednolicenie haseł osobowych i przedmiotowych do zbiorów regionalnych, 

− aktualizacja danych w inwentarzu o lokalizacji oraz uzupełnienie opisów w wydawnictwach 

zbiorowych, stworzenie szkicu szablonu opracowania zbiorów specjalnych, 

− pozyskanie zbiorów i wyszukiwanie informacji o nowościach, spisy i pomoce wyszukiwawcze np. 

prace dyplomowe, lokalizowanie dokumentów z dotychczasowych spisów nieformalnych, 

− porządkowanie i wydzielanie kolekcji, w tym czasopism, makulatury, pozyskiwanie gazet 

regionalnych, skanowanie zbiorów do kartoteki zagadnieniowej (nie wycinków), 

− uzupełnianie elektronicznej kartoteki zagadnieniowej, skanowanie i zbieranie dokumentów, 

odnośniki, zestawienia bibliograficzne, opracowanie dokumentów, 
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− porządkowanie zbiorów w magazynach: wg tematów (np. teczki tematyczne, teczki miejscowości, 

segregatory tematyczne, teczki osobowo-rodowe, archiwum Wieliczka-Wieliczanie, wycinki 

prasowe, kolekcje tematyczne) oraz wg form (prace dyplomowe, książki, czasopisma regionalne). 

W ramach pracy z czytelnikiem wykonywano następujące zadania: 

− kwerendy - spotkania lub rozmowy telefoniczne z czytelnikiem, wyszukiwanie materiałów 

w zbiorach Biblioteki oraz Internecie, przygotowanie dokumentu z realizacja kwerendy, spisywanie 

zawartości teczek oraz zbiory nieopracowane do kwerend, 

− udostępniano zbiory ze zbiorów specjalnych regionalnych (nie skatalogowanych, udostępnianych 

na specjalne zamówienie), 

− dodatkowo spotkania pracownika działu w związku z prowadzoną działalnością regionalną (zbiory, 

imprezy). 

W ramach udziału w Bibliografii Małopolski opracowywano rekordy bibliograficzne, hasła 

osobowe i przedmiotowe, aktualizowano dokumentację i oprogramowanie, brano udział w spotkaniach 

bibliografów i aktualizowano zasady opracowania. 

Wydarzenia/imprezy/akcje koordynowane przez dział: 

− Dyskusyjny Klub Książki.  

W 2020 r. zorganizowano 5 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki (2 stacjonarnie i 3 online), 

w których wzięło w sumie udział 51 osób. Podczas spotkań rozmawia się o książce 

przewodniej spotkania, pozostałych lekturach klubowiczów oraz innych doświadczeniach 

okołoliterackich (film, teatr, wydarzenia kulturalne). Na zakończenie projektu odbyło się 

spotkanie autorskie finansowane ze środków Instytutu Książki z podróżnikiem Aleksandrem 

Dobą.   

Zadania: organizacja i udział, realizacja we współpracy z Wypożyczalnią Główną, organizacja 

spotkań oraz zarządzanie projektem, przygotowania książek przewodnich i polecanych, 

promocja, plakatowanie, mailing, realizacja, sprawozdania i relacje, wysyłka i zamówienie 

książek, aktualizacja dokumentacji, udział w zjazdach i szkolenia moderatorów, organizacja 

spotkania w ramach DKK. 

− 100 lat temu w Wieliczce.  

To projekt polegający na publikacji fragmentów wycinków prasowych dot. Wieliczki i okolic 

sprzed 100 lat. Zadania: organizacja, wyszukiwanie informacji w bibliotekach cyfrowych, 

opracowanie grafiki, optymalizacja grafik na www, teksty, promocja na www oraz fb.  

− Barbórka.  

4 grudnia dział regionalny przygotował obchody Barbórki A.D. 2020, które po raz pierwszy 

odbyły się w formie online. Ten szczególny dzień rozpoczął się od spotkania wielickiego 

górnika z biblioteczną maskotką - Molikiem. W czasie rozmowy nasz gość opowiedział 

o pracy górnika oraz przedstawiła swój mundur górniczy opowiadając o jego symbolice. 

Na koniec górnik wraz z Molikiem przeczytali jedną z legend Juliana Majki o cudownym 

pierścieniu, czyli o tym skąd wzięła się sól w Wieliczce. Z okazji barbórki został także 

zaprezentowany tutorial rękodzielniczy pokazujący jak wykonać solne lampiony. 

Na zakończenie dnia odbyło się wyjątkowe spotkanie pt. "Górnicza Wieliczka, czyli wirtualny 

spacer śladami górników", który poprowadziła dla nas Ewa Polańska. Na zakończenie 

obchodów Barbórki w wielickiej bibliotece została przygotowana górnicza półeczka, czyli 

wirtualna wystawa wybranych książek z Działu Regionalnego. 

− Bieg Tropem Wilczym (współpraca z UMiG i udział)   

Wydarzenie upamiętniające żołnierzy wyklętych. Zadania: Grafika, regulamin, spotkania 

organizacyjne, wybór i zakup nagród, realizacja, porządkowanie, relacja, promocja. 

Wielicka Strefa Aktywnego Seniora.  

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym ze względu na epidemię wirusa COVID-19. Wiele spotkań, 

wykładów i warsztatów zostało odwołanych, w tych, które się odbyły frekwencja była niska, a inne 
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zostały przeniesione do Internetu. Spotkania dla seniorów, ze względu na ich przynależność do grupy 

podwyższonego ryzyka były odwoływane w pierwszej kolejności. Oferta dla seniorów została 

radykalnie zmieniona i dostosowana do panującej sytuacji epidemicznej w kraju. 

− Poniedziałkowy Klub Seniora.   

W ciągu roku wielicka biblioteka zorganizowała 13 wykładów w ramach Poniedziałkowego Klubu 

Seniora. Odbyło się 7 wykładów on-line oraz 6 wykładów stacjonarnych, w których wzięło udział 

224 uczestników. Wykłady stacjonarne odbywały się w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 

natomiast on-line raz w miesiącu.  

Tematy wykładów stacjonarnych:  

− „Dama z Gronostajem Leonarda da Vinci” /Ewa Polańska;   

„O wybranych domach i willach profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie” 

i „Przemiany budownictwa uzdrowiskowego Krynicy do 1918 r.” / Paweł Brzegowy; 

− „Higiena w średniowieczu” / Magdalena Łanuszka;   

„Tajemnice masonerii. Fakty i mity” / Elżbieta Wawro; „Ołtarz mariacki Wita Stwosza” / Ewa 

Polańska. 

Tematy wykładów on-line:  

− „Mszał Erazma Ciołka” / Magdalena Łanuszka;  

− „Mit Zakopanego” / Wojciech Szatkowski;  

− „Największe wymarłe zwierzęta” / Daniel Tyborowski;  

− „Mistrzowie pastelu” i „Legenda Kresów w literaturze i malarstwie polskim XIX wieku” / 

Urszula Król; „Arystokracja polska od dwudziestolecia do współczesności” i „Życie 

w zielonym bugatti- Tamara de Lempicka”/ Wojciech Zabielski. 

Seniorzy uczestniczyli także w spotkaniu nt. bezpieczeństwa seniorów z wielicką policją. 

− Wakacyjny Klub Seniora.  

Wieliccy seniorzy w ramach Wakacyjnego Klubu Seniora mieli okazję wziąć udział w 3 ciekawych 

wycieczkach edukacyjnych. Razem z biblioteką odbyli spacer po Cmentarzu w Salwatorze, Nowej 

Hucie i na wielkie Błoto w Puszczy Niepołomickiej. W wycieczkach wzięło udział 13 uczestników. 

Ze względów bezpieczeństwa odwołane zostało ognisko integracyjne w Czasławiu. 

− Warsztaty rękodzielnicze.  

To 6 warsztatów stacjonarnych, w których wzięło udział 61 seniorek oraz 10 tutoriali 

rękodzielniczych on-line (81 odsłon na FB). Seniorki na spotkaniach stacjonarnych wykonywały 

biżuterię koralikową, krepinowe kwiaty i książkowe anioły w ramach drugiego życia książki. 

Tutoriale rękodzielnicze prezentowały bibliotekarki Dagmara i Małgosia, miłośniczki robótek 

rękodzielniczych. W prosty sposób pokazały, jak wykonać: krepinowe przebiśniegi i żonkile, 

poidełko dla pszczół, kwietnik z makramy, jesienną dekorację, słodką choinkę, lampion i wieniec 

bożonarodzeniowy, jak przystroić stół wielkanocny czy uszyć woreczki na zakupy z firanki. 

Warsztaty prowadziły zaprzyjaźnione z biblioteką osoby: seniorki, bibliotekarki oraz pasjonatki 

robótek rękodzielniczych. 

− - Kurs angielskiego „Senior na językach”  

Przez cały rok realizowany był projekt pt. SENIOR NA JĘZYKACH. Nabór na kurs języka 

angielskiego odbywa się we wrześniu danego roku a nauka trwa do czerwca następnego roku. 

W 2020 roku seniorzy nie zgłosili swojego udziału w projekcie. 

− Biblioteczna Sieć Przyjaźni.   

To projekt wolontariatu senioralnego na rzecz ludzi starszych, dotkniętych samotnością. Zadaniem 

biblioteki w projekcie jest walka z samotnością, poprzez odwiedzanie osób starszych w ich domach 

oraz w domach opieki i czytanie książek czy prowadzenie rozmów.  W 2020 roku seniorzy 

odwiedzili Panią Danutę, Wandę, Lucynę, Irenę i Pana Tadeusza. Byliśmy dwukrotnie w Domu 

Opieki Nestor w Wieliczce oraz Ośrodku Wsparcia Dziennego Caritas w Brzegach. W spotkaniach 

uczestniczyło 80 osób.  Seniorki – wolontariuszki uczestniczyły także w Wielkiej Orkiestrze 

Świątecznej Pomocy – zorganizowały stoisko z uszytymi przez siebie serduszkami i słodkościami 

jako swój wkład w szczytny cel akcji. W ramach projektu w lutym seniorki uczestniczyły 

w spektaklu Imię Róży Umberta Eco w Teatrze im. J. Słowackiego. Patronat nad projektem objął 

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.   W marcu projekt został zawiedzony do odwołania ze względu 

na stan epidemiczny.  
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− Bal Królewski.   

8 lutego 2020 r., już po raz siódmy, w centrum „Solne Miasto” odbył się Królewski Bal, w którym 

wzięło udział 400 osób z Miasta i Gminy Wieliczka. Jak co roku, gospodarzem wydarzenia był 

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. 

− Wielicka Karta Aktywnego Seniora.   

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Miasta i Gminy 

Wieliczka. Ma na celu zintegrowanie dotychczasowych działań na rzecz seniorów oferowanych 

przez wielickie instytucje oraz aktywizację środowiska seniorskiego.  

Każdy senior, który posiada kartę ma możliwość korzystania z bogatej oferty kulturalnej, 

edukacyjnej i sportowej miasta, na korzystnych warunkach. Seniorzy mogą korzystać z ulg, zniżek, 

promocji i ofert, organizowanych przez przedsiębiorców, którzy przystąpią do tej inicjatywy. 

W 2020 r. zostało wydanych 74 Wielickich Kart Aktywnego Seniora a w projekcie bierze udział 

30 organizacji i instytucji. Partnerem projektu jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur 

Kozioł. 

Działania filialne. 

W roku 2020 również biblioteczne filie przeprowadziły szereg działań dla czytelników: 

konkursy: literackie, literacko – plastyczne, warsztaty i zajęcia manualne. W ramach działalności 

prowadzonej przez filie biblioteczne na terenie całej gminy organizowano zajęcia adresowane zarówno 

do najmłodszych czytelników, jak i starszych.  

Wraz z nastaniem epidemii koronawirusa ograniczyła się bezpośrednia możliwość kontaktu 

z najmłodszymi czytelnikami w związku z wprowadzonym zakazem organizacji zajęć i spotkań, a także 

koniecznością likwidacji dostępu do kącików dla dzieci w wypożyczalniach. Udało się jednak 

przeprowadzić zajęcia wakacyjne dla dzieci we wszystkich filiach, które były możliwe 

do zorganizowania przy zachowaniu wymaganych zasad bezpieczeństwa.  

Latem biblioteka przeprowadziła akcję wizerunkową promującą filie jako wspólną sieć 

biblioteczną dzięki dostępowi do systemu wypożyczeń i możliwości korzystania ze wszystkich filii przy 

użyciu jednej karty bibliotecznej.  

Na koniec roku udało się wyposażyć wszystkie filie w nowe drukarki oraz nowoczesne czytniki 

do książek, które umożliwiły odczytywanie kodów także z urządzeń elektronicznych.  

Działania okołoczytelnicze: 

− Narodowe Czytanie Balladyny.  

W roku 2020 filia w Raciborsku razem z filią w Koźmicach i Biblioteką Główną była organizatorem 

wielickiej edycji Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą była „Balladyna” Juliusza 

Słowackiego. Narodowe Czytanie odbyło się na sali kinowej wielickiej Mediateki, rozpoczęło się 

od inscenizacji I aktu „Balladyny” w wykonaniu aktorów Teatru Sztolnia, bezpośrednio 

po spektaklu został wyświetlony spot promujący Narodowe czytanie, który był kontynuacją I aktu 

„Balladyny”. Po emisji spotu odbyła się część oficjalna, a zaraz po niej widzowie mogli obejrzeć 

spektakl Teatru telewizji „Balladyna” w reżyserii Janusza Wiśniewskiego. Mimo reżimu 

sanitarnego i ograniczeń z nim związanych udało się zorganizować to jakże ważne wydarzenie, 

a tegoroczna lektura pozwoliła na zastosowanie zupełnie innej niż dotychczas formy przekazu. 

Działania o zasięgu powiatowym. 

Najważniejszymi zadaniami biblioteki pełniącej funkcję biblioteki powiatowej są: sprawowanie 

nadzoru merytorycznego nad bibliotekami powiatu wielickiego, udzielanie pomocy instrukcyjno-

metodycznej zgodnie z zapisami Ustawy o bibliotekach, zaspokajanie potrzeb oświatowych, 

kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa Powiatu Wielickiego oraz uczestniczenie w 

upowszechnianiu wiedzy i kultury, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów 

bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych i edukacyjnych, zwłaszcza dotyczących 
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wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, 

organizowanie narad, konferencji, seminariów, wykładów, odczytów, warsztatów, konkursów, szkoleń 

oraz innych działań związanych z rozwojem nauki i kultury w powiecie, doskonalenie form i metod 

pracy bibliotecznej.  

Niestety sytuacja w roku 2020 zmodyfikowała plany Biblioteki dotyczące głównie organizacji 

spotkań autorskich, wykładów, czy też organizacji warsztatów. Stan epidemii wymusił na nas także 

konieczność pracy zdalnej oraz organizację działań w formule on-line. 

W 2020 roku Mediateka–Biblioteka Miejska w Wieliczce w ramach wykorzystania dotacji 

przekazanej przez Powiat Wielicki dokonała: 

− Zakupu książek dla Mediateki-Biblioteki Miejskiej w Wieliczce na kwotę 28 509,56 zł. 

− Zakupiono także materiały biurowe dla Biblioteki Miejskiej i filii bibliotecznych. Dokonano zakupu 

tonerów, tuszy do drukarek, artykułów gospodarczych, środków czystości. Dokonano zakupu 

etykiet kodów na książki, naklejek oznaczających do książek, certyfikatów do poczty, kartotek 

magazynowych folii do laminowania, rollupu, mikrofonu, oznakowań informacyjnych. Zakupiono 

stojaki na ulotki podpórki pod książki, kartę do podpisu elektronicznego. Opłacono dostęp 

do platformy e-booków, do platformy Lex oraz poradnika Instytucji Kultury. 

− Pokryto koszty wynagrodzeń osobowych dla pracowników biblioteki, ubezpieczeń emerytalnych, 

rentowych, wypadkowych, funduszu pracy, świadczeń na rzecz pracowników. 

− W związku z koniecznością zapewnienia ochrony dla pracowników w następstwie sytuacji 

związanej z pandemią koronawirusa zakupiono środki ochrony osobistej w postaci: przyłbic 

ochronnych, rękawiczek ochronnych, maseczek jednorazowych. 

Zajęcia okołoczytelnicze:  

Jednym z wydarzeń, które udało się zorganizować w formie stacjonarnej w zaostrzonym rygorze 

sanitarnym była coroczna ogólnopolska akcja Noc Bibliotek. Tegoroczna, VI już edycja wydarzenia 

odbyła się pod hasłem „Klimat na czytanie”. W ramach Nocy Bibliotek odbyło się spotkanie pt. „Nasza 

droga do klimatu” – z niezależnymi reporterami Marią Hawranek i Szymonem Opryszkiem, 

a wydarzeniem towarzyszącym była wystawa fotograficzna prac Kamila Sorockiego pt. „Z Nią”. Całe 

wydarzenie wzbogacone zostało przez iluminacje świetlne budynku Mediateki. 

W ciągu roku Biblioteka kontynuowała realizację projektu pt. „Damska Torebka” - jest to 

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 były kobiety.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, 

Biblioteka zorganizowała cykl warsztatów w ramach projektu „Siłowni Literackiej. Siłownia Literacka 

to cykl warsztatów dla młodzieży niepełnosprawnej. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, a tematyka 

zajęć jest dobrana w taki sposób, aby oddziaływała na procesy poznawcze: pamięć, myślenie, 

kreatywność, język oraz na procesy emocjonalno – motywacyjne, czyli wyrażanie i nazywanie emocji, 

wspomaganie motywacji, aktywizację oraz rozpoznawanie elementów komunikacji niewerbalnej. 

W 2020 roku wszystkie warsztaty odbywały się w formie online i dotyczyły poniższych tematów: „Mam 

pomysł! Literackie warsztaty kreatywne”; „Książka uczy, bawi, wychowuje, czyli o korzyściach 

płynących z mądrej lektury”, „Jak uczy się mózg? Wyobraźnia i pamięć – niezwykły związek”; 

„Świąteczna radość spotkania. Tradycje Bożonarodzeniowe na Świecie i w Polsce”.  

W czasie wakacji Biblioteka w Wieliczce zaprosiła wszystkich fanów twórczości znanego 

na całym świecie artysty, Wieliczanina Józefa Wilkonia na inaugurację Festiwalu Literatury Dziecięcej 

"Ojce i dziatki" organizowanego przez krakowską Fundację „Czas dzieci”. Festiwalowi towarzyszyła 

prezentacja wystawy prac autora pt. „Kotki, liski, tygryski…” pochodzących z książki wydanej przez 

Instytut Książki pt. „Pierwsze czytanki dla…” 
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W związku z ogłoszeniem stanu epidemii biblioteki były wielokrotnie zamykane, a spotkania 

autorskie, warsztaty oraz stacjonarne zajęcia z czytelnikami nie mogły się odbywać. Dlatego w tym roku 

Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce w ramach dotacji powiatowej postanowiła wesprzeć 

biblioteki gminne w Biskupicach, Gdowie, Kłaju i Niepołomicach poprzez zakup Photonów EDU wraz 

z tabletami. W ten sposób biblioteki będą mogły poszerzyć swoją ofertę działań okołobibliotecznych 

w nowym roku o nowoczesne technologie z sektora 3.0 oraz przyciągnąć nową grupę użytkowników. 

VII.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 2020 w Gminie Wieliczka liczba lokali mieszkalnych wynosiła 241 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: 

− adaptacje budynków komunalnych i powierzchni niemieszkalnych (np. strychów pralni, 

pomieszczeń niemieszkalnych) na lokale komunalne i socjalne, 

− przekwalifikowania lokali mieszkalnych na socjalne, 

− pozyskiwanie budynków lub lokali na podstawie obowiązujących przepisów, celem adaptacji na 

lokale mieszkalne i socjalne, 

− nowe budownictwo bądź zakup nowych lokali, realizowane w ramach własnych środków 

finansowych. 

Zostało zakupionych 9 mieszkań z przeznaczeniem na lokale komunalne. 

Mimo podjęcia wielu działań zmierzających do powiększenia zasobu mieszkaniowego 

polegających na realizacji ww. 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 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 
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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. 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 analizuje i składa wnioski do projektów mieszkaniowych 

wspieranych przez środki zewnętrzne. Planuje się także systematyczne zakupy mieszkań komunalnych. 

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 

ww. 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 nieposiadania 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 złożonych wniosków na 

przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Wieliczka na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 220 

w tym 14 najem socjalny, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 245 wniosków, w tym 15 

najem socjalny. 

W 2020 roku zyskano 1 lokal mieszkalny poprzez przystosowanie pustostanu do celów 

mieszkalnych, natomiast 7 pozostałych mieszkań zostało zasiedlonych przez osoby oczekujące 

na przydział z listy osób oczekujących dzięki dokonanym zamianom. 

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 marca 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 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), 
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− 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 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Średnia 

wysokość czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w 2020 r. wynosiła 5,72 zł. W 2020 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 

2020 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 2020 r. 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 2020 r. wykonano następujące prace remontowe: 

− remont dachu na budynku mieszkalnym – ul. Nowy Świat 21, 

− remont lokalu mieszkalnego – ul. Wincentego Pola 45. Zakres prac polegał między innymi na skuciu 

tynków, wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience, malowaniu oraz nowych podłogach, 

− remont zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo) wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej 

w Sierczy, 

− remont lokalu mieszkalnego – ul. Szpunara 8/3 w Wieliczce, 

− wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym – os. Sienkiewicza 17/3 w Wieliczce. Prace 

polegały na skuciu tynków, wymianie posadzek na nowe, wymianie drzwi wewnętrznych oraz 

malowaniu, 

− remont lokalu mieszkalnego – ul. Kilińskiego 10/4, 

− remont łazienki w lokalu mieszkalnym – ul. Dembowskiego 28a, 

− wymiana pokrycia dachu – ul. Dembowskiego 57, 

− remont lokalu mieszkalnego – ul. Bolesława Chrobrego 10/18, 

− prace wykończeniowe w zakupionych mieszkaniach komunalnych przy ul. Bolesława Chrobrego 

12/3, 12/5, 14/7, 16/16 w Wieliczce. 
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Łączny koszt zrealizowanych zadań wyniósł 391 305,37 zł. 

W 2020 r. w placówkach oświatowych wykonano remont budynku Szkoły Podstawowej 

w Podstolicach. Zarząd Budynków Komunalnych wydatkował łącznie 246 052,72 zł. 

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 ww. 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: 

− Remont placu zabaw w Podstolicach, 

− Remont piłkochwytów na boisku sportowym - działka nr 423 obręb 3 w Wieliczce, 

− Zakup i montaż siatek do piłkochwytów i ławek dla zawodników na boisku sportowym ul. Strzelców 

Wielickich, 

− Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Chorągwica, 

− Budowa elementów małej architektury w Małej Wsi: street workout, stół betonowy pojedynczy do 

gry w piłkarzyki, chińczyka, ping-ponga, szachy, ławka betonowa, kosz na śmieci betonowy, stół 

betonowy podwójny do gry w szachy/chińczyka. 

Podsumowując, za zadania wykonane w ramach inwestycji boisk sportowych i placów zabaw 

w 2020 roku poniesiono łączny koszt 158 472,04 zł. 

Domy ludowe, świetlice środowiskowe i pozostałe zadania w jednostkach pomocniczych. 

W poszczególnych miejscowościach wykonane zostały następujące zadania: 

− WDK w Pawlikowicach – remont pomieszczeń piwnicznych, 

− Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy środowiskowej w 

Koźmicach Małych, 

− Wykonanie klimatyzacji w sołectwie Chorągwica, 

− Modernizacja budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka, 

− Zakup kotary akustycznej w Koźmicach Wielkich, 

− Wykonanie klimatyzacji w budynku WDK w Grabiu, 

− Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa, 

− Wykonanie monitoringu wizyjnego budynku wielofunkcyjnego w Koźmicach Wielkich. 

Łączny koszt ww. zadań wykonanych w jednostkach pomocniczych wyniósł 196 744,76 zł. 

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. 



186 

 

W 2020 r. przeprowadzono remont garażu na pojazdy bojowe jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Chorągwicy. Dotacja z Funduszy celowych wyniosła 14 211,00 zł a łączny koszt tego 

zadania to 56 741,28 zł. 

Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych 

w Wieliczce: 

− remont pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ulicy Limanowskiego 32, 

− wykonanie zadaszenia przejścia pomiędzy budynkami Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy 

ul. Powstania Warszawskiego1 w Wieliczce - wykonano dokumentację projektową, 

− budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych na potoku Krzyszkowice, 

− budowa parkingu na działce nr 485 na potrzeby sołectwa Kokotów – etap II. 

Całkowity koszt realizacji ww. zadań w roku 2020 wyniósł 926 765,27 zł. 

Dodatki mieszkaniowe. 

Zasady i tryb przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 

21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.) 

oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. 

z 2001 r. 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 sześciu miesięcy. Gmina Wieliczka Uchwałą Nr XIX/152/2003 Rady Miejskiej 

w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2003 r. 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 2020 roku wydano 141 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym 1 z mocą wsteczną i 6 

odmownych. Ze świadczeń tych korzystało 98 gospodarstw domowych. W 2020 r. gmina wydatkowała 

na ten cel kwotę 144 466,23zł. 

Dodatki energetyczne. 

Zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r. 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 

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 2020 roku wydano 83 decyzje w sprawie dodatku energetycznego, w tym 2 

decyzje odmowne. Ze świadczeń tych w 2020 r. korzystały 44 gospodarstwa domowe. Wydatkowano 

na ten cel kwotę 4 880,26 zł (dotacja). 

Wspólnoty mieszkaniowe. 

Zasady współpracy Gminy Wieliczka- Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce ze 

Wspólnotami Mieszkaniowymi działającymi na terenie gminy Wieliczka ściśle określa ustawa z dnia 

24 czerwca 1994 r. o własności lokali, która szczegółowo precyzuje sposób ustanawiania odrębnej 

własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki 

właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną. 
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W roku 2020 Gmina Wieliczka była właścicielem 81 lokali mieszkalnych w 29 wspólnotach 

mieszkaniowych. W mieszkaniach tych, zgodnie z informacją od najemców o ilości osób, 

zamieszkiwało łącznie 198 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 2020 z tytułu opłat za wodę, centralne ogrzewanie, gaz - Gmina przelała na konto 

Wspólnot Mieszkaniowych kwotę 54 479,32 zł, za ścieki, śmieci oraz eksploatację części wspólnych 

kwotę 181 435,44 zł oraz na fundusz remontowy kwotę 73 666,18 zł. Łącznie na konta Wspólnot Gmina 

przelała w 2020 r. kwotę 309 580,94 złotych. 

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. Z uwagi na panującą obecnie 

sytuację epidemiczną – zebrania odbywają się w trybie on-line. 

Lokale użytkowe. 

Zasady i tryb wynajmowania lokali użytkowych będących własnością gminy Wieliczka 

reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wszystkie lokale użytkowe 

administrowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce wynajmowane są w drodze 

ustnych przetargów nieograniczonych. 

W 2019 r. dochody z tytułu najmu wyniosły: 

− 11 lokali użytkowych o pow. 591,31 m² - 176 165,67 zł netto, 

− 10 kiosków przy ul. Daniłowicza (każdy kiosk o pow. 8,50 m²) dochód wyniósł 81 478,01 zł netto, 

− sołectwo Koźmice Wielkie posiadające 5 lokali użytkowych o pow. 568,88 m² uzyskało dochód 

46 179,31 zł netto, 

− sołectwo Węgrzce Wielkie posiadające 7 lokali użytkowych o pow. 534,97 m² uzyskało dochód 

w wysokości 50 283,10 zł netto, 

− sołectwo Grabie posiadające 1 lokal użytkowy o pow. 45 m² uzyskał dochód w wysokości 

8 856,00 zł netto. 

VII.5. OCHRONA ZDROWIA – ZADANIA REALIZOWANE 

PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO  

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce pracuje na sześciu 

głównych umowach 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 kapitacyjną, 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: 

− Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

− Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, 

− Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej- badania diagnostyczne kosztochłonne, 
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− Stomatologii – Wieliczka, Węgrzce Wielkie, Chorągwica, 

− Rehabilitacji - Ambulatoryjna, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 

− 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 2750 pacjentami. 

Podobny limit pacjentów został wyznaczony dla pielęgniarki etatowej POZ-u. 

W celu lepszego dostosowania diagnostyki leczenia do przedziałów wiekowych prowadzone są 

Poradnia Ogólna i Poradnia Pediatryczna. 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 2 427 231.54 

pkt. co stanowi 96% wykonania kontraktu za 2019 r. 

Wykonanie kontraktu w 2019 r.: 

− Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej na badania diagnostyczne kosztochłonne wynosi 

162 495 pkt., co stanowi 94% wykonania kontraktu, 

− Stomatologii wynosi 1 138 153,80 pkt., co stanowi 96% wykonania kontraktu, 

− Rehabilitacji wynosi 965 866 pkt., co stanowi 100% wykonania kontraktu, 

− Psychiatrii 31 544 .78 pkt., co stanowi 102% wykonania kontraktu. 

Utrudnieniem dla naszej pracy jest olbrzymi deficyt personelu medycznego, a mimo tego 

spełniamy oczekiwania gwarantujące utrzymanie kontraktów. Mieszkańcy miasta i gminy ustawowo 

objęci są nie tylko opieką POZ-tu, ale także opieką specjalistyczną: 12 poradni specjalistycznych wraz 

z Poradnią Gastroenterologiczną z pracowniami – gastroskopową i kolonoskopową, której zakres usług 

został poszerzony o kontrakt na Pracownię Endoskopową. 

Kontrakt objął pełny wachlarz zabiegów -w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego 

wykonywane są badania z pobraniem materiału do badania histopatologicznego oraz testy ureazowe. 

W zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego są badania: 

− sigmoidoskopowe, 

− kolonoskopowe, 

− rektoskopii. 

Codzienna działalność i poziom satysfakcji pacjentów z usług medycznych SPZLO 

w Wieliczce określa liczba zarejestrowanych miesięcznie pacjentów. W ciągu jednego miesiąca 

do Podstawowej Opieki Zdrowotnej średnio rejestruje się 7 070, a do Ambulatoryjnej Opieki 

Specjalistycznej 3 526, co daje liczbę 10 596 przyjętych pacjentów miesięcznie. Do równie miłych 

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: 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 ambitnych realizowanych zadań prospołecznych 

należy otwarta każdą sobotę w miesiącu Poradnia Stomatologiczna. 

Od 2013 r. 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 

lekarza i wykwalifikowanego personelu fizjoterapeutów. W ramach tej opieki w cyklach 15-sto, bądź 
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30- sto 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. W ramach ogólnoustrojowej rehabilitacji w ośrodku dziennym 

realizujemy program dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności których liczba punktów wynosi 

13 160,00pkt. Nadwykonania wskazują na duży potencjał jakim dysponuje placówka. Zainteresowanie 

rehabilitacją w ośrodku dziennym jest bardzo duże. Rozszerzenie kontraktu na ogólnoustrojową 

rehabilitację dzienną wpłynęło na skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia, zwłaszcza pacjentów 

wymagających szybkiej pomocy (60 % pacjentów to chorzy po operacjach ortopedycznych). 

Zwiększenie kontraktu spowodowało większy dostęp pacjentów do świadczeń.  

W 2019 r. realizowany był program „Terapia uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych” 

dotowany przez Gminę. 

Program prowadzony od 2010 r. przez: lekarza psychiatrę i czterech certyfikowanych 

terapeutów oraz pracowników administracji biurowej. Program obejmuje: porady lekarskie, 

terapeutyczne, diagnostyczne, grupy psychoedukacyjne, grupy głodu, grupy destrukcji. W 2019 r. 

udzielono 1874 porad. Gmina przekazała dotacje w kwocie 120 000zł 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. 

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 2019 58 osób (lekarze, pielęgniarki, laborantki, pracownicy 

statystyki, 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, 

− - szczepienia ochronne, 

− - opieka nad pacjentem diabetologicznym, 

− - pacjent chory na cukrzycę – opieka pielęgniarska, 

− - zespół stopy cukrzycowej, 

− - cukrzyca a ciąża, 

− - diagnostyka laboratoryjna, 

− - proces leczenia ran, 

− - zachowanie autoagresywne wśród dzieci i młodzieży, 

− - praktyczne aspekty leczenia, żywienia i rehabilitacji seniora, 

−  -kompetencje zawodowe pielęgniarki środowiskowej – nauczanie i wychowanie, 

− - forum pielęgniarki i położnej, 

− - ochrona dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem. 

Poza wspomnianymi wyżej szkoleniami pracownicy indywidualnie odbywają regularne 

szkolenia dotyczące corocznych nowości medycznych. 

Największym problemem jest 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. 
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W związku z wdrożeniem nowego oprogramowania AMMS, jak i zakupu licencji AMMS 

zaistniała konieczność rozbudowy serwerowni. z powyższą inwestycją zaplanowaną na rok 2019 wiąże 

się również zakup 50 stacji roboczych. Koniecznym i kosztownym wydatkiem zgodnym z planem 

inwestycyjnym zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny oraz zaktualizowano nadzór autorski 

Programu Infomedika na 2019r. o wartości 693.089,50 zł. Kosztowny był również zakup Autoklawu 

do Poradni Chirurgicznej i Stomatologicznej i wyniósł 31 631,19 zł. a także Spirometru o wartości 8 

223,39 zł. W koniecznym do zrealizowania i równie kosztownym wydatkiem jest planowana 

modernizacja dachu nad budynkiem Pogotowia Ratunkowego z remontem kominów wentylacyjnych 

i instalacją uziemienia pod warunkiem uzyskania zewnętrznego finansowania. Ogólny koszt tej 

inwestycji to 180 000,00zł. 

W styczniu 2019 r. 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 Zakończony został remont 

pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Węgrzcach Wielkich. Wszystkie koszty realizowanych prac do tej 

pory są ponoszone ze środków własnych.  

Tabela: Wykaz przyjętych pacjentów 2019 r. 

 Nazwa 
Ilość przyjętych 

pacjentów 

POZ 

Poradnia ogólna w Wieliczce 45 836 

Poradnia ogólna Chorągwica 5 284 

Poradnia ogólna Węgrzce Wielkie 7 081 

Poradnia ogólna Wieliczka Kościuszki 1 316 

Poradnia dziecięca w Wieliczce 20 096 

Poradnia dziecięca Chorągwica 2 413 

Poradnia dziecięca Węgrzce Wielkie 1 552 

Poradnia dziecięca Wieliczka Kościuszki 1 259 

RAZEM POZ 84 837 

 Medycyna pracy 592 

AOS 

Poradnia chirurgiczna 6 993 

Poradnia ortopedyczna 5 301 

Poradnia dermatologiczna 0 

Poradnia urologiczna 2 731 

Poradnia reumatologiczna 1 635 

Poradnia kardiologiczna 2 347 

Poradnia chorób płuc 2 787 

Poradnia diabetologiczna 3 192 

Poradnia okulistyczna 5 339 

Poradnia neurologiczna 2 957 
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 Nazwa 
Ilość przyjętych 

pacjentów 

Poradnia ginekologiczna 5 785 

Poradnia gastroentologiczna 7 308 

RAZEM AOS 46 375 

AOS 2 Endoskopia 295 

 Gastroskopia 426 

Razem AOS 2 721 

PSY Poradnia zdrowia psychicznego 3 545 

STM 

Stomatologia Wieliczka 9 432 

Stomatologia Chorągwica 2 098 

Stomatologia Węgrzce Wielkie 1 917 

RAZEM STM 13 447 

 

analityka - ilość badań 128 305 

RTG – ilość zdjęć 11 552 

RTG – ilość pacjentów 9 053 

EKG i USG - ilość badań 3 982 

RAZEM USŁUGI 152 892 

REH - 

pacjenci 

Masaż –ilość pacjenci 3 966 

Masaż –ilość zabiegów 15 706 

Rehabilitacja lekarz - ilość pacjentów 1 494 

Ośrodek dzienny - ilość pacjentów 881 

Rehabilitacja dzienna - ilość pacjentów 608 

RAZEM REH PACJENCI 22 655 

REH - 

zabiegi 

Masaż – ilość zabiegów 7 937 

Fizjoterapia - ilość zabiegów 37 938 

Rehabilitacja dzienna- ilość zabiegów 33 118 

RAZEM REH ZABIEGI 78 993 

Źródło: opracowanie własne SPZLO w Wieliczce. 

VII.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. 
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W zakresie administracji ZCK Wieliczka prowadzi księgi cmentarne w formie analogowej oraz 

elektronicznej, prowadzi ewidencję pogrzebów oraz prowadzi nadzór nad terenem Cmentarza 

Komunalnego w Wieliczce. 

W 2020 roku elektroniczny lokalizator grobów został wzbogacony o nową wersję „GroboNet 

Pro”, dzięki czemu udostępnione zostały nowe funkcje aplikacji dla użytkowników. Pracownicy ZCK 

Wieliczka w 2020 r., dzięki dostępowi do panelu administracyjnego elektronicznej wyszukiwarki 

„GroboNet”, na bieżąco aktualizowali bazę osób pochowanych. Zaktualizowano jednocześnie mapę 

cmentarza. W celu usprawnienia digitalizacji danych uzyskano również wersję mobilną aplikacji. 

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. W roku 

2020 na terenie Cmentarza Komunalnego w Wieliczce przeprowadzonych zostało 7 ekshumacji. 

ZCK Wieliczka jest stroną postępowań sądowych w sprawach o uregulowanie stanu prawnego 

grobu. W roku 2020 przeprowadzono 17 sprawy sądowych. 

W kompetencjach ZCK Wieliczka leży ustalanie terminów pogrzebów według opracowanych 

harmonogramów. 

W 2020 roku na terenie wielickiego Cmentarza dokonano 396 pochowań. 279 pochowania były 

pochowaniami tradycyjnymi natomiast 117 pogrzebów urnowych. Do celów pochowań przydzielono 

52 nowe miejsca grzebalne – tradycyjne groby ziemne, pozostałe pochówki odbyły się do grobów 

istniejących lub grobów murowanych oraz nisz, na które zostały zawarte umowy dzierżawy. 

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 - 4 szt., 

− pojedyncze groby murowane na „nowej” części Cmentarza - 27 szt., 

− podwójne groby murowane na „starej” części Cmentarza - 4 szt., 

− pojedyncze groby murowane na „nowej” części Cmentarza - 16 szt. 

Zawarto również 17 umów na 30 letnią dzierżawę nisz urnowych 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). 

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 2020 roku zostało przeprowadzonych 245 prac kamieniarskich. 

W zakresie polityki finansowej jednostki w roku 2020, 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 
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oraz 5 krotnie przeprowadzono koszenie całego terenu Cmentarza. W okresie zimowym odśnieżano 

i zabezpieczano ciągi piesze środkami uszorstniającymi. 

Płyta dzierżawionego parkingu od strony ul. Niecałej była w ciągu roku malowana, tak aby 

wytyczone były miejsca postojowe oraz wyznaczone kierunki poruszania się. 

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. 

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. 

Na mocy porozumienia z dnia 7 grudnia 2018 r. zawartego pomiędzy ZCK Wieliczka a Gminą 

Wieliczka, którym Gmina Wieliczka przekazała nieodpłatnie do korzystania ZCK Wieliczka 

nieruchomość o powierzchni 0,0200 ha zlokalizowaną pomiędzy ul. Czarnochowską a „nową częścią” 

Cmentarza, przygotowany został teren pod dzierżawę stoisk handlowych z przeznaczeniem na handel 

okazjonalny. Dzierżawa miejsc handlowych była realizowana przy okazji świąt Wielkanocnych. 

Wszystkich Świętych oraz Bożego Narodzenia. 

W zakresie pielęgnacji zieleni na terenie Cmentarza w 2020 roku na podstawie decyzji 

wydanych przez Starostę Wielickiego, ZCK Wieliczka przeprowadziło wycinkę 5 drzew, ze względu 

na ich zły stan fito-sanitarny oraz przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne. 

W roku 2020 ZCK Wieliczka dostosowywało swoją działalność do wytycznych zgodnie 

z publikowanymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Stosowano środki dezynfekcyjne zarówno do powierzchni w pomieszczeniach, jak i do użytku 

osobistego. Wprowadzono ograniczenia w ilości osób uczestniczących w ceremoniach pogrzebowych 

oraz zmieniono harmonogram pogrzebów, tak aby możliwa była dezynfekcja oraz przewietrzanie 

Kaplicy – Domu Pogrzebowego. Stosowano komunikaty o obostrzeniach w widocznych miejscach. 

VII.7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

W ROKU 2020 

„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 

publicznej15”. 

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 

 

 
15 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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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: 

− ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; 

− czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach 

o ruchu drogowym, kontrola publicznego transportu zbiorowego; 

− 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 

(art. 11 ust. 1). 

Bezpieczeństwo publiczne realizowane było w roku 2020 w Gminie Wieliczka m.in. poprzez 

działalność Straży Miejskiej w Wieliczce. 

W Straży Miejskiej w Wieliczce w roku 2020 zatrudnionych było 26 osób, z czego 24 to etaty 

funkcjonariuszy, a 2 to etaty pracowników obsługi. Ogólna kwota budżetu to 2 082 181,61 zł, koszt 

roboczogodziny to 37,92 zł.  

Straż Miejska w Wieliczce przyjęła 4 721 zgłoszeń z czego ujawniono w sumie 1 733 

wykroczenia, nałożono 103 mandaty na kwotę 13 400 złotych, skierowano trzy wnioski o ukaranie przez 

Sąd Rejonowy w Wieliczce, 55 zdarzeń przekazano do realizacji innym instytucjom zgodnie z ich 

kompetencjami. Przeprowadzono 61 konwojów gotówki i dokumentów na rzecz Gminy Wieliczka, 

91 osób doprowadzono do miejsc zamieszkania lub do wytrzeźwienia w ramach zatrzymania 

opiekuńczego. 

Współpraca z Policją realizowana jest w formie instytucjonalnej, w oparciu o regulacje MSWiA 

i polega na obowiązkach sprawozdawczo-informacyjnych, nie pociągających za sobą dodatkowych 

kosztów, oraz współpracy w trakcie wykonywania czynności służbowych obu formacji. W roku 2020 

przeprowadzono w sumie 460 akcje współdziałania różnego typu. Czynnikiem podnoszącym liczbę 

wspólnych patroli realizowanych z policją jest stan epidemii ogłoszony w związku z COVID-19. Straże 

Miejskie w sensie operacyjnym podporządkowane zostały Policji na podstawie Poleceń Wojewody 

odpowiednio z 19 marca i 23 października 2020 r. Straż Miejska na podstawie tych dokumentów 

realizuje wyłącznie zadania związane ze zwalczaniem skutków epidemii. Koszt tych działań jest trudny 

do wyliczenia ze względu na ich różnorodny charakter jaki ilość służb, zależną od różnych 

uwarunkowań. Koszty zaangażowania funkcjonariuszy Straży finansowane są ze środków budżetowych 

Straży Miejskiej w Wieliczce. 

Monitoring miejski rozwijany jest w ramach działań własnych straży i finansowany jest z jej 

budżetu. Centrum Wieliczki monitorowane jest praktycznie w całości wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych. Dodatkowo monitorowane są wybrane obiekty na terenie Gminy, tj ujęcia wody, 

niektóre szkoły, tereny SDM w Brzegach oraz szczególnie cenne obiekty oddalone od centrum, jak 

kościół p.w. św. Sebastiana, częściowo teren parku Stok Pod Baranem oraz otoczenie zabytkowego 

kościoła w Grabiu. Dążymy do powiększenia i unowocześnienia sieci monitoringu. Biorąc pod uwagę 

fakt, że niektóre elementy monitoringu miejskiego mają 17 lat, musimy się liczyć z wymianą kilkunastu 

kamer działających w centrum miasta. Ciągłego powiększania wymaga też przestrzeń dyskowa 

do magazynowania zapisów związana z koniecznością gromadzenia danych w sposób narzucany przez 

MSWiA. Obecnie posiadamy cztery urządzenia samoczynnie rejestrujące dane. Docelowo kamery 

zapisujące nr. rejestracyjne pojazdów, mogące automatycznie przetwarzać wizerunek osób, powinny 

znaleźć się na wszystkich drogach wylotowych z Wieliczki. W planach mamy montaż kolejnych dwóch 
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takich urządzeń. 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. Planowany budżet na rok 2021 na realizację zadań związanych 

z monitoringiem wizyjnym to 95300 zł. 

Z rozwojem monitoringu ściśle powiązana 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). Stoimy przed koniecznością zakupu serwera, który niezbędny jest w procesie przetwarzania 

i magazynowania danych, także w procesie dostosowywania do wymogów RODO, jaki i nowych form 

wykorzystywania dokumentów (dowód osobisty z warstwą elektroniczną) czy nawet dopuszczenia 

elektronicznych form płatności w przypadku nakładania grzywien (terminale płatnicze, stacjonarne 

i zdalne), nie wspominając o obowiązkowej sprawozdawczości. Koszt wprowadzenia zmian to 

12 000,00 zł. Zmian tych, planowanych na rok 2020 nie udało się wprowadzić w życie ze względu 

na zmiany w organizacji pracy i potrzeby służby wynikające ze skutków wprowadzenia stanu 

zagrożenia epidemiologicznego. 

Zakładamy, w miarę możliwości finansowych, poprawę stanu eksploatowanych przez nas 

pojazdów. Z dwóch używanych w 2019 jedynie jedno 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 540 000 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. Wykorzystanie obu pojazdów 

radykalnie się zwiększyło w związku ze wspólnymi patrolami z Policją oraz czynnościami Straży 

związanymi z COVID-19. 

Kolejnym zadaniem realizowanym w 2020 i 2021 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. Szkolenia zaplanowane na 2020 r. nie odbyły się z powodów epidemiologicznych. W 

ciągu roku 2020 liczba interwencji w sprawie spalania odpadów wzrosła związku z czym musimy 

dostosować nasze działania, do wymogów które nam są stawiane. Intensyfikacja kontroli nie była 

możliwa także z powodów związanych z COVID-19. W roku 2021 konieczne jest pozyskanie kolejnego 

dowodowego miernika wilgotności drewna. Do sprawnego działania potrzebujemy aparatury do badania 

jakości innych paliw stałych. Niezbędne też jest specjalistyczne przeszkolenie pracowników. 

Jednostki samorządu terytorialnego dysponują także kompetencjami, które w sposób 

bezpośredni mogą przyczyniać się do zapewnienia bezpieczeństwa. 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce 

w ramach działań mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gm. Wieliczka 

w roku 2020 uczestniczył w uruchomieniu i prowadzeniu od 1 marca 2020 r. obiektu kwarantanny 

zbiorowej w miejscowości Grabie nr 235. Każda osoba przebywająca na kwarantannie otrzymała: 

− maseczkę, w której odbiera jedzenie z śluzy, 

− środki czystości oraz środki do dezynfekcji, 

− termometr (pomiar temperatury 2 razy dziennie), 

− 3 posiłki dziennie, 

− nieograniczony dostęp do kawa, herbaty, kubki jednorazowe, woda butelkowana, 

− dostęp telefoniczny do lekarza oraz psychologa w ramach teleporady. 

Budynek kwarantanny posiada centralne ogrzewanie gazowe oraz ciepłą wodą użytkową, jest 

ogrodzony z jedną bramą wjazdową, chroniony całodobowo przez 2 osoby wyposażony w monitoring 

wewnętrzny i zewnętrzny. W dniu 26 maja 2020 r. obiekt został przekazany do dalszego prowadzenia 

Powiatowi Wielickiemu. 
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Przez cały rok 2020 w ramach przeciwdziałaniu pandemii COVID 19 Wydział przy współpracy 

z jednostkami OSP przekazał każdemu mieszkańcowi gminy maseczkę ochronną, prowadził działania 

ukierunkowane na odkażanie miejsc użyteczności publicznej tj. parki, place zabaw, przystanki 

komunikacji zbiorowej. w dostarczaniu żywności do osób przebywających na kwarantannach 

domowych oraz objętych pomocą socjalną 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymały wsparcie w zakresie ochrony osobistej, 

ubrania ochronne, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, środki dezynfekujące. 

Dokonano również zakupu zestawu pralniczego do czyszczenia i dezynfekcji ubrań specjalistycznych 

używanych przez członków OSP. Jednostki OSP uczestniczyły w akcjach informacyjnych, ulotki, 

komunikaty nadawane przez urządzenia nagłaśniające. Podpisano umowę na nabijanie butli tlenem 

medycznym które są na wyposażeniu OSP. Z uwagi, iż są one teraz częściej używane na zlecenie, 

dyspozytora z PSP Wieliczka   

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uczestniczył w uruchomieniu 30 kwietnia 

2020 r. punktu wymazowego, który przeprowadził 9 akcji pobierania wymazów na obecność wirusa 

SARS CoV-2 u osób z grup ryzyka, oraz osób kończących kwarantannę sanitarną, akcją objęto między 

innymi pracowników szkół i przedszkoli, pracowników MGOPS, mieszkańców domu wsparcia w m. 

Brzegi, pracowników SPZLO w Wieliczce, pracowników UMiG w Wieliczce, funkcjonariuszy Straży 

Miejskiej, pracowników Solnego Miasta, w sumie 388 osób. 

Od 23 lipca do 3 sierpnia 2020 r. w związku z awarią sieci wodociągowej Wydział prowadził 

działania związane z dystrybucją wody pitnej w tym butelkowanej dla mieszkańców gm. Wieliczka, 

w działaniach uczestniczyły jednostki OSP z terenu całej gminy. 

W celu zwiększania szybkości reagowania, mobilności oraz sprawności działania jednostek 

OSP działających na terenie Gminy Wieliczka w roku 2020 dokonano zakupu wyposażenie za kwotę 

355 000,00 zł, a na remonty sprzętu wydatkowano kwotę 84 500,00 zł. 

Dofinansowano kwotą 320 000,00 zł. zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla 

OSP Grajów. Samochód ten wszedł do służby w sierpniu 2020 r. wpływając w znaczący sposób na 

podniesienie wartości bojowej jednostki. 

W ramach realizacji zadań wynikających z zakresu Obrony Cywilnej i Szkolenia Obronnego 

przeprowadzono 2 szkolenie online dla Kadry Kierowniczej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce. 

Tematyka szkoleń wynika 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. 

Przeprowadzono w 2020 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: 

− Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach w dniu 7 października 2020 r., 

− Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce w dniu 5 października 2020 r. 

Z kontroli zostały sporządzone protokoły, które zostały zatwierdzone przez Burmistrza MiG 

Wieliczka i przekazanego do szkół, ocena ogólna kontroli pozytywna. 
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VII.8. SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE 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 przedstawienia działań podejmowanych w ramach przygotowania i realizacji (bądź nie) 

procesu inwestycyjnego. 

Tabela: Wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich z udziałem środków UE w 2020 r. 

Lp. Nazwa zadania 

Wydatki 

ogółem 

[zł] 

Źródła finansowania wydatków majątkowych 

Środki 

Własne 

[zł] 

Środki UE 

[zł] 

Pożyczka 

NFOŚiWG 

[zł] 

1. 

Organizacja transportu 

metropolitalnego gminy 

Wieliczka poprzez zakup 

niskoemisyjnych 

autobusów oraz budowę 

i integrację 

infrastruktury 

komunikacyjnej 

1 940 000,00 898 010,56 1 041 989,44 0,00 

2. 

Budowa, przebudowa 

dróg lokalnych 

zapewniających 

bezpośrednie połączenie 

z terenami 

inwestycyjnymi na 

terenie Gminy Wieliczka 

9 425 776,05 6 858 687,58 2 567 088,47 0,00 

3. 

Budowa Centrum 

Społeczno-Kulturalnego 

wraz z Biblioteką i Izbą 

Regionalną w Wieliczce 

1 132 242,01 1 132 242,01 0,00 0,00 

4. 

Przebudowa boiska 

rekreacyjnego w 

Pawlikowicach   

306 270,00 306 270,00 0,00 0,00 

5. 

Budowa kanalizacji w 

Gminie Wieliczka – 

ETAP IV 

27 017 005,14 5 122 275,68 18 647 576,28 3 247 153,18 

6. 

Zagospodarowanie 

terenu „Stok pod 

Baranem” na cele 

rekreacyjne 

6 680 414,00 2 840 526,00 3 839 888,00 0,00 

7. 

Utworzenie i rozbudowa 

Stref Aktywności 

Gospodarczej wraz z 

odpowiednią 

infrastrukturą w Gminie 

Wieliczka 

3 563 155,57 546 588,07 3 016 567,50 0,00 
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Lp. Nazwa zadania 

Wydatki 

ogółem 

[zł] 

Źródła finansowania wydatków majątkowych 

Środki 

Własne 

[zł] 

Środki UE 

[zł] 

Pożyczka 

NFOŚiWG 

[zł] 

8. 

Realizacja projektu " 

Nasze nowe przedszkole 

w Wieliczce" 

763 789,24 478 789,24 285 000,00 0,00 

9. 

Budowa Punktu 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) na terenie 

gminy Wieliczka 

99 630,00 30 780,00 68 850,00 0,00 

10. 

Wymiana kotłów i 

pieców w 

indywidualnych 

gospodarstwach 

domowych na terenie 

gminy Wieliczka 

1 167 802,91 850 720,01 317 082,90 0,00 

11. 

Wymiana kotłów i 

pieców w 

indywidualnych 

gospodarstwach 

domowych na terenie 

gminy Wieliczka- etap II 

865 512,00 8 655,14 856 856,86 0,00 

12. 

Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej na terenie 

gminy Wieliczka – etap 

II 

3 697 626,00 1 709 865,90 1 987 760,10 0,00 

RAZEM: 56 659 222,92 20 783 410,19 32 628 659,55 3 247 153,18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Tabela: Wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich w 2020 r. 

Lp. Nazwa zadania 

Wydatki 

ogółem 

[zł] 

Źródła finansowania wydatków majątkowych 

Środki 

własne 

[zł] 

Dotacje z 

budżetu państwa 

[zł] 

Środki Fundusz 

Dróg 

Samorządowych 

[zł] 

Pożyczka 

z NFOŚiGW 

[zł] 

1. 

Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej 

obszaru Brzegi-Kokotów 

324 720,00 324 720,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Wykonanie zadaszenia 

przejścia pomiędzy 

budynkami przy ul. 

Powstania Warszawskiego 1 

w Wieliczce 

71 340,00 71 340,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Zarurowanie odcinka rowu 

melioracyjnego w 

Śledziejowicach na długości 

199 m tj w km 1+815 do 

2+014 na działce nr 405, 

gm. Wieliczka   

1 161 125,42 58 056,27 0,00 0,00 1 103 069,15 

4. 

Budowa sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej w 

Janowicach 

2 808 020,30 2 808 020,30 0,00 0,00 0,00 

5. 
Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w Mietniowie 
4 283 173,68 4 283 173,68 0,00 0,00 0,00 
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Lp. Nazwa zadania 

Wydatki 

ogółem 

[zł] 

Źródła finansowania wydatków majątkowych 

Środki 

własne 

[zł] 

Dotacje z 

budżetu państwa 

[zł] 

Środki Fundusz 

Dróg 

Samorządowych 

[zł] 

Pożyczka 

z NFOŚiGW 

[zł] 

6. 

Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w 

Śledziejowicach 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 

Budowa sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej w 

Sygneczowie 

73 800,00 73 800,00 0,00 0,00 0,00 

8. 

Budowa Przedszkola 

Samorządowego w 

Koźmicach Wielkich 

433 519,28 433 519,28 0,00 0,00 0,00 

9. 
Budowa Przedszkola 

Samorządowego w Zabawie 
383 570,20 383 570,20 0,00 0,00 0,00 

10. 

Budowa chodnika wraz z 

kładką dla pieszych na 

potoku Krzyszkowice w m. 

Wieliczka na dz.  nr ew. 

423, 964, 421/1, 420/16, 

421/2 obr. 3 gm. Wieliczka 

31 196,61 31 196,61 0,00 0,00 0,00 

11. 

Budowa oświetlenia drogi 

nr 560864K – ul. 

Piłsudskiego 

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

12. 

Przebudowa i rozbudowa ul. 

Reformackiej od 

skrzyżowania z ul. 

Krakowską do 

skrzyżowania z ul. Łąkową 

oraz skrzyżowania ul. 

Łąkowej i Reformackiej, 

budowa chodnika wzdłuż 

ul. Łąkowej 

321 653,00 321 653,00 0,00 0,00 0,00 

13. 
Przebudowa drogi gminnej 

nr 560819K ul. Słoneczna- 
60 542,30 60 542,30 0,00 0,00 0,00 

14. 

Rozbudowa drogi Nr 

560920K w 

Czarnochowicach 

1 033 227,35 327 623,35 0,00 705 604,00 0,00 

15. 

Rozbudowa drogi gminnej 

560810K - ul. Reformacka 

w Wieliczce 

626 612,30 626 612,30 0,00 0,00 0,00 

16. 

Przebudowa drogi gminnej 

nr 560792K ul. 

Modrzewiowa 

77 181,11 77 181,11 0,00 0,00 0,00 

17. 
Przebudowa drogi gminnej 

nr 560837K – ul. Zbożowa 
87 653,30 87 653,30 0,00 0,00 0,00 

18. 
Przebudowa drogi gminnej 

nr 560912K w Podstolicach 
99 999,00 99 999,00 0,00 0,00 0,00 

19. 

Budowa muru oporowego 

dla miejsc postojowych w 

obrębie drogi gminnej nr 

560909K w miejscowości 

Siercza 

200 866,33 200 866,33 0,00 0,00 0,00 

20. 

Przebudowa drogi gminnej 

nr 560909K w Sierczy w 

km 0+000,00 do km 

1+520,00 

4 628 056,80 2 515 861,64 0,00 2 112 195,16 0,00 
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Lp. Nazwa zadania 

Wydatki 

ogółem 

[zł] 

Źródła finansowania wydatków majątkowych 

Środki 

własne 

[zł] 

Dotacje z 

budżetu państwa 

[zł] 

Środki Fundusz 

Dróg 

Samorządowych 

[zł] 

Pożyczka 

z NFOŚiGW 

[zł] 

21. 

Przebudowa drogi gminnej 

nr 560915K w 

miejscowości Janowice 

6 046 069,85 3 123 405,85 0,00 2 922 664,00 0,00 

22. 

Przebudowa drogi gminnej 

nr 560945 K Węgrzce 

Wielkie 

148 081,00 30 192,37 117 888,63 0,00 0,00 

23. Przebudowa ul. Tetmajera 
3 075,00 3 075,00 0,00 0,00 0,00 

24. 
Przebudowa ul. 

Wyspiańskiego 
4 182,00 4 182,00 0,00 0,00 0,00 

25. 

Przebudowa drogi na 

działkach nr 733/6, 733/14 

w Wieliczce 

3 921,00 3 921,00 0,00 0,00 0,00 

26. 

Przebudowa drogi gminnej 

560907K w miejscowości 

Grajów 

42 600,00 42 600,00 0,00 0,00 0,00 

27. 
Rozbudowa drogi gminnej 

nr 560965 K w Chorągwicy 
21 156,00 21 156,00 0,00 0,00 0,00 

28. 
Przebudowa ulicy Bukowej 

i Brzozowej 
170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 

29. 

Rozbudowa drogi gminnej 

nr 560801K w km od 

0+000,00 do km 0+515,00 

w miejscowości Wieliczka - 

ul. Pasternik 

370 000,00 370 000,00 0,00 0,00   

30. 

Budowa węzła drogowego 

w Wieliczce w ciągu drogi 

krajowej 94” w rejonie 

skrzyżowania z ul. 

Krakowską w Wieliczce 

45 497,99 45 497,99 0,00 0,00 0,00 

31. 

Budowa obiektu mostowego 

na rzece Serafa w celu 

zapewnienia dojazdu do 

bazy Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego „LPR” 

40 713,00 40 713,00 0,00 0,00 0,00 

32. 
Rozbudowa kanalizacji w 

Wieliczce 
74 184,56 74 184,56 0,00 0,00 0,00 

33. 
Zakup budynku na 

utworzenie żłobka 
600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

34. 

Zakup i montaż siatek do 

piłkochwytów i ławek dla 

zawodników na boisku 

sportowym przy ul. 

Strzelców Wielickich w 

Wieliczce 

45 999,54 45 999,54 0,00 0,00 0,00 

35. 
Zakup mieszkań 

komunalnych 
1 599 311,56 1 599 311,56 0,00 0,00 0,00 

36. 

Dokapitalizowanie spółki 

Solne Miasto jako 

rekompensata umowy 

wykonawczej 

377 000,00 377 000,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM: 26 308 048,48 19 346 627,54 117 888,63 5 740 463,16 1 103 069,15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 
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Tabela: Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych w 2020 r. 

Lp. Nazwa zadania 

Wydatki 

ogółem 

[zł] 

Źródła finansowania wydatków majątkowych 

Środki 

Własne 

[zł] 

Dotacje na 

podstawie 

porozumień, 

umów i 

pomocy 

finansowej 

między jst 

[zł] 

Środki Fundusz 

Dróg 

Samorządowych 

[zł] 

1. 
Wykonanie chodnika wokół budynku 

Szkoły Podstawowej w Gorzkowie 
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 

2. 

Wykonanie klimatyzacji w klasach w 

Szkole Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Węgrzcach Wielkich 

29 410,00 29 410,00 0,00 0,00 

3. 

Wykonanie klimatyzacji w budynku 

wykorzystywanym na potrzeby 

sołectwa Chorągwica 

15 313,50 15 313,50 0,00 0,00 

4. 

Modernizacja budynku 

wykorzystywanego na potrzeby 

sołectwa Jankówka 

24 977,00 24 977,00 0,00 0,00 

5. 
Modernizacja budynku w Zabawie na 

potrzeby sołectwa 
29 880,83 29 880,83 0,00 0,00 

6. 

Wykonanie izolacji termicznej 

drugiej kondygnacji budynku 

świetlicy wiejskiej w Koźmicach 

Małych 

22 755,00 22 755,00 0,00 0,00 

7. 

Budowa budynku gospodarczego dla 

obsługi świetlicy środowiskowej w 

Mietniowie 

33 345,30 33 345,30 0,00 0,00 

8. 

Wykonanie klatki schodowej na 

poddasze w świetlicach 

środowiskowych w miejscowości 

Mietniów i Sułków 

288 500,00 288 500,00 0,00 0,00 

9. 

Wykonanie monitoringu budynku 

wielofunkcyjnego w Koźmicach 

Wielkich 

20 773,86 20 773,86 0,00 0,00 

10. 

Wykonanie nagłośnienia i poprawa 

akustyki sali widowiskowej w 

budynku wielofunkcyjnym w 

Koźmicach Wielkich 

24 997,93 24 997,93 0,00 0,00 

11. 

Podniesienia warunków życia i 

poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców wsi: Brzegi, 

Czarnochowice, Grabie, Kokotów, 

Mała Wieś, Strumiany, Sułków, 

Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, 

Zabawa, Byszyce 

w tym: 

    

Wykonanie klimatyzacji w WDK w 

Grabiu 
40 713,00 40 713,00 0,00 0,00 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi na dz nr 457/6 w miejscowości 

Brzegi 

43 499,99 43 499,99 0,00 0,00 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi nr 560938K w miejscowości 

Węgrzce Wielkie 

45 999,99 45 999,99 0,00 0,00 
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Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi na dz nr 395/15 i 414/1 w 

miejscowości Kokotów 

45 999,99 45 999,99 0,00 0,00 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi na dz nr 60/4 w miejscowości 

Strumiany 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi na dz nr 67/9,68/8,68/13,68/15 

w miejscowości Zabawa 

45 999,99 45 999,99 0,00 0,00 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi na dz nr139 w miejscowości 

Byszyce 

42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 

12. 

Budowa elementów małej 

architektury na działce nr 104/15 w 

Małej Wsi 

44 982,77 44 982,77 0,00 0,00 

13. 

Wykonanie placu manewrowego na 

działce gminnej nr 169/1 i 169/2 w 

Sułkowie 

45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 

14. 
Budowa peronu przystankowego na 

osiedlu Krzyszkowice w Wieliczce 
23 616,00 23 616,00 0,00 0,00 

15. 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi Nr 561001K w miejscowości 

Dobranowice 

36 769,88 36 769,88 0,00 0,00 

16. 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi nr 561033 K w miejscowości 

Gorzków 

22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 

17. 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi nr 561038 K w miejscowości 

Gorzków I-etap 

39 310,53 39 310,53 0,00 0,00 

18. 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi nr 561094 K w miejscowości 

Grabówki -etap II 

19 069,99 19 069,99 0,00 0,00 

19. 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi wewnętrznej nr 49 w 

miejscowości Mietniów 

23 850,00 23 850,00 0,00 0,00 

20. 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi na działce nr 24/1 w 

Podstolicach 

46 100,00 46 100,00 0,00 0,00 

21. 

Budowa oświetlenia drogi 

wewnętrznej na działce nr 315 w 

miejscowości Siercza I etap 

31 966,69 31 966,69 0,00 0,00 

22. 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi nr 2009 K w miejscowości 

Węgrzce Wielkie 

15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 

23. 
Budowa oświetlenia ul.W.Pola – 

boczna 
7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 

24. 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi nr 560988K w miejscowości 

Raciborsko 

11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 

25. 

Podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa poprzez wykonanie 

oświetlenia w miejscowościach 

Mietniów, Pawlikowice, Grajów, 

Dobranowice, Raciborsko, Jankówka 

w tym: 

    

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi na dz.nr 

300/2,301/2,302/2,303/2,304/2 w 

miejscowości Mietniów 

24 600,00 24 600,00 0,00 0,00 



203 

 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi na dz nr 229/1 w miejscowości 

Pawlikowice 

30 700,00 30 700,00 0,00 0,00 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi nr 560990K w miejscowości 

Grajów 

40 899,99 40 899,99 0,00 0,00 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi na dz nr 353/1w miejscowości 

Dobranowice 

35 183,32 35 183,32 0,00 0,00 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi na dz nr 

508/66,508/76,508/78,508/82 w 

miejscowości Raciborsko 

46 269,26 46 269,26 0,00 0,00 

Budowa oświetlenia zewnętrznego 

drogi na dz nr 163 w miejscowości 

Jankówka 

30 550,00 30 550,00 0,00 0,00 

26. 

Wykonanie oświetlenia ścieżki 

rekreacyjno-edukacyjnej w 

Strumianach 

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 

27. 
Monitoring placu rekreacyjnego w 

Podstolicach 
28 704,53 28 704,53 0,00 0,00 

28. 
Przebudowa drogi gminnej na działce 

nr 223/2 w Janowicach 
33 582,15 33 582,15 0,00 0,00 

29. 

Budowa zatoki "Kiss and drive" przy 

Szkole Podstawowej nr 1 w 

Wieliczce 

29 840,01 29 840,01 0,00 0,00 

30. 

Budowa chodnika przy drodze nr 

560915K w Janowicach wraz z 

remontem istniejacej nawierzchni od 

km0+966 do km 1+091 

296 665,32 296 665,32 0,00 0,00 

31. 

Zwrot środków, dotyczy zadania pn. 

"Rozbudowa drogi gminnej nr 

560920K w km od 0+003,00do km 

0+502,33 w miejscowości 

Czarnochowice. 

12 832,00 0,00 0,00 12 832,00 

32. 

Zwrot środków, dotyczy zadania pn. 

"Przebudowa drogi gminnej nr 

560909K w km od 0+000,00 do km 

1+520,00 w miejscowości Siercza. 

53 387,00 0,00 0,00 53 387,00 

33. 

Zwrot środków, dotyczy zadania pn. 

"Przebudowa drogi gminnej nr 

560915K w km od 0+025,00 do km 

0+996,00oraz w km od 0+091,00 do 

km 2+286,00 w miejscowości 

Janowice. 

8 560,00 0,00 0,00 8 560,00 

34. 

Dotacja celowa na rzecz 

Województwa Małopolskiego z 

przeznaczeniem na realizację zadania 

p.n. Doświetlenie przejścia dla 

pieszych w km 0+475 odcinka 270 

drogi wojewódzkiej nr 964 w 

miejscowości Zabawa w ramach 

programu:"Poprawa bezpieczeństwa 

na przejściach dla pieszych w ciągu 

dróg wojewódzkich Województwa 

Małopolskiego" 

16 104,96 16 104,96 0,00 0,00 

35. 
Budowa chodników i zatok 

przystankowych w ciągu drogi 
727 665,54 374 068,67 353 596,87 0,00 
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wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka 

– Dobczyce – Wieliczka – etap IV 

36. 

Wykonanie powierzchni utwardzonej 

na działce nr 526/33 Wieliczka, obręb 

1 

19 500,32 19 500,32 0,00 0,00 

37. 
Budowa ciągu pieszego wzdłuż 

wąwozu w sołectwie Strumiany 
35 670,00 35 670,00 0,00 0,00 

38. 
Budowa parkingu na działce 485 na 

potrzeby sołectwa Kokotów- etap II 
25 398,75 25 398,75 0,00 0,00 

39. 

Budowlane prace wykończeniowe w 

zakupionych mieszkaniach 

komunalnych- etap I 

119 870,60 119 870,60 0,00 0,00 

40. 

Nabycie nieruchomości gruntowych 

na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty 

związane z nabyciem 

3 804,96 3 804,96 0,00 0,00 

41. 
Zwrot nakładów na parking- działka 

907/21 i 907/30 w Wieliczce obr. 2 
0,00 0,00 0,00 0,00 

42. 
Zakup i montaż terminali do pomiaru 

temperatur 
21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 

43. 

Przekazanie środków finansowych na 

Fundusz Wsparcia Policji z 

przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania pn. "Współfinansowanie w 

zakupie samochodu osobowego typu 

Suv w wersji nieoznakowanej dla 

Komendy Powiatowej Policji w 

Wieliczce" 

25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 

44. 

Dotacja celowa z budżetu Gminy dla 

OSP w Grajowie na dofinansowanie 

zakupu średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego 

60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 

45. 

Zakup samochodu osobowego typu 

pickup z napędem 4x4 na potrzeby 

realizacji zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego 

157 440,00 157 440,00 0,00 0,00 

46. 

Zakup zintegrowanego urządzenia do 

dezynfekcji - prania odzieży, osób 

biorących udział w działaniach 

ratowniczych, zapobieganiu i 

zwalczaniu zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 

29 742,63 29 742,63 0,00 0,00 

47. 

Zakup pompy wysokiej wydajności z 

osprzętem na potrzeby zarządzania 

kryzysowego 

156 210,00 156 210,00 0,00 0,00 

48. 

Dotacja celowa z budżetu Gminy dla 

OSP w Grajowie na dofinansowanie 

zakupu średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego na potrzeby 

realizacji zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego. 

260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 

49. 

Zakup i montaż kotła gazowego c.o. 

w budynku punktu przedszkolnego 

przy ul. Reformackiej 76 w Wieliczce 

10 639,50 10 639,50 0,00 0,00 

50. 
Zakup pieca grzewczego do 

centralnego ogrzewania 
43 665,00 43 665,00 0,00 0,00 

51. 

Dotacja celowa z budżetu na zakup 

sprzętu medycznego dla Szpitala 

Specjalistycznego im. Stefana 

Żeromskiego w Krakowie 

355 000,00 355 000,00 0,00 0,00 
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52. 

Dotacja celowa z budżetu na zakup 

sprzętu medycznego dla 

Krakowskiego Pogotowia 

Ratunkowego 

25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 

53. 
Zakup sprzętu do utrzymania terenów 

zielonych w sołectwie Brzegi 
13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 

54. 
Zakup sprzętu do utrzymania terenów 

zielonych w sołectwie Chorągwica 
16 999,00 16 999,00 0,00 0,00 

55. 

Zakup podestu tanecznego na cele 

organizacji wydarzeń kulturalnych w 

Mietniowie 

27 874,24 27 874,24 0,00 0,00 

56. 
Zakup i montaż ogrodzenia na działce 

nr 281/3 w Brzegach 
12 548,69 12 548,69 0,00 0,00 

57. 
Zakup urządzeń dmuchanych dla 

dzieci 
29 961,00 29 961,00 0,00 0,00 

58. 
Zakup nagłośnienia wraz z montażem 

na boisko sportowe w Brzegach 
29 766,00 29 766,00 0,00 0,00 

RAZEM: 4 063 967,01 3 635 591,14 353 596,87 74 779,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 
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VIII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ  W WIELICZCE  

W art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uregulowano wykonywanie 

uchwał Rady Miejskiej oraz zadań gminy określonych przepisami prawa jako kompetencja 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 2020 r. w poniższy sposób. 

Tabela: Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce w roku 2020. 

Lp. 
Data 

podjęcia 
Nr uchwały  Tytuł uchwały Adnotacje Wykonanie 

1. 27.02.2020 XIV/214/2020 

w sprawie zamiaru 

likwidacji Punktu 

Przedszkolnego 

w Brzegach 

  

Punkt Przedszkolny w 

Brzegach 

zlikwidowano z dniem 

31 sierpnia 2020 r. 

2. 27.02.2020 XIV/215/2020 

w sprawie zamiaru 

likwidacji Punktu 

Przedszkolnego 

w Wieliczce, ul. 

Kościuszki 51 

  

Punkt Przedszkolny w 

Wieliczce ul. 

Kościuszki 51, 

zlikwidowano z dniem 

31 sierpnia 2020 r. 

3. 27.02.2020 XIV/216/2020 

w sprawie 

uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miasta i gminy 

Wieliczka – obszar 

„D” 

zmienia 

XLV/601/2014 

zmienioną 

III/16/2018 r. 

uchwała zrealizowana, 

Dz. U. Woj. Mał. poz. 

2301 

4. 27.02.2020 XIV/217/2020 

w sprawie wyrażenia 

zgody na 

przystąpienie do 

realizacji Programu 

„Asystent osobisty 

osoby 

niepełnosprawnej” ze 

środków 

Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia 

Osób 

Niepełnosprawnych 

  
zrealizowano zgodnie z 

założeniami projektu 

5. 9.03.2020 XIV/218/2020 

w sprawie zmiany 

nazwy samorządowej 

instytucji kultury 

Centrum Kultury 

i Turystyki 

w Wieliczce oraz o 

zmianie uchwały w 

sprawie utworzenia 

Centrum Kultury 

i Turystyki 

w Wieliczce. 

Zmienia 

XLVI/360/2005 

Uchwała weszła w 

życie po upływie 14 

dni od jej ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. 

Postanowienia uchwały 

wdrożono 

niezwłocznie, 

zmieniając dokumenty 

rejestrowe instytucji, 

akty wewnętrzne, 

przeprowadzając cesje 

i zawierając stosowne 

aneksy oraz prowadząc 

kampanie informacyjną 

wśród 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
Nr uchwały  Tytuł uchwały Adnotacje Wykonanie 

współpracowników i 

kontrahentów. 

6. 9.03.2020 XIV/219/2020 

w sprawie zmiany 

nazwy samorządowej 

instytucji kultury 

Powiatowej i 

Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w 

Wieliczce oraz 

nadania statutu 

Mediatece – 

Bibliotece Miejskiej 

w Wieliczce. 

Uchyla 

XVI/217/2016 

Dokonano zmiany 

nazwy instytucji, która 

działa na podstawie 

nowego statutu 

7. 2.04.2020 XV/226/2020 

w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej 

na rzecz 

Województwa 

Małopolskiego na 

finansowanie zadania 

własnego na rok 

2020; 

  zrealizowana 

8. 2.04.2020 XV/227/2020 

w sprawie udzielenia 

dotacji dla Szpitala 

Specjalistycznego im. 

Stefana Żeromskiego 

w Krakowie; 

Zmieniona 

przez 

XXIII/299/2020 

z dn 27.10.2020 

Zakupiono sprzęt oraz 

aparaturę medyczną 

9. 2.04.2020 XV/228/2020 

w sprawie udzielenia 

dotacji dla 

Krakowskiego 

Pogotowia 

Ratunkowego. 

  
Zakupiono sprzęt oraz 

aparaturę medyczną 

10. 11.05.2020 XVI/229/2020 

w sprawie likwidacji 

Punktu 

Przedszkolnego w 

Brzegach 

  

 Punkt Przedszkolny w 

Brzegach 

zlikwidowano z dniem 

31 sierpnia 2020 r. 

11. 11.05.2020 XVI/230/2020 

w sprawie likwidacji 

Punktu 

Przedszkolnego w 

Wieliczce, ul. 

Kościuszki 51. 

  

Punkt Przedszkolny w 

Wieliczce ul. 

Kościuszki 51 

zlikwidowano z dniem 

31 sierpnia 2020 r. 

12. 11.05.2020 XVI/231/2020 

w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 

LIV/668/2018 Rady 

Miejskiej w 

Wieliczce z dnia 11 

września 2018 r. 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. 

Zmienia Nr 

LIV/668/2018 

realizacja zgodnie z 

założeniami 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
Nr uchwały  Tytuł uchwały Adnotacje Wykonanie 

13. 11.05.2020 XVI/232/2020 

w sprawie zaliczenia 

drogi do kategorii 

dróg gminnych. 

  

Na mocy niniejszej 

uchwały zaliczono do 

kategorii dróg 

gminnych w Gminie 

Wieliczka oraz 

ustalono przebieg 

odcinka drogi na 

działkach 145/33, 

145/19, 145/10 obr. 3 

w Wieliczce – ul. 

Chabrowa. 

14. 11.05.2020 XVI/233/2020 

w sprawie wyrażenia 

zgody na 

przystąpienie Gminy 

Wieliczka do 

realizacji projektu pn. 

„EKO-TEAM” 

współfinansowanego 

ze środków 

instrumentu ELENA 

w ramach Programu 

Horyzont 2020 ze 

środków Unii 

Europejskiej. 

  zrealizowana 

15. 11.05.2020 XVI/234/2020 

w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad 

zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania 

bezdomności 

zwierząt na terenie 

Gminy Wieliczka na 

rok 2020. 

  zrealizowana 

16. 11.05.2020 XVI/235/2020 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości 

położonej 

w Wieliczce obręb 2, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka 

oraz ustanowienia 

służebności przejazdu 

i przechodu przez 

nieruchomość 

położoną w 

Wieliczce obręb 2 

stanowiącą własność 

Gminy Wieliczka. 

Zmieniona 

przez 

XIX/274/2020 

w trakcie realizacji 

17. 11.05.2020 XVI/236/2020 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości 

położonej 

w Brzegach, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka. 

  w trakcie realizacji 

18. 11.05.2020 XVI/237/2020 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości 

położonej 

w Kokotowie, 

  w trakcie realizacji 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
Nr uchwały  Tytuł uchwały Adnotacje Wykonanie 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka. 

19. 11.05.2020 XVI/238/2020 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości 

położonej 

w Raciborsku, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka 

oraz ustanowienia 

służebności przejazdu 

i przechodu przez 

część nieruchomości 

położonej w 

Raciborsku 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka. 

  
w trakcie realizacji 

20. 11.05.2020 XVI/239/2020 

w sprawie zamiany 

nieruchomości 

położonej w 

Brzegach stanowiącej 

własność Gminy 

Wieliczka na 

nieruchomość 

położoną w Brzegach 

stanowiącą własność 

osoby prawnej. 

  w trakcie realizacji 

21. 11.05.2020 XVI/240/2020 

w sprawie dzierżawy 

części nieruchomości 

działka ewid. 36, 

położonej w 

Wieliczce obr. 1, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka. 

  zrealizowana 

22. 11.05.2020 XVI/241/2020 

w sprawie dzierżawy 

części nieruchomości 

działka ewid. 36, 

położonej w 

Wieliczce obr. 1, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka. 

  zrealizowana 

23. 11.05.2020 XVI/242/2020 

w sprawie dzierżawy 

części nieruchomości 

działka ewid. 378/9, 

położonej w 

Wieliczce obr. 1, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka. 

  zrealizowana 

24. 11.05.2020 XVI/243/2020 

w sprawie dzierżawy 

nieruchomości 

położonych 

w miejscowościach 

Kokotów, Brzegi i 

Węgrzce Wielkie, 

stanowiących 

własność Gminy 

Wieliczka. 

  zrealizowana 

25. 11.05.2020 XVI/244/2020 
w sprawie dzierżawy 

części nieruchomości 
  zrealizowana 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
Nr uchwały  Tytuł uchwały Adnotacje Wykonanie 

położonej 

w Golkowicach, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka. 

26. 11.05.2020 XVI/245/2020 

w sprawie 

ustanowienia 

służebności przesyłu 

przez część 

nieruchomości 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka 

położonej w 

Węgrzcach Wielkich. 

  zrealizowana 

27. 11.05.2020 XVI/246/2020 

w sprawie użyczenia 

nieruchomości 

położonej 

w Wieliczce obr.1, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka. 

  zrealizowana 

28. 11.05.2020 XVI/247/2020 

w sprawie użyczenia 

nieruchomości 

położonej 

w Wieliczce obr.1, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka 

  zrealizowana 

29. 11.05.2020 XVI/248/2020 

w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie 

sprzedaży 

nieruchomości 

położonej w 

Kokotowie, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka. 

Zmienia 

IV/25/2019 z 14 

lutego 2020 

zrealizowana 

30. 9.06.2020 XVII/253/2020 

w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady 

Miejskiej 

w Wieliczce; 

  

w związku z sytuacją 

epidemiologiczną nie 

przeprowadzono 

wyborów do 

Młodzieżowej Rady 

Miejskiej 

31. 9.06.2020 XVII/254/2020 

o zmianie uchwały 

w sprawie Programu 

Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży Gminy 

Wieliczka im. Jana 

Pawła II; 

Zmienia 

VI/83/2011 

zmieniony Program 

Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i 

Młodzieży Gminy 

Wieliczka im. Jana 

Pawła jest realizowany 

na bieżąco 

32. 9.06.2020 XVII/255/2020 

w sprawie utworzenia 

Punktu 

Przedszkolnego w 

Janowicach; 

  

Punkt Przedszkolny w 

Janowicach utworzono 

od 1 września 2020 r. 

33. 9.06.2020 XVII/256/2020 

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 - 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
Nr uchwały  Tytuł uchwały Adnotacje Wykonanie 

etap IV” w 

miejscowości 

Pawlikowice. Budowa 

chodnika na odcinku 

630 m realizowana 

była w ramach zadań z 

zakresu infrastruktury 

drogowej 

współfinansowanych 

przez Województwo 

Małopolskie (tzw. 

Inicjatywy 

Samorządowe).  

34. 23.06.2020 
XVIII/261/202

0 

w sprawie 

przekazania środków 

finansowych na 

Fundusz Wsparcia 

Policji 

z przeznaczeniem na 

dofinansowanie 

zadania pn. 

„Współfinansowanie 

w zakupie 

samochodu 

osobowego typu Suv 

w wersji 

nieoznakowanej” dla 

Komendy 

Powiatowej Policji w 

Wieliczce. 

  

Uchwałę wykonano, 

dotacje rozliczono w 

dniu 30 grudnia 2020 r. 

35. 30.06.2020 XIX/265/2020 

w sprawie określenia 

średniej ceny 

jednostek paliwa w 

Gminie Wieliczka na 

rok szkolny 

2020/2021. 

  

na podstawie podjętej 

uchwały podpisywane 

są umowy o zwrot 

kosztów dowozu dzieci 

niepełnosprawnych 

36. 30.06.2020 XIX/266/2020 

w sprawie nabycia 

nieruchomości 

położonej w 

Koźmicach Wielkich, 

stanowiącej własność 

osób fizycznych; 

Zmieniona 

przez 

XXV/337/2020 

z 14.12.2020 

zrealizowana 

37. 30.06.2020 XIX/267/2020 

w sprawie nabycia 

nieruchomości 

położonej w 

Zabawie, stanowiącej 

własność osób 

fizycznych; 

  zrealizowana 

38. 30.06.2020 XIX/268/2020 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości 

położonych w 

Wieliczce obręb 1, 

stanowiących 

własność Gminy 

Wieliczka; 

  zrealizowana 

39. 30.06.2020 XIX/269/2020 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości 

położonych w 

  zrealizowana 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
Nr uchwały  Tytuł uchwały Adnotacje Wykonanie 

Wieliczce obręb 2, 

stanowiących 

własność Gminy 

Wieliczka; 

40. 30.06.2020 XIX/270/2020 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości 

położonej w 

Śledziejowicach, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka; 

  zrealizowana 

41. 30.06.2020 XIX/271/2020 

w sprawie dzierżawy 

części nieruchomości 

położonej w 

Wieliczce obr. 1, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka; 

  zrealizowana 

42. 30.06.2020 XIX/272/2020 

w sprawie dzierżawy 

części nieruchomości 

położonej w 

Wieliczce obr. 1, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka; 

  zrealizowana 

43. 30.06.2020 XIX/273/2020 

w sprawie 

ustanowienia 

służebności przesyłu 

przez część 

nieruchomości 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka; 

  w trakcie realizacji 

44. 30.06.2020 XIX/274/2020 

w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie 

sprzedaży 

nieruchomości 

położonej 

w Wieliczce obręb 2, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka 

oraz ustanowienia 

służebności przejazdu 

i przechodu przez 

nieruchomość 

położoną w 

Wieliczce obręb 2 

stanowiącą własność 

Gminy Wieliczka; 

Zmienia 

XVI/235/2020 
w trakcie realizacji 

45. 30.06.2020 XIX/275/2020 

w sprawie 

bezprzetargowego 

wynajmu lokalu 

użytkowego 

położonego 

w Wieliczce przy ul. 

Kilińskiego 10 na 

rzecz 

dotychczasowego 

najemcy 

  zrealizowana 

46. 30.06.2020 XIX/276/2020 

w sprawie przyznania 

dotacji z budżetu 

Gminy dla 

  
Uchwałę wykonano, 

dotacje rozliczono w 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
Nr uchwały  Tytuł uchwały Adnotacje Wykonanie 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Grajowie 

dniu 30 października 

2020 r. 

47. 30.06.2020 XIX/277/2020 

w sprawie przyznania 

dotacji z budżetu 

Gminy dla 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Grajowie 

Zmieniona 

przez 

XXI/294/2020 z 

12.08.2020 r. 

Uchwałę wykonano, 

dotacje rozliczono w 

dniu 30 października 

2020 r. 

48. 30.06.2020 XIX/278/2020 

w sprawie 

uzgodnienia robót 

górniczych 

zabezpieczających w 

obrębie 

ustanowionego 

stanowiska 

dokumentacyjnego nr 

35B/22 w rejonie 

poprzeczni Schwind 

na poziomie II n w 

Kopalni Soli 

„Wieliczka”; 

  zrealizowana 

49. 7.07.2020 XX/287/2020 

w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej 

Województwu 

Małopolskiemu. 

  zrealizowana 

50. 12.08.2020 XXI/290/2020 

w sprawie trybu 

udzielania i 

rozliczania dotacji dla 

publicznych 

i niepublicznych 

szkół i placówek 

wychowania 

przedszkolnego 

prowadzonych na 

terenie Gminy 

Wieliczka przez 

osoby fizyczne lub 

osoby prawne inne 

niż Gmina Wieliczka 

oraz trybu kontroli 

prawidłowości ich 

pobrania i 

wykorzystania; 

Uchyla 

XLVI/552/2018 

z 23.01.2018, 

zmienioną 

LV/681/2018 

podjęta Uchwała ma 

zastosowanie do 

udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu 

Gminy Wieliczka dla 

publicznych i 

niepublicznych szkół i 

przedszkoli 

prowadzonych przez 

inne podmioty niż JST 

51. 12.08.2020 XXI/291/2020 

w sprawie przyjęcia 

Regulaminu 

przyznawania dotacji 

na dofinansowanie 

wymiany kotłów i 

pieców w 

indywidualnych 

gospodarstwach 

domowych na terenie 

Gminy Wieliczka- 

etap II w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

  zrealizowana 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
Nr uchwały  Tytuł uchwały Adnotacje Wykonanie 

Małopolskiego na 

lata 2014-2020 

52. 12.08.2020 XXI/292/2020 

w sprawie przyjęcia 

do realizacji projektu 

pn. „Przeciwdziałanie 

klęskom 

żywiołowym 

w mieście Wieliczka” 

w ramach Programu 

Operacyjnego 

Infrastruktura 

i Środowisko 2014-

2020; 

  zrealizowana 

53. 12.08.2020 XXI/293/2020 

zmieniającą uchwałę 

w sprawie ustalenia 

sieci publicznych 

przedszkoli, 

oddziałów 

przedszkolnych 

w publicznych 

szkołach 

podstawowych 

i publicznych 

punktów 

przedszkolnych. 

Zmienia 

VII/69/2019 z 

dn. 17.04.2019 

r. 

Uchwała w sprawie 

ustalenia sieci 

publicznych 

przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w 

publicznych szkołach 

podstawowych i 

publicznych punktach 

przedszkolnych jest 

zgodna z art.32 ust.1 

ustawy Prawo 

oświatowe 

54. 12.08.2020 XXI/294/2020 

zmieniająca uchwałę 

w sprawie przyznania 

dotacji z budżetu 

Gminy dla 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Grajowie; 

Zmienia 

XIX/277/2020 z 

dn. 30.06.2020 

r. 

Uchwałę wykonano, 

dotacje rozliczono w 

dniu 30 października 

2020 r. 

55. 29.09.2020 XXII/296/2020 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie 

porozumienia 

międzygminnego 

w sprawie 

współdziałania gmin 

przy realizacji 

zadania polegającego 

na wyznaczeniu 

aglomeracji Kraków 

podjętą podczas 

XXII nadzwyczajnej 

sesji Rady Miejskiej 

w Wieliczce zwołanej 

na dzień 29 września 

2020 r. 

  zrealizowana 

56. 27.10.2020 
XXIII/299/202

0 

o zmianie uchwały w 

sprawie udzielenia 

dotacji dla Szpitala 

Specjalistycznego im. 

Stefana Żeromskiego 

w Krakowie. 

Zmienia 

XV/227/2020 z 

dn. 2.04.2020 r. 

Zmiana umowy dotacji 

w zakresie zakupu 

sprzętu medycznego, 

zrealizowana 

57. 27.10.2020 
XXIII/300/202

0 

w sprawie 

Regulaminu 

udzielania pomocy 

materialnej 

o charakterze 

Uchyla 

VIII/76/2015 z 

dn. 25.06.2015 

r. 

realizacja uchwały 

zgodnie z założeniami 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
Nr uchwały  Tytuł uchwały Adnotacje Wykonanie 

socjalnym dla 

uczniów 

zamieszkałych na 

terenie Gminy 

Wieliczka 

58. 27.10.2020 
XXIII/301/202

0 

w sprawie 

upoważnienia 

Dyrektora Miejsko 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

w Wieliczce do 

prowadzenia 

postępowania w 

sprawach z zakresu 

świadczeń pomocy 

materialnej o 

charakterze 

socjalnym dla 

uczniów 

zamieszkałych na 

terenie Gminy 

Wieliczka 

  
realizacja uchwały 

zgodnie z założeniami 

59. 27.10.2020 
XXIII/302/202

0 

w sprawie 

uchwalenia 

Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny 

na lata 2020 – 2022 

  
realizacja programu 

zgodnie z założeniami 

60. 27.10.2020 
XXIII/303/202

0 

o zmianie uchwały w 

sprawie przyjęcia 

Gminnej Strategii 

Rozwiązywania 

Problemów 

Społecznych Gminy 

Wieliczka na lata 

2019-2025 

Zmienia 

XII/173/2019 z 

dn. 13.11.2019 

r. 

realizacja uchwały 

zgodnie z założeniami 

61. 27.10.2020 
XXIII/304/202

0 

w sprawie nabycia 

nieruchomości 

położonych 

w miejscowości 

Kokotów, 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa 

  zrealizowana 

62. 27.10.2020 
XXIII/305/202

0 

w sprawie nabycia 

nieruchomości 

położonych 

w miejscowości 

Kokotów, 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa 

  zrealizowana 

63. 27.10.2020 
XXIII/306/202

0 

w sprawie nabycia 

nieruchomości 

położonej 

w miejscowości 

Jankówka, 

stanowiącej własność 

osoby fizycznej 

  w trakcie realizacji 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
Nr uchwały  Tytuł uchwały Adnotacje Wykonanie 

64. 27.10.2020 
XXIII/307/202

0 

w sprawie nabycia 

nieruchomości 

położonych 

w miejscowości 

Węgrzce Wielkie, 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa 

  zrealizowana 

65. 27.10.2020 
XXIII/308/202

0 

w sprawie nabycia 

nieruchomości 

położonej 

w miejscowości 

Węgrzce Wielkie, 

stanowiącej własność 

osoby prawnej 

  zrealizowana 

66. 27.10.2020 
XXIII/309/202

0 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości 

położonej 

w Wieliczce obręb 2, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka 

oraz ustanowienia 

służebności przejazdu 

i przechodu przez 

nieruchomość 

położoną w 

Wieliczce obręb 2 

stanowiącą własność 

Gminy Wieliczka 

  w trakcie realizacji 

67. 27.10.2020 
XXIII/310/202

0 

w sprawie dzierżawy 

nieruchomości 

położonej 

w miejscowości 

Wieliczka obręb 1, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka 

  zrealizowana 

68. 27.10.2020 
XXIII/311/202

0 

w sprawie dzierżawy 

nieruchomości 

położonej w 

Wieliczce obr. 1, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka 

  zrealizowana 

69. 27.10.2020 
XXIII/312/202

0 

w sprawie dzierżawy 

nieruchomości 

położonej 

w Wieliczce obr. 1, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka 

  zrealizowana 

70. 27.10.2020 
XXIII/313/202

0 

w sprawie dzierżawy 

nieruchomości 

położonej 

w Wieliczce obr. 1, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka 

  zrealizowana 

71. 27.10.2020 
XXIII/314/202

0 

w sprawie dzierżawy 

nieruchomości 

położonej 

w miejscowości 

  zrealizowana 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
Nr uchwały  Tytuł uchwały Adnotacje Wykonanie 

Czarnochowice, 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka 

72. 27.10.2020 
XXIII/315/202

0 

w sprawie 

ustanowienia 

służebności przesyłu 

przez część 

nieruchomości 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka 

położonej w 

Kokotowie 

  w trakcie realizacji 

73. 27.10.2020 
XXIII/316/202

0 

w sprawie 

ustanowienia 

służebności 

gruntowej przez 

część nieruchomości 

położonej w 

miejscowości 

Podstolice 

stanowiącej własność 

Gminy Wieliczka. 

  zrealizowana 

74. 30.11.2020 
XXIV/320/202

0 

w sprawie przyjęcia 

"Programu 

współpracy Gminy 

Wieliczka z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami 

prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego na rok 

2021" 

  
realizacja programu 

zgodnie z założeniami 

75. 30.11.2020 
XXIV/321/202

0 

o zmianie uchwały w 

sprawie utworzenia 

spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

pod firmą Solne 

Miasto Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Zmienia 

XXIX/430/2009 

z 23.06.2009 

zmienionej 

XXXI/465/2009 

z 26.08.2009 

zrealizowana 

76. 30.11.2020 
XXIV/322/202

0 

w sprawie wyboru 

metody ustalenia 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi oraz 

ustalenia stawki 

opłaty 

Uchyla 

XIII/194/2019 z 

27.12.2019 

zrealizowana 

77. 30.11.2020 
XXIV/323/202

0 

w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

składanej przez 

właścicieli 

nieruchomości, na 

Uchyla 

XIII/195/2019 z 

27.12.2019 

zmieniona przez 

XXV/335/2020 

z 14.12.2020 

zrealizowana 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
Nr uchwały  Tytuł uchwały Adnotacje Wykonanie 

których zamieszkują 

mieszkańcy, 

położonych na terenie 

Gminy Wieliczka 

78. 14. 12.2020 XXV/329/2020 

w sprawie ustalenia 

dopłaty dla taryfowej 

grupy odbiorców 

usług zbiorowego 

odprowadzania 

ścieków 

  

Uchwała (zgodnie z 

zapisem) realizowana 

od stycznia 2021 r. Do 

końca marca 2021 r. 

wartość brutto dopłat 

wyniosła 1 007 367,33 

zł (dopłatą objęte było 

387 032,170 m3 

ścieków). 

79. 14. 12.2020 XXV/330/2020 

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" 

Zmienia 

LI/605/2018 z 

dn. 8.05.2018 r. 

Zmiana harmonogramu 

transz udzielenia 

pożyczki. Realizacja 

projektu przebiega 

zgodnie z ustalonym 

harmonogramem.  

80. 14. 12.2020 XXV/331/2020 

w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 

2021 

  

realizacja uchwały w 

roku 2021 zgodnie z 

przyjętym programem 

81. 14. 12.2020 XXV/332/2020 

w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej 

Gminie Miejskiej 

Kraków na 

funkcjonowanie 

Miejskiego Centrum 

Profilaktyki 

Uzależnień 

w Krakowie 

  

realizacja pomocy 

zgodnie z przyjętą 

uchwałą w roku 2021 

82. 14. 12.2020 XXV/333/2020 

w sprawie udzielenia 

dotacji dla 

Samodzielnego 

Publicznego Zespołu 

Lecznictwa 

Otwartego w 

Wieliczce 

  zrealizowana 

83. 14. 12.2020 XXV/334/2020 

w sprawie 

regulaminu 

utrzymania czystości 

i porządku na terenie 

Gminy Wieliczka 

Uchyla 

XVII/238/2016 

z 7.04.2016 

zrealizowana 

84. 14. 12.2020 XXV/335/2020 

o zmianie uchwały w 

sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za 

Zmienia 

XXIV/323/2020 

z 30.11.2020 

zrealizowana 
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Lp. 
Data 

podjęcia 
Nr uchwały  Tytuł uchwały Adnotacje Wykonanie 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

składanej przez 

właścicieli 

nieruchomości, na 

których zamieszkują 

mieszkańcy, 

położonych na terenie 

Gminy Wieliczka 

85. 14. 12.2020 XXV/336/2020 

w sprawie nadania 

Statutu 

Samodzielnego 

Publicznego Zespołu 

Lecznictwa 

Otwartego 

w Wieliczce 

Uchyla 

XXXII/394/201

7 z dn. 

24.02.2017 oraz 

XXXIII/422/204 

uchwała weszła w 

życie po publikacji w 

Dz. Urz. Woj. Mał. z 

2020 r., poz. 8481 

86. 14. 12.2020 XXV/337/2020 

o zmianie uchwały 

w sprawie nabycia 

nieruchomości 

położonej 

w Koźmicach 

Wielkich, 

stanowiącej własność 

osób fizycznych 

Zmienia 

XIX/266/2020 z 

dn. 30.06.2020 

 zrealizowana 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Rada Miejska w roku 2020 obradowała na 12 sesjach, podejmując 127 uchwał. Wśród 

podjętych uchwał 23 to uchwały w sprawach finansowych (zmiany w Wieloletniej prognozie 

Finansowej, oraz w Budżecie Gminy Wieliczka – tabela poniżej), 12 dotyczyło rozpatrzenia skarg. 

Najwięcej pośród podjętych przez Radę Miejską uchwał w roku 2020 dotyczyła spraw z zakresu 

gospodarowania mieniem komunalnym - 36. 

Tabela: Lista uchwał finansowych podjętych przez Radę Miejską w Wieliczce w roku 2019. 

Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 

1. 2.04.2020 XV/224/2020 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/183/2019 

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wieliczka; 

2. 2.04.2020 XV/225/2020 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Wieliczka na rok 2020; 

3. 9.06.2020 XVII/249/2020 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/183/2019 

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wieliczka 

4. 9.06.2020 XVII/250/2020 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Wieliczka na rok 2020 

5. 9.06.2020 XVII/251/2020 o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji 

6. 9.06.2020 XVII/252/2020 o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji; 

7. 30.06.2020 XIX/262/2020 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Wieliczka na rok 2020; 

8. 30.06.2020 XIX/263/2020 
w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

9. 30.06.2020 XIX/264/2020 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW 

na zarurowanie odcinka rowu melioracyjnego w 
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Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 

Śledziejowicach na długości 199 m tj. w km 

1+815 do 2+014 na działce nr 405, gm. 

Wieliczka; 

10. 7.07.2020 XX/285/2020 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/183/2019 

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wieliczka 

11. 7.07.2020 XX/286/2020 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Wieliczka na rok 2020 

12. 12.08.2020 XXI/288/2020 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/183/2019 

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wieliczka; 

13. 12.08.2020 XXI/289/2020 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Wieliczka na rok 2020 

14. 27.10.2020 XXIII/297/2020 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/183/2019 

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wieliczka 

15. 27.10.2020 XXIII/298/2020 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Wieliczka na rok 2020; 

16. 30.11.2020 XXIV/317/2020 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/183/2019 

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wieliczka 

17. 30.11.2020 XXIV/318/2020 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Wieliczka na rok 2020 

18. 30.11.2020 XXIV/319/2020 w sprawie emisji obligacji 

19. 14. 12.2020 XXV/324/2020 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/183/2019 

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wieliczka 

20. 14. 12.2020 XXV/325/2020 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Wieliczka na rok 2020 

21. 14. 12.2020 XXV/326/2020 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które 

nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020 

22. 14. 12.2020 XXV/327/2020 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wieliczka. 

23. 14. 12.2020 XXV/328/2020 
Uchwała Budżetowa Gminy Wieliczka na rok 

2021 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Uchwały finansowe dotyczące roku 2020, 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. Uchwały 

dotyczące budżetu roku 2021 są w ciągłej realizacji. 

Pozostałe uchwały podejmowane przez Radę Miejską w Wieliczce w zestawieniu 

tabelarycznym ujęto poniżej. 

Tabela: Pozostałe uchwały podjęte przez radę Miejską w Wieliczce w 2019 r. 

Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 

1. 9.03.2020 XIV/220/2020 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej. 
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Lp. Data podjęcia Nr uchwały Tytuł uchwały 

2. 9.03.2020 XIV/221/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 

Miasta i Gminy Wieliczka. 

3. 9.03.2020 XIV/222/2020 
 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 

Miasta i Gminy Wieliczka. 

4. 9.03.2020 XIV/223/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa 

Koźmice Wielkie. 

5. 23.06.2020 XVIII/257/2020 
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta 

i Gminy Wieliczka za rok 2019 

6. 23.06.2020 XVIII/258/2020 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Wieliczka za 2019 rok oraz 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

Gminy Wieliczka za 2019 rok; 

7. 23.06.2020 XVIII/259/2020 

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i 

Gminy Wieliczka z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Wieliczka za rok 2019; 

8. 23.06.2020 XVIII/260/2020 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego samodzielnego Publicznego Zespołu 

Lecznictwa Otwartego w Wieliczce za rok 2019; 

9. 30.06.2020 XIX/279/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 

Miasta i Gminy Wieliczka; 

10. 30.06.2020 XIX/280/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 

Miasta i Gminy Wieliczka; 

11. 30.06.2020 XIX/281/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 

Miasta i Gminy Wieliczka; 

12. 30.06.2020 XIX/282/2020 
sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Sygneczowie; 

13. 30.06.2020 XIX/283/2020 

w sprawie rozpatrzenia skarg na Burmistrza Miasta 

i Gminy Wieliczka oraz Dyrektora Miejsko 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Wieliczce. 

14. 30.06.2020 XIX/284/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa 

Śledziejowice 

15. 12.08.2020 XXI/295/2020 
w sprawie w rozpatrzenia skargi na Sołtysa 

Sołectwa Grabówki 

16. 14.12.2020 XXV/338/2020 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

17. 14.12.2020 XXV/339/2020 
w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie 

rozpatrzenia skargi 

18. 14.12.2020 XXV/340/2020 
w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie 

rozpatrzenia skargi 

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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IX. REALIZACJA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO  

IX.1. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. 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 bazową16 razy 

sumę liczby mieszkańców17 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: 

 

 
16  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. 
17  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.), 
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1) 40% wykonanych wydatków - dla gmin, w których kwota bazowa jest mniejsza od średniej 

kwoty bazowej18 w skali kraju, 

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 r., 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 

 

 
18  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 i podaje ją do wiadomości 

w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
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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. Na podstawie uchwały nr XLV/589/2014 

Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków 

funduszu sołeckiego w Gminie Wieliczka obowiązuje powiększenie kwoty funduszu sołeckiego o 10 % 

w stosunku do kwoty obliczonej na podstawie wzoru określonego w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 

2014 r. o funduszu sołeckim. 

W roku 2020 sołtysi złożyli wnioski o wyodrębnienie środków na następujące zadania: 

Brzegi: 

− zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Brzegi, 

− zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych, 

− zakup i montaż ogrodzenia na działce nr 281/3 w Brzegach, 

Byszyce: 

− remont drogi na działce nr 350/6 w miejscowości Byszyce, 

Chorągwica: 

− serwis strony internetowej sołectwa Chorągwica, 

− zakup wyposażenia na potrzeby Sołectwa Chorągwica 

− wykonanie klimatyzacji w budynku wykorzystywanym na potrzeby sołectwa Chorągwica, 

− zakup i montaż kamery monitoringu na terenie Sołectwa Chorągwica, 

− zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Chorągwica, 

− utrzymanie czystości na działce gminnej, 

Czarnochowice: 

− utrzymanie Domu Kultury wraz z otoczeniem budynku, 

Dobranowice: 

− zabezpieczenie gotowości bojowej - remont zaplecza bojowego Remizy OSP Dobranowice, 

− budowa oświetlenia zewnętrznego drogi Nr 561001K w miejscowości Dobranowice, 

− organizacja pikniku rodzinnego w Dobranowicach, 

− utrzymanie czystości i koszenie na terenie rekreacyjnym w miejscowości Dobranowice, 

Golkowice: 

− remont drogi na działkach 979/6, 984/2 w Golkowicach, 

Gorzków: 

− zakup wyposażenia do budynku wykorzystywanego na potrzeby Sołectwa Gorzków, 

− renowacja tablic ogłoszeniowych w Sołectwie Gorzków, 

− budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561033K w miejscowości Gorzków, 

− budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561038K w miejscowości Gorzków I-etap, 

Grabie: 

− zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na działkach 433/2 i 309/1 w Grabiu, 
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− utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Grabie, 

− organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Grabie, 

− utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Grabiu, 

− wykonanie koniecznych prac remontowych w WDK Grabie, 

Grabówki: 

− utrzymanie czystości tablic ogłoszeniowych w sołectwie Grabówki, 

− zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Grabówkach, 

− oznakowanie przysiółków w miejscowości Grabówki - wykonanie i montaż, 

− budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561094 K w miejscowości Grabówki - etap II, 

− zakup sprzętu sportowego dla dzieci biorących udział w zajęciach sportowych, 

Grajów: 

− remont drogi nr 561095K w Grajowie, 

− zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Grajów, 

− utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Grajów, 

Jankówka: 

− zakup wyposażenia budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka, 

− modernizacja budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka, 

Janowice: 

− remonty odwodnień dróg w sołectwie Janowice, 

− przebudowa drogi gminnej na działce nr 223/2 w Janowicach, 

− zakup energii elektrycznej na oświetlenie przestrzeni publicznej w sołectwie Janowice, 

− utrzymanie czystości na placu zabaw i przyległym terenie w sołectwie Janowice, 

Kokotów: 

− zakup agregatu prądotwórczego 3-fazowego dla OSP Kokotów, 

− zagospodarowanie działki nr 485 w Kokotowie, 

− budowa parkingu na dz.485 na potrzeby sołectwa Kokotów - etap II, 

− zakup wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców Kokotowa, 

Koźmice Małe: 

− opłata za dostęp do internetu oraz utrzymanie strony internetowej sołectwa Koźmice Małe, 

− utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym zapleczem w sołectwie Koźmice Małe, 

− wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy wiejskiej w Koźmicach 

Małych, 

Koźmice Wielkie: 

− wykonanie i montaż tablicy z mapą przysiółków w sołectwie Koźmice Wielkie, 

− rozwój działalności kulturalnej w sołectwie Koźmice Wielkie, 

− zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Koźmicach Wielkich, 

− wykonanie nagłośnienia i poprawa akustyki sali widowiskowej w budynku wielofunkcyjnym w 

Koźmicach Wielkich, 

− zakup sprzętu i strojów sportowych dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach sportowych, 

Lednica Górna: 

− porządkowanie terenu sołectwa Lednica Górna w zakresie drogownictwa, 

− remont dróg w miejscowości Lednica Górna, 

− organizacja wydarzeń integracyjnych w sołectwie Lednica Górna, 

− zakup wyposażenia i materiałów do remontu ławek z wyposażenia świetlicy w Lednicy Górnej, 

− wyposażenie boiska sportowego w Lednicy Górnej w sprzęt sportowy, 
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Mała Wieś: 

− zorganizowanie wyjazdu integracyjnego oraz spotkania w WDK dla społeczności lokalnej, 

− utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Małej Wsi, 

− remont Wiejskiego Domu Kultury w Małej Wsi, 

Mietniów: 

− prowadzenie strony internetowej w sołectwie Mietniów, 

− remont tablicy informacyjnej w miejscowości Mietniów, 

− pomoc społeczna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, 

− utrzymanie terenu zielonego w sołectwie Mietniów, 

− budowa oświetlenia zewnętrznego drogi wewnętrznej nr 49 w miejscowości Mietniów, 

− zakup strojów dla Zespołu Regionalnego "Mietniowiacy", 

− organizowanie wydarzeń związanych z kultywowaniem tradycji ludowych w sołectwie Mietniów, 

− zakup materiałów biurowych i wyposażenia świetlicy w sołectwie Mietniów, 

− utrzymanie czystości na placu zabaw w sołectwie Mietniów, 

Pawlikowice: 

− utrzymanie działki gminnej przy placu zabaw, 

− utrzymanie Domu Kultury w Pawlikowicach, 

− remont pomieszczeń w Domu Kultury w Pawlikowicach, 

Podstolice: 

− budowa oświetlenia zewnętrznego drogi na działce nr 24/1 w Podstolicach, 

Raciborsko: 

− remont odwodnienia drogi nr 119 w Raciborsku, 

− zabezpieczenia mienia w części bojowej w budynku OSP Raciborsko, 

− budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560988K w miejscowości Raciborsko, 

Rożnowa: 

− remont drogi na działce nr 60/2 w Rożnowej, 

Siercza: 

− zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Siercza, 

− czyszczenie tablic w sołectwie Siercza, 

− zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w miejscowości Siercza, 

− budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na działce nr 315 w miejscowości Siercza I etap, 

− utrzymanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Siercza, 

Strumiany: 

− utrzymanie Wiejskiego Domu Ludowego w Strumianach, 

− remont oznakowania przysiółków w Strumianach, 

− zakup ławek i koszy do zamontowania przy ścieżce rekreacyjno-edukacyjnej, 

− wykonanie oświetlenia ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Strumianach, 

− organizacja spotkań integracyjnych dla społeczności lokalnej, 

Sułków: 

− doposażenie jednostki OSP w Sułkowie, 

− zakup materiałów dydaktycznych do SP nr 2 w Wieliczce Filia w Sułkowie, 

− utrzymanie terenów zielonych na działkach 70/3,70/6, 184 w Sułkowie, 

− zorganizowanie wydarzeń integracyjnych społeczności wsi Sułków, 

− zakup namiotu na potrzeby organizacji wydarzeń integracyjnych społeczności lokalnej w Sułkowie, 

− doposażenie świetlicy środowiskowej w Sułkowie, 
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− zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach sportowych, 

− zakup energii elektrycznej na oświetlenie siłowni i placu zabaw w Sułkowie, 

− zakup urządzeń na plac zabaw w Sułkowie, 

Sygneczów: 

− utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Sygneczów, 

− wykonanie nawierzchni z kostki brukowej chodnika na działkach 137/13, 137/17 w miejscowości 

Sygneczów, 

− zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych, 

− utrzymanie boiska sportowego w Sygneczowie, 

Śledziejowice: 

− organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Śledziejowice, 

− zagospodarowanie terenu wokół WDK w Śledziejowicach, 

− utrzymanie WDK w Śledziejowicach, 

− wyposażenie WDK w Śledziejowicach, 

− zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach 

sportowych, 

Węgrzce Wielkie: 

− utrzymanie budynków nr 359 i 266 w Węgrzcach Wielkich, 

− zabezpieczenie gotowości bojowej - poprawa warunków socjalnych zaplecza bojowego remizy OSP 

w Węgrzcach Wielkich, 

− budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 2009 K w miejscowości Węgrzce Wielkie, 

− zakup strojów regionalnych na potrzeby sołectwa Węgrzce Wielkie, 

− zakup sprzętu i strojów sportowych dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach sportowych, 

Zabawa: 

− remont drogi na działkach 200/4 i 187/2 w Zabawie. 

Sołectwa zgłosiły 110 zadań do realizacji ze środków funduszu sołeckiego (art. 3 ust. 1 ustawy 

o funduszu sołeckim) na łączną kwotę 1 158 861,32 zł. Udało wykonać się wszystkie zadania na łączną 

kwotę 1 142 114,27 zł (98,55% planu).  

Wnioskowane środki zwiększone o 10% ponad wysokość funduszu sołeckiego wyniosły 

115 886,13 zł. Wykonanie zadań ze środków zwiększonych w roku 2020 było na poziomie 96,82% 

i wyniosło 112 203,86 zł. 

Część zadań była realizowana z wykorzystaniem środków pozostających do ich dyspozycji 

(np. dochody z mienia gminnego). Wartość kompleksowa wszystkich zadań zrealizowanych w ramach 

funduszu sołeckiego zamknęła się kwotą 1 430 095,17 zł. 

Szczegółowe rozliczenie środków funduszu sołeckiego zostało przedstawione w sprawozdaniu 

rocznym z wykonania budżetu Gminy za rok 2020. 

W 2020 r. Gmina Wieliczka otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego za rok 2019. Za wydatki roku 2020 gmina Wieliczka otrzyma dotację celową w roku 2021. 

Stwierdzić należy, że fundusz sołecki wydatkowany w roku 2020 został na najpilniejsze 

potrzeby sołectw, co równocześnie przyczyniło się do poprawy życia mieszkańców wsi. 
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IX.2. BUDŻET OBYWATELSKI  W ROKU 2020 

Instytucja budżetu obywatelskiego została wprowadzona do ustawy o samorządzie gminnym 

na mocy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 

130). Tym samym ustawodawca zrealizował stawiany w doktrynie postulat uregulowania 

podstawowych założeń działania tej formy demokracji bezpośredniej. Nowe przepisy ustawowe nowe 

o budżecie obywatelskim weszły w życie z dniem wyboru rady gminy w 2018 r.  

W art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dodano pięć nowych ustępów. 

Odtąd zgodnie z art. 5a ust. 3 szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. 

Artykuł 5a ust. 4 stanowi, iż w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim 

głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu 

obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad 

projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych 

w ramach budżetu obywatelskiego. Zgodnie z art. 5a ust. 5 w gminach będących miastami na prawach 

powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym, że wysokość budżetu 

obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym 

sprawozdaniu z wykonania budżetu. Natomiast art. 5a ust. 6 stanowi, iż środki wydatkowane w ramach 

budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci 

jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. W końcu art. 5a ust. 7 ustanowił 

kompetencję do podjęcia uchwały nowego rodzaju: rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, 

jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności: 

1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty; 

2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona 

większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany 

jest projekt; 

3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, 

spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu 

projektu do głosowania; 

4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej 

wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość 

i bezpośredniość głosowania. 

Nowa regulacja istotnie zmieniła sytuację prawną w zakresie tworzenia budżetów 

obywatelskich. Najważniejsze novum stanowi przede wszystkim wiążący charakter budżetów nawet 

wtedy, gdy j.s.t. nie będzie zobowiązania do uruchomienia budżetu. Jednostki samorządu terytorialnego 

zostały zatem zobowiązane, aby na nowo przemyśleć kwestię budżetów obywatelskich, dostosowując 

dotychczasowe konstrukcje do wymagań płynących z ustaw ustrojowych. 

Efektem tych działań było przyjęcie przez Radę Miejską w Wieliczce aktu prawa miejscowego 

określającego zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego19, który dostosował dotychczas 

obowiązujący regulamin do obowiązujących regulacji ustawowych. 

Budżet obywatelski w Gminie Wieliczka realizowany jest w 4 etapach: zgłaszanie projektów 

zadań, ocena projektów zadań, głosowanie i realizacja zadań. Zadania finansowane z budżetu 

obywatelskiego mogą mieć charakter lokalny - rozumie się przez to zadania służące mieszkańcom 

jednej jednostki pomocniczej Gminy lub ogólnogminny - rozumie się przez to zadania służące 

mieszkańcom całej Gminy lub grupy jednostek pomocniczych. Oznacza to, że dotyczą one potrzeb 

 

 
19  Uchwała Nr X/115/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania budżetu obywatelskiego. 
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mieszkańców więcej niż jednej jednostki pomocniczej Gminy. Zadania finansowane z budżetu 

obywatelskiego mogą obejmować zakres wydatków majątkowych lub wydatków bieżących. Burmistrz 

w drodze zarządzenia informuje o zakresie, wysokości, pulach oraz limitach środków przeznaczonych 

na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy, a także o terminie 

zgłaszania projektów zadań. Określono, że w ramach budżetu obywatelskiego realizowane są wyłącznie 

zadania: 

− które wpisują się w katalog zadań własnych gminy; 

− które są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego; 

− które są możliwe do zrealizowania w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski; 

− których realizacja spełnia kryterium celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania 

środków publicznych, w szczególności warunki: 

− zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów; 

− wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny; 

− proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych nakładów. 

Określono również, że w ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania: 

− których koszt realizacji, określony przez Burmistrza przekracza środki przeznaczone na zadania, 

określone w zarządzeniu przez Burmistrza; 

− stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Gminie strategiami i programami; 

− są niezgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 

− które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności; 

− które zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej lub wykonanie, bez zabezpieczenia 

środków na projektowanie; 

− które są niewykonalne technicznie. 

Burmistrz powołuje również Gminny Zespół do spraw konsultacji budżetu obywatelskiego, 

którego zadaniem jest wsparcie procesu wdrożenia budżetu obywatelskiego, zapoznanie się 

z wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców, ocena projektów zadań w tym, co 

do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz spełniania przez nie wymogów formalnych, 

a także sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego budżetu obywatelskiego.  

Wskazano także sposób dokonywania oceny projektów oraz sposób przeprowadzania 

głosowania. Nowe regulacje usankcjonowały również sposób procedowania z zadaniami wybranymi 

do realizacji. Ujmuje się je w projekcie uchwały budżetowej Gminy. W przypadku, gdy w trakcie 

realizacji zadania zaistnieją okoliczności wynikające z przepisów prawa, uniemożliwiające 

procedowanie go zgodnie z zakresem określonym w projekcie, a istnieje możliwość wprowadzenia 

zamiennego rozwiązania, nie wpływającego w stopniu istotnym na jego realizację dokonuje się 

modyfikacji zadania. Natomiast w przypadku, gdy w trakcie realizacji zadania w wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego koszt realizacji tego zadania okaże się wyższy niż środki 

przewidziane na jego realizację, zadanie może zostać dofinansowane z innych środków budżetu Gminy 

lub nie podlega dalszemu procedowaniu. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego w dniu 23 sierpnia 2019 r. Tego samego dnia Burmistrz MiG Wieliczka 

ogłosił konsultacje budżetu obywatelskiego na rok 202020  ustalając limit środków przeznaczonych 

na realizację zadań w wysokości 1 500 000,00 zł dla całego budżetu obywatelskiego na rok 2020. 

Na zadania o charakterze ogólnogminnym zaplanowano środki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, 

przy limicie w kwocie do 500 000,00 zł na pojedyncze zadanie. Na zadania o charakterze lokalnym 

 

 
20 Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

konsultacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2020. 
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przeznaczono środki w łącznej kwocie 500 000,00 zł, przy limicie w kwocie do 30 000,00 zł 

na pojedyncze zadanie. Ustalono termin składania projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego od dnia 

2 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. Został powołany także Zespół ds. Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2020 oraz ustalone wzory kart oceny formalnej i oceny 

merytorycznej projektu zadania. 

Zgłoszono łącznie 66 projektów zadań o łącznej szacunkowej wartości 8 407 613,94 zł. 

10 zadań nie zostało dopuszczonych do głosowania: 

1) Modernizacja oraz montaż kontenera socjalnego na boisku sportowym os. Lekarka.  

Negatywna ocena merytoryczna. Brak możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku 

budżetowego. 

2) Park linowy – dla dzieci, młodzieży umieszczony na placu zabaw osiedla Lekarka przy ul. 

Warzyckiej, 32-020 Wieliczka.  

Negatywna ocena merytoryczna. Szacunkowy koszt realizacji zadania wskazany 

przez wnioskodawcę przekracza limit określony w § 2 ust. 3 zarządzenia nr 211/2019 Burmistrza 

Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2020. 

3) Modernizacja terenu rekreacyjnego przy WDK w Małej Wsi.  

Negatywna ocena formalna. Brak listy mieszkańców popierających projekt zadania. 

4) Wodny plac zabaw dla dzieci.  

Negatywna ocena merytoryczna. Szacunkowy koszt realizacji zadania wskazany 

przez wnioskodawcę przekracza limit określony w § 2 ust. 2 zarządzenia nr 211/2019 Burmistrza 

Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2020. 

5) Orkiestra Koźmice - Zakup wysokiej klasy instrumentów muzycznych dla orkiestry działającej 

na terenie gminy Wieliczka.  

Negatywna ocena formalna. Projekt zadania nie został zgłoszony przez mieszkańca. 

6) Zakup i montaż 2-ch progów zwalniających wraz z oznakowaniem przy ul. Granicznej 

w Wieliczce. 

Negatywna ocena merytoryczna. Projekt zadanie nie jest możliwy do wykonania (droga szutrowa). 

7) Tor do rowerowej dyscypliny olimpijskiej BMX Race.  

Negatywna ocena merytoryczna. Projekt zadania niezgodny z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

8) Alternatywa dla najmniejszych - rampa terenowa dla wózków.  

Negatywna ocena merytoryczna. Projekt zadanie nie jest wykonalny technicznie. 

9) Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja placu zabaw w Mietniowie . 

Negatywna ocena merytoryczna. Projekt zadanie nie jest wykonalny technicznie. 

10) Kładka dla pieszych ze ścieżką rowerową, łącząca os. Bogucice z areną lekkoatletyczną. 

Negatywna ocena merytoryczna. Szacunkowy koszt realizacji zadania wskazany 

przez wnioskodawcę przekracza limit określony w § 2 ust. 2 zarządzenia nr 211/2019 Burmistrza 

Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2020. Projekt zadania nie należy do zadań własnych 

Gminy. 

Pozostałe projekty zadań zostały skierowane do głosowania. Wartość szacunkowa projektów 

ogólnogminnych wynosiła 4 963 500,00 zł, a lokalnych 1 142 288,54 zł. o kolejności na liście 

decydowała liczba podpisów poparcia projektu, a w przypadku równej liczby podpisów – 

kolejność złożenia. 

Tabela: Lista zadań ogólnogminnych, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną: 

Lp. Nazwa zadania 
Szacunkowy koszt 

[zł] 

1. 
Podniesienia warunków życia i poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała 
500 000,00 
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Lp. Nazwa zadania 
Szacunkowy koszt 

[zł] 

Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, 

Zabawa, Byszyce 

2. 
Adaptacja poddasza na harcówkę w Szkole Podstawowej 

w Gorzkowie 
500 000,00 

3. 

Wykonanie nakładki asfaltowej drogi dz. Nr371/2 i 370/12 

w Wieliczce ul. Krakowska (krakowska boczna) - osiedle 

Krakowskie Przedmieście 

100 000,00 

4. 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wykonanie 

oświetlenia w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Grajów, 

Dobranowice, Raciborsko, Jankówka 

211 500,00 

5. 
Wykonanie klatki schodowej na poddasze w świetlicach 

środowiskowych w miejscowości Mietniów i Sułków 
288 500,00 

6. 
Odnowa malowidła 3D "Solny świat" na Rynku Górnym 

w Wieliczce 
120 000,00 

7. Modernizacja boiska LKS Śledziejowice 150 000,00 

8. Wykonanie ogrodzenia wokół placu rekreacyjnego w Podstolicach 130 000,00 

9. 
Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561024K w sołectwie 

Janowice 
68 500,00 

10. 
Utwardzone pobocze dla ulicy Wygoda Wieliczka (od skrzyżowania 

z ul. Długą do ul. Potrzask) 
300 000,00 

11. 
Budowa osiedlowych tężni solankowych na os. Wincentego Pola 

oraz Tadeusza Kościuszki na działkach nr 517 i 37/84 w Wieliczce 
500 000,00 

12. 
Rozbudowa skateparku przy Miasteczku Ruchu Drogowego na ul. 

Jedynaka w Wieliczce 
350 000,00 

13. 

Czyste powietrze wolne od smogu w każdym przedszkolu i szkole 

podstawowej w Gminie Wieliczka dzięki zakupowi i eksploatacji 

oczyszczaczy powietrza 

450 000,00 

14. 
Remont drogi na działkach nr 938/9, nr 939/3 w Węgrzcach 

Wielkich (przysiółek "Oliwkowa") 
45 000,00 

15. 

Modernizacja drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej 

w Golkowicach oraz stworzenie wielofunkcyjnego placu 

dla mieszkańców przed szkołą oraz remizą 

300 000,00 

16. 
Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej 

w Węgrzcach Wielkich 
500 000,00 

17. 

Park Królewski - plac zabaw i tereny rekreacyjne dla mieszkańców 

osiedli wielorodzinnych w rejonie os. Szymanowskiego, 

B. Chrobrego, Wł. Jagiełły w Wieliczce wraz z układem 

komunikacji pieszej 

450 000,00 

Źródło: strona internetowa: www.wbo.wieliczka.eu  

Tabela: Lista zadań lokalnych, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną: 

Lp. Nazwa zadania 
Szacunkowy koszt 

[zł] 
Jednostka pomocnicza 

1. 
Pracownia komputerowa w Szkole 

Podstawowej w Byszycach 
30 000,00 

sołectwo 

Byszyce 

2. 
Modernizacja budynku w Zabawie 

na potrzeby sołectwa 
30 000,00 

sołectwo 

Zabawa 

3. 
Budowa elementów małej architektury 

na działce nr 142/5 w Sierczy 
30 000,00 

sołectwo 

Siercza 

4. 

Zakup sprzętu sportowego oraz drzwi 

do sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej w Gorzkowie 

30 000,00 
sołectwo 

Gorzków 

5. 
Wykonanie chodnika wokół budynku 

Szkoły Podstawowej w Gorzkowie 
30 000,00 

sołectwo 

Gorzków 

http://www.wbo.wieliczka.eu/
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Lp. Nazwa zadania 
Szacunkowy koszt 

[zł] 
Jednostka pomocnicza 

6. Bezpieczniej przy Szkole w Grajowie 30 000,00 
sołectwo 

Grajów 

7. 

Zakup podestu tanecznego na cele 

organizacji wydarzeń kulturalnych 

w Mietniowie 

27 874,24 
sołectwo 

Mietniów 

8. Zakup urządzeń dmuchanych dla dzieci 29 961,00 
sołectwo 

Grabie 

9. 
Monitoring placu rekreacyjnego 

w Podstolicach 
30 000,00 

sołectwo 

Podstolice 

10. 
Defibrylator w budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Sułkowie 
9 500,00 

sołectwo 

Sułków 

11. 
Zakup nagłośnienia wraz z montażem 

na boisku sportowym w Brzegach 
30 000,00 

sołectwo 

Brzegi 

12. 

"Znam swój kraj." Wycieczka 

krajoznawcza uczniów Szkoły 

Podstawowej w Janowicach do Trójmiasta 

30 000,00 
sołectwo 

Janowice 

13. 

Wykonanie izolacji termicznej drugiej 

kondygnacji świetlicy wiejskiej 

w sołectwie Koźmice Małe 

30 000,00 
sołectwo 

Koźmice Małe 

14. 
Budowa elementów małej architektury 

na działce nr 146/1 w Pawlikowicach 
30 000,00 

sołectwo 

Pawlikowice 

15. 

Budowa dwóch wiat przystankowych 

i oznakowanie przystanków autobusowych 

na terenie wsi Grabówki 

30 000,00 
sołectwo 

Grabówki 

16. 

Podniesienie warunków życia i poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa 

oświetlenia przy boisku piłkarskim 

w Chorągwicy. 

30 000,00 
sołectwo 

Chorągwica 

17. 

Budowa na placu zabaw w Golkowicach 

zabawek: szałasu, miejsca do gry 

w chińczyka oraz innych obiektów małej 

architektury, posadzenie zieleni 

oraz realizacja dodatkowego oświetlenia 

30 000,00 
sołectwo 

Golkowice 

18. 

Budowa na placu zabaw w Golkowicach 

labiryntu, szachownicy oraz innych 

elementów małej architektury 

30 000,00 
sołectwo 

Golkowice 

19. 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 

niedaleko Czarnego Lasu k. boiska KS 

Wilga w Koźmicach Wielkich 

30 000,00 
sołectwo 

Koźmice Wielkie 

20. 
Budowa placu zabaw w Golkowicach - 

"Lasowice" 
30 000,00 

sołectwo 

Golkowice 

21. 
Zagospodarowanie działki nr. 343/2 

w Raciborsku na potrzeby sołectwa 
30 000,00 

sołectwo 

Raciborsko 

22. 
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 

nr 561040K 
30 000,00 

sołectwo 

Gorzków 

23. 
Remont filii bibliotecznej nr 1 na os. 

Kościuszki 8 
30 000,00 

osiedle 

Kościuszki, Przyszłość, 

Szymanowskiego 

24. 
Pracownia językowa w Szkole 

Podstawowej w Śledziejowicach 
29 950,00 

sołectwo 

Śledziejowice 

25. 
Zakup kosiarki wielozadaniowej dla LKS 

„Węgrzcanka” Węgrzce Wielkie 
29 000,00 

sołectwo 

Węgrzce Wielkie 

26. 
Remont filii bibliotecznej nr 7 

w Węgrzcach Wielkich 359 
30 000,00 

sołectwo 

Węgrzce Wielkie 

27. Budowa "Osiedlowej siłowni plenerowej" 30 000,00 
osiedle 

Krzyszkowice 
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Lp. Nazwa zadania 
Szacunkowy koszt 

[zł] 
Jednostka pomocnicza 

28. 

Budowa zatoki "Kiss and drive" 

przy Szkole Podstawowej nr 1 

w Wieliczce 

30 000,00 
osiedle 

Zadory 

29. 
Remont łazienek uczniowskich w Szkole 

podstawowej nr 2 w Wieliczce 
29 984,56 

osiedle 

Śródmieście 

30. 
KS Wilga Koźmice Wielkie - 

Modernizacja obiektu sportowego 
30 000,00 

sołectwo 

Koźmice Wielkie 

31. 
Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych 

na terenie sołectwa Raciborsko 
30 000,00 

sołectwo 

Raciborsko 

32. 
Bezpieczny strażak - zakup hełmów 

strażackich 
29 040,00 

sołectwo 

Czarnochowice 

33. Modernizacja ulicy Prusa (Boczna) 30 000,00 
osiedle 

Zadory 

34. 

Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy 

Czarnochowskiej na odcinku od ulicy 

Konopnickiej do mostu drogowego 

30 000,00 
osiedle 

Zadory 

35. 

Baw się nauką - rozbudzanie 

zainteresowań naukami matematyczno-

przyrodniczymi i inspirowanie 

do pogłębiania wiedzy u uczniów SP-2 

w Wieliczce 

30 000,00 
osiedle 

Śródmieście 

36. 
Utworzenie centrum rekreacji u zbiegu 

ulic: Konopnickiej i Siemiradzkiego 
30 000,00 

osiedle 

Zadory 

37. 
Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni 

językowej w szkole w Mietniowie 
27 000,00 

sołectwo 

Mietniów 

38. 

Wykonanie klimatyzacji w klasach 

w Szkole Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Węgrzcach Wielkich 

30 000,00 
sołectwo 

Węgrzce Wielkie 

39. 
Zakup podestu scenicznego wraz 

z zadaszeniem estradowym 
29 978,74 

osiedle 

Krzyszkowice 

Źródło: strona internetowa: www.wbo.wieliczka.eu. 

Głosowanie w celu wyboru projektów zadań do realizacji przeprowadzono od dnia 

28 października 2019 r. do dnia 25 listopada 2019 r.21 Można było dokonać wyboru 3 zadań z puli 

ogólnogminnych i 3 zadań lokalnych przyznając, w każdej kategorii, od 1 do 3 punktów. Głosować 

można było w formie papierowej karty do głosowania składanej w Urzędzie lub za pomocą 

dedykowanej platformy internetowej. W głosowaniu udział wzięło 13 332 mieszkańców przyznając 

ogółem 124 572 punkty, w tym na zadania ogólnogminne 58 454 punkty oraz 66 118 punktów 

na zadania lokalne. 

 

 
21 Zarządzenie Nr 265/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 22 października 2019 r. w sprawie 

określenia terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 

2020. 

http://www.wbo.wieliczka.eu/
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Wykres: Osoby głosujące w roku 2019 na Budżet Obywatelski na rok 2020 – sposób głosowania. 

 

Źródło: strona internetowa: www.wbo.wieliczka.eu  

W wyniku głosowania do realizacji zostały rekomendowane 3 zadania ogólnogminne o łącznej 

szacunkowej wartości 1 000 000,00 zł: 

1) Podniesienia warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, 

Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce 

Wielkie, Zabawa, Byszyce; 

2) Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowościach 

Mietniów, Pawlikowice, Grajów, Dobranowice, Raciborsko, Jankówka; 

3) Wykonanie klatki schodowej na poddasze w świetlicach środowiskowych w miejscowości 

Mietniów i Sułków; 

oraz 17 zadań lokalnych o łącznej szacunkowej wartości 483 325,24 zł: 

4) Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Byszycach; 

5) Wykonanie chodnika wokół budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie; 

6) Monitoring placu rekreacyjnego w Podstolicach; 

7) Defibrylator w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowie; 

8) Zakup urządzeń dmuchanych dla dzieci; 

9) Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa; 

10) Zagospodarowanie działki nr 343/2 w Raciborsku na potrzeby sołectwa; 

11) Bezpieczny strażak – zakup hełmów strażackich; 

12) Zakup sprzętu sportowego oraz drzwi do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gorzkowie;  

13) Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Brzegach;  

14) Wykonanie klimatyzacji w klasach w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Węgrzcach 

Wielkich;  

15) Bezpieczniej przy Szkole w Grajowie; 

16) Budowa zatoki „Kiss and drive” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce; 

http://www.wbo.wieliczka.eu/
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17) Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni językowej w szkole w Mietniowie; 

18) Zakup podestu tanecznego na cele organizacji wydarzeń kulturalnych w Mietniowie; 

19) Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Śledziejowicach; 

20) "Znam swój kraj." Wycieczka krajoznawcza uczniów Szkoły Podstawowej w Janowicach 

do Trójmiasta. 

Zadania te zostały ujęte w budżecie gminy na 2020 r. i skierowane do realizacji. 

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka w roku 2020. 

Lp. Nazwa zadania 
Koszt realizacji 

[zł] 

1. Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Byszycach 30 000,00 

2. Wykonanie chodnika wokół budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie 30 000,00 

3. Monitoring placu rekreacyjnego w Podstolicach 28 704,53 

4. Defibrylator w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowie 9 500,00 

5. Zakup urządzeń dmuchanych dla dzieci 29 961,00 

6. Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa 29 880,83 

7. Zagospodarowanie działki nr 343/2 w Raciborsku na potrzeby sołectwa 30 000,00 

8. Bezpieczny strażak – zakup hełmów strażackich 29 040,00 

9. 
Zakup sprzętu sportowego oraz drzwi do sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej w Gorzkowie 
29 964,57 

10. Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Brzegach 29 766,00 

11. 
Wykonanie klimatyzacji w klasach w Szkole Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Węgrzcach Wielkich 
29 410,00 

12. Bezpieczniej przy Szkole w Grajowie 29 910,13 

13. 
Budowa zatoki "Kiss and drive" przy Szkole Podstawowej nr 1 w 

Wieliczce 
29 840,01 

14. 
Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni językowej w szkole w 

Mietniowie 
27 000,00 

15. 
Zakup podestu tanecznego na cele organizacji wydarzeń kulturalnych w 

Mietniowie 
27 874,24 

16. Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Śledziejowicach 29 950,00 

17. 
"Znam swój kraj." Wycieczka krajoznawcza uczniów Szkoły 

Podstawowej w Janowicach do Trójmiasta 
0 

18. 

Podniesienia warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, 

Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa, Byszyce w tym: 

444 182,14 

19. 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w 

miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Grajów, Dobranowice, 

Raciborsko, Jankówka 

208 202,57 

20. 
Wykonanie klatki schodowej na poddasze w świetlicach 

środowiskowych w miejscowości Mietniów i Sułków 
288 500,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 

Jedno z zadań, "Znam swój kraj." Wycieczka krajoznawcza uczniów Szkoły Podstawowej 

w Janowicach do Trójmiasta, nie zostało zrealizowane ze względu na obowiązujące ograniczenia 

w związku ze stanem epidemii. 

Realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. zamknęła się kwotą 1 391 686,02 zł. 
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Burmistrz MiG Wieliczka w dniu 23 września 2020 r. ogłosił konsultacje budżetu 

obywatelskiego na rok 202122 ustalając limit środków przeznaczonych na realizację zadań w wysokości 

1 500 000,00 zł dla całego budżetu obywatelskiego na rok 2021. Na zadania o charakterze 

ogólnogminnym zaplanowano środki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, przy limicie w kwocie 

do 500 000,00 zł na pojedyncze zadanie. Na zadania o charakterze lokalnym przeznaczono środki 

w łącznej kwocie 500 000,00 zł, przy limicie w kwocie do 30 000,00 zł na pojedyncze zadanie. 

Ustalono termin składania projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego do dnia 23 października 

2020 r. Został powołany także Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2021 

oraz ustalone wzory kart oceny formalnej i oceny merytorycznej projektu zadania. 

Zgłoszono łącznie 66 projektów zadań. Niestety sytuacja epidemiczna, a w szczególności 

kolejna fala zachorowań na COVID-19 oraz wynikające z niej ograniczenia, w tym wprowadzenie 

obowiązku pracy zdalnej w urzędach, uniemożliwiły dalsze procedowanie Budżetu Obywatelskiego. 

Ocena formalna, ocena merytoryczna oraz głosowanie zostały odłożone w czasie i finalnie zostały 

przeprowadzone w roku 2021. 

Tabela: Lista zgłoszonych projektów zadań budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2021. 

Lp. Nazwa zadania 

1. Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Grabiu 

2. 
Wykonanie klimatyzacji w klasach w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Węgrzcach 

Wielkich 

3. 
Budowa elementów małej architektury przy Szkole Podstawowej w Dobranowicach na działce nr 

187/1 

4. Wielofunkcyjny plac zabaw w Jankówce 

5. Zakup urządzeń dmuchanych dla dzieci 

6. 
Orkiestra Koźmice - zakup wysokiej klasy instrumentów muzycznych dla orkiestry działającej na 

terenie gminy Wieliczka 

7. Budowa piłkochwytów przy boisku sportowym w Chorągwicy 

8. Bezpieczna droga w Grajowie 

9. 
Doposażenie i poprawa bezpieczeństwa osobistego Strażaka w postaci zakupu hełmów bojowych 

dla jednostki OSP Byszyce 

10. 
Wypożyczaj bezpiecznie! Zakup książkomatu i wrzutni do zwrotu książek dla Mediateki - Biblioteki 

Miejskiej w Wieliczce 

11. Remont filii bibliotecznej nr 7 w Węgrzcach Wielkich 359 

12. Budowa schodów zewnętrznych przy świetlicy Środowiskowej w Kokotowie na dz. 484/4 

13. Modernizacja Filii Bibliotecznej nr 1 na os. Kościuszki 8 

14. 
Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa oświetlenie drogi do 

Podstolic nr dz. 323/3 

15. Park rowerowy na ulicy Winnickiej Pumptrack i Skate park 

16. Remont drogi na działkach nr 938/9 i nr 939/3 w Węgrzcach Wielkich (przysiółek Oliwkowa) 

17. Bezpieczna droga do przedszkola 

18. Budowa elementów małej architektury w Raciborsku na dz. Nr 343/2 

 

 
22 Zarządzenie Nr 182/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

konsultacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2021. 
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19. A z roletami - siła z nami! Zakup i montaż rolet zewnętrznych do Sali gimnastycznej w SP nr 2 

20. 
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Gorzkowie 

21. Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Sułkowie 

22. Zagospodarowanie przestrzeni terenów zielonych w pobliżu Stawu Salinarnego 

23. Zakup strojów szlacheckich dla Zespołu Regionalnego "Mietniowiacy" 

24. Renowacja parkietu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gorzkowie 

25. 
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, 

Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Janowice, Gorzków 

26. 

Podniesienie Warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Byszyce, 

Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, 

Zabawa 

27. Siłownia plenerowa w Kokotowie 

28. 
Wykonanie klimatyzacji w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Śledziejowicach 

29. Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni komputerowej w Szkole w Mietniowie 

30. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy Szkole Filialnej w Pawlikowicach 

31. 
Konserwacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Strumianach oraz zakup i 

montaż nowych urządzeń 

32. Zakup zestawu monitoringu na potrzeby sołectwa Strumiany 

33. Psi raj – miejski wybieg dla psów 

34. Budowa "Osiedlowej Siłowni Plenerowej" i doposażenie placu zabaw 

35. Renowacja placu postojowego w Koźmicach Wielkich 

36. STRAŻNICA NA 102 w Golkowicach 

37. SZACH-MAT dla Golkowic 

38. Chodnik dla ulicy Wygoda Wieliczka (od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Potrzask - brakująca część) 

39. Zadaszenie trybuny obiektu sportowego 

40. Modernizacja obiektu sportowego KS Wilga Koźmice Wielkie 

41. Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa 

42. 
Wyposażenie sal zabaw dzieci w pomoce do rozwijania kompetencji językowych i matematycznych 

oraz sprawności motoryki dużej i małej w przedszkolu w Mietniowie 

43. 
Stworzenie malowidła 3D na wielickim rynku z wykorzystaniem technologii druku 

wielkoformatowego na specjalistycznej folii G-FLOOR 

44. Wykonanie placu manewrowego na działce gminnej nr 344/2 w Janowicach 

45. 
Usunięcie z płyty Rynku Górnego pozostałości po malowidle 3D pt. "Solny Świat" 

wraz z opracowaniem nowej koncepcji 

46. 
Instalacja 15 inteligentnych ławek solarnych i 5 solarnych infokiosków z dozownikami dla 

zwiększenia atrakcyjności turystycznej i bezpieczeństwa mieszkańców i turystów Gminy Wieliczka 

47. Zakup elementów zaplecza gospodarczego i doposażenie sprzętowe OSP Czarnochowice 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Wieliczce. 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

1) Załącznik nr 1. Audyt stanu finansów Gminy Wieliczka. 

2) Załącznik nr 2. Analiza planowania budżetowego Gminy Wieliczka oraz analiza wskaźnikowa na 

tle innych samorządów. 

3) Załącznik nr 3. Analiza wydatków na oświatę Gminy Wieliczka. 

4) Załącznik nr 4. Audyt prawny. 

 


