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               Raport z działań podjętych w związku z wystąpieniem COVID-19 

                                       / stan na dzień 30 czerwca 2020 r./ 
I. Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce  
Urząd funkcjonuje z zachowaniem odpowiednich środków ochrony bez bezpośredniej obsługi mieszkańców, 

która odbywa się wyłącznie poprzez środki komunikacji elektronicznej i telefonicznie z nielicznymi 

wyjątkami (niektóre sprawy związane z aktami stanu cywilnego i spraw obywatelskich), gdzie dopuszczono 

kontakt osobisty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, weryfikacji i umówieniu wizyty. Wszystkie 

kwestie dotyczące funkcjonowania urzędu są komunikowane poprzez stronę internetową i przez media 

społecznościowe. Istotne komunikaty są przekazywane mieszkańcom za pomocą SISMS. 

Spis treści:                                                                                                                                  
II Działania wybranych komórek organizacyjnych Urzędu:                                                      
Wydział Spraw Administracyjnych i Kadr, str. 2                                                                           

Wydział Prawny,  str.2 
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej,  str.3                                         

Wydział Polityki Społecznej,  str.13 

Wydział Geodezji i Urbanistyki, str.15 

Wydział Mienia Gminnego, str.16 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, str.17 

Jednostka Realizująca Projekt, str.18                                                                                                       

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, s.21                                                                                   

Wydział Informatyki, str.23                                                                                                           

Wydział Szkół i Przedszkoli, str.24                                                                                                

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, str.43                                                 

Wydział Spraw Obywatelskich, str.45                                                                                                       

Urząd Stanu Cywilnego, str.46                                                                                                               

Wydział Działalności Gospodarczej, s.47                                                                                     

Wydział Rachunkowości Budżetowej, s.48                                                                                                 

Wydział ds. Inwestycji, str.49                                                                                                       

Wydział Zamówień Publicznych, str.93                                                                                                         

II. Działania jednostek organizacyjnych gminy:                                                                                   

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., str. 53                                                                       

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, str. 58                                           

Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o., str. 68                                                                        

Wielickie Centrum Kultury, str. 70                                                                                            

Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce, str. 76                                                                    

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce, str.21                                                                                          

Straż Miejska, s.85                                                                                                                 

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, str.88                                    

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce, str.90                                                                   

Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, str.96                                                                      

Solne Miasto sp. z o.o., s.97                                                                                                                       

Wydział Zamówień Publicznych, str.100 
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Wydział Spraw Administracyjnych i Kadr  
Podjęte przez wydział działania w związku z COVID 19:  

- wykonano zabudowę szklaną dziennika podawczego, Urzędu Stanu Cywilnego oraz 

zmodyfikowano zabudowę Wydziału Spraw Obywatelskich - ewidencja ludności 

- wykonano dezynfekcję ciągów komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe) w budynkach 

administracyjnych Urzędu 

- w związku z zamknięciem Urzędu dla mieszkańców zakupiono oraz zamontowano przy drzwiach 

wejściowych do budynków Urzędu dzwonki oraz wideodomofony  

- zakupiono płyny do dezynfekcji rąk  

- zakupiono płyny do dezynfekcji powierzchni, które zostały przekazane obsłudze sprzątającej  

- zakupiono oraz zamontowano dozowniki płynu do dezynfekcji w budynkach administracyjnych 

Urzędu  

- zakupiono oraz przekazano pracownikom Urzędu maseczki  ochronne (po 2 szt. dla pracownika), 

na dzień dzisiejszy Wydział dysponuje ok 60 szt maseczek ochronnych  

- zakupiono rękawice ochronne, dostępne dla pracowników, rozwożone zgodnie z zapotrzebowaniem  

- zakupiono przyłbice na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego  

- wykonano zabudowę szklaną dziennika podawczego, Urzędu Stanu Cywilnego oraz 

zmodyfikowano zabudowę Wydziału Spraw Obywatelskich - ewidencja ludności  

- wykonano dezynfekcję ciągów komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe) w budynkach 

administracyjnych Urzędu.  

- środki dezynfekcyjne oraz środki ochrony osobistej zamawiane są na bieżąco, zgodnie 

zapotrzebowaniem. 

W miesiącu maju Wydział Spraw Administracyjnych i Kadr w ramach działań podjętych                        

w związku z epidemią COVID 19 na bieżąco uzupełnia stan środków ochrony indywidualnej, 

środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni. W związku z tym zakupiono: 

- płyny do dezynfekcji rąk oraz  powierzchni, na łączną kwotę 1 258,20 zł  

- osłony ochronne na stanowiska pracy, na łączną kwotę 1125,96 zł  

- taśmy odgradzające do ściany, na łączną kwotę 350,00 zł  

Maseczki i rękawiczki rozdawane są pracownikom zgodnie z zapotrzebowaniem  

Łącznie działania podjęte w związku z COVID wyniosły ok. 30 572,09 zł 

W miesiącu czerwcu Wydział zakupił ladę zabezpieczającą do Wydziału ds. Działalności 

Gospodarczej. Wartość lady: 600,00 zł. 

 

Wydział Prawny  
 

1. Działania organizacyjne. 

Pracownicy Wydziału Prawnego pracują w sposób nie powodujący bezpośrednich kontaktów ze sobą 

ani z innymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce. Do dnia 22 maja 2020 r. 

pracownicy wykonywali swoje obowiązki  pracując w siedzibie Urzędu a częściowo świadcząc pracę 

w sposób zdalny poprzez e-mail , telefonicznie oraz system Microsoft Teams. Począwszy od dnia 25 

maja 2020 r. pracownicy wykonują swoje zadania w siedzibie Urzędu. 
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2. Działania merytoryczne. 

W związku ze stanem epidemii pracownicy Wydziału Prawnego opracowują , opiniują                        

i parafują projekty zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka związane ze stanem epidemii,             

w szczególności : 

• zarządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań pomocowych mających na celu wsparcie 

mieszkańców oraz przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, 

których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami 

ekonomicznymi i społecznymi stanu epidemii COVID-19 w Polsce, 

• zarządzenia w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i  Gminy 

w Wieliczce. 

• projekty uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce  dostosowujące dotychczas podjęte uchwały   

do nowych uwarunkowań oraz projekty nowych uchwał. 

Ponadto pracownicy udzielają bieżącej konsultacji w sprawach nowych, powszechnie 

obowiązujących przepisów prawnych wprowadzanych w związku ze stanem epidemii. 

Osoby zatrudnione w Wydziale opiniują cały szereg umów zawieranych przez Gminę                       

w związku ze stanem epidemii. W okresie epidemii, z uwagi na zawieszenie rozpraw                        

w sądach radcowie prawni nie uczestniczą w rozprawach do 31 maja 2020 r.  jednakże nadal 

sporządzane są wnioski, pozwy, apelacje i inne pisma sądowe. Wydział Prawny nie ma własnego 

budżetu. Od 1.06.2020 r. radcowie prawni uczestniczą jako reprezentanci Gminy Wieliczka w 

zarządzonych przez sądy rozprawach i innych czynnościach w szczególności w oględzinach. Oprócz 

tych działań Wydział na bieżąco realizuje swoje zadania nie związane ze stanem epidemii. 

  

 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej 

 
Trudna sytuacja związana z wprowadzeniem stanu pandemii znacznie zmieniła tryb pracy Wydziału 

Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej. Przede wszystkim należało na bieżąco 

przygotowywać i zamieszczać na stronie internetowej oraz facebooku wszystkie komunikaty 

burmistrza, informacje dla mieszkańców, informacje z MGOPS oraz wydziałów Urzędu Miasta (np. 

Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Szkół i Przedszkoli, Zarządu Dróg Gminnych                         

i innych). 

 

Od początku zmianie uległa forma organizacji wydarzeń kulturalnych, które z bezpośrednich spotkań 

z mieszkańcami przeniosły się do sieci. Obecnie tworzone  są projekty bez udziału publiczności, 

pokazywane na stronie internetowej i facebooku.  Jednym z najważniejszych są niewątpliwie 

obchody Dnia Flagi RP oraz Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podczas których udało się 

zorganizować m.in. koncert online w Wielickiej Mediatece pt. „Z nową wiosną” - Muzyka Polska w 

Święto Konstytucji 3 Maja,  w wykonaniu Katarzyny Oleś-Blachy oraz Marty Mołodyńskiej-

Wheeler. Ponadto przygotowano iluminacje świetlne na budynku Wielickiej Mediateki, przy 

Pomniku Odrodzenia Polski ułożono biało-czerwoną flagę ze zniczy, przygotowano odczyt 

konstytucji przez harcerzy, zamieszczony na facebooku. Utrzymujemy również kontakt z artystami              

i grupami artystycznymi w celu tworzenia nowych projektów możliwych do zaprezentowania online. 
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• W związku z odwołaniem wydarzeń kulturalnych w mediach społecznościowych 

przypominamy wydarzenia z ubiegłych lat, które cyklicznie odbywały się w naszym 

mieście, np. Memoriał Kuliga i Bublewicza, Święto Flagi, obchody Rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. 

• Nieustająco trwają prace związane z porządkowaniem oraz skanowaniem dokumentów 

historycznych oraz ich odpowiednim opisywaniem. Ponadto archiwizowane  są również 

dokumenty wydziałowe. 

• W ostatnim czasie przygotowano i złożono dwa wnioski wraz z dokumentacją (programy 

prac konserwatorskich, kosztorysy, fotografie) do Urzędu Marszałkowskiego  na konkurs 

pod nazwą „Kapliczki Małopolski_2020” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu 

województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa 

małopolskiego. 

• Obecnie uzupełniany jest wniosek o płatność końcową, dotyczący renowacji kapliczek w 

latach 2018-2019 zgodnie z umową, w ramach której realizowaliśmy poddziałanie 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji: „Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego poprzez renowację zabytków sakralnych na obszarze wiejskim Gminy 

Wieliczka”. W tych uzupełnieniach znalazło się miedzy innymi: przygotowanie wniosku do 

Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualna interpretację o kwalifikowalności VAT. 

Korespondencja z Krajową Informacją Skarbową. 

W roku 2019 odnowiono w/w programu: 

Kamienną Kapliczkę Słupową zwieńczoną figurą Marii Panny Niepokalanie Poczętej 

w Dobranowicach, 

Kapliczkę słupową pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Golkowice, 

Kaplicę pw. Nawiedzenia Matki Boskiej w Gorzkowie, 

Kamienną Kapliczkę Przydrożną pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej 

w Koźmicach Wielkich, 

Kamienną Kapliczkę Przydrożną pw. Serca Pana Jezusa w Mietniowie, 

Kamienną kapliczkę przydrożną pw. św. Floriana w Mietniowie, 

Kaplicę przydrożną w Śledziejowicach, 

Kamienną Kapliczkę Przydrożną pw. Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem                                          

w Śledziejowicach. 

• Prowadzone są prace nad płaskorzeźbami do kapliczki słupowej p. w. Matki Boskiej 

zwieńczonej krzyżem przy ul. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce. 

• Staramy się ustalić właściciela kapliczki św. Floriana z 1869 r. przy ul. Sadowej                       

w Wieliczce. Obiekt ten jest obecnie niestabilnie ustawiony i odchyla się od pionu, grożąc 

zawaleniem. Jest to tym bardziej niebezpieczne, gdyż znajduje się ona przy ruchliwej ulicy. 

Do Urzędu wpływa wiele próśb o zajęcie się tą sprawą. 

• Kompletujemy materiały dotyczące odnowienia pomnika upamiętniającego                           

10 Polaków rozstrzelanych przez Niemców 04.12.1943 r. znajdującego się                              

w Wieliczce przy ul. E. Dembowskiego. 
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• Pracujemy nad kartami zabytków Gminnej Ewidencji Zabytków: uzupełnienia, aktualizacje.  

• Realizowane są na bieżąco faktury z funduszu sołeckiego oraz Budżetu Obywatelskiego. 

• Na bieżąco Wydział  zajmuje się konkursem ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2020 

roku oraz konkursem projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania 

rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w 2020 roku (tzw. seniorzy). Rozliczane są  dotacje 

za 2019 rok - weryfikacja sprawozdań złożonych przez              kluby sportowe. 

• Trwa weryfikacja wniosków o stypendia i nagrody sportowe dla zawodników                         

i trenerów. 

• Od 16 marca do 3 maja obiekty sportowe „Orlik” zostały zamknięte.                                     

W tym czasie przeprowadzono dezynfekcję obiektów, wykonywano prace porządkowe w 

budynku sanitarno – szatniowym oraz na boiskach obiektu i terenie zielonym przy obiekcie, 

jak również prowadzono drobne prace naprawcze. 

• W związku z rozporządzeniem znoszącym część ograniczeń dotyczących funkcjonowania 

obiektów związanych ze sportem i rekreacją, w tym obiektów typu Orlik i aren 

lekkoatletycznych, z dniem 4 maja boiska sportowe typu Orlik w Mieście i Gminie 

Wieliczka (Aleja Solidarności w Wieliczce, Krzyszkowice, Koźmice Wielkie oraz 

Śledziejowice) zostały udostępnione  przy zachowaniu szczególnych środków 

bezpieczeństwa i higieny, takich jak: 

1) w tym samym czasie z obiektu może korzystać jedynie 6 osób oraz 1 trener, 

2) w czasie korzystania z obiektu obowiązuje: 

• zachowanie dystansu społecznego, 

• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyłączeniem toalet), 

• dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu, 

• korzystanie z własnego sprzętu treningowego. 

Obiekty Orlik będą dostępne w tych samych godzinach jak dotychczas, czyli w dni powszednie od 

godz.16.00, a w weekendy od godz. 10.00. 

• Na Wielickiej Arenie Lekkoatletycznej może przebywać maksimum 6 osobom w tym 

samym czasie. Limit dotyczy całego obiektu: boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej 

czy toru rolkowego. Nadal nie ma możliwości korzystania z siłowni plenerowej. 

W związku z dużym zainteresowaniem klubów sportowych, Arena będzie dostępna dla 

mieszkańców: od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14, natomiast od godziny 14 do 21 będą 

odbywać się treningi klubowe. 

• Przygotowujemy się do organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych o mniejszym 

zasięgu, z zachowaniem wszelkich obowiązujących rygorów sanitarnych i środków 

ostrożności, które – mamy nadzieję – wkrótce będą mogły się odbyć. W związku z tym 

trwają ustalenia z właścicielami obiektów, w których dotychczas organizowaliśmy  

wydarzenia, aby wypracować odpowiednie metody bezpieczeństwa, takie jak przede 

wszystkim dezynfekcja przestrzeni, zapewnienie środków ochrony osobistej. 
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• Bardzo ważnym projektem, zrealizowanym w kwietniu, była akcja „Maseczki                    

dla mieszkańców”, podczas której przekazano mieszkańcom Miasta i Gminy Wieliczka 63 

tys. maseczek ochronnych. Włączyliśmy się przede wszystkim w akcję informacyjną 

dotyczącą bezpośredniego rozdysponowania maseczek w poszczególnych miejscowościach. 

W miesiącu maju Wydział na bieżąco przygotowywał i zamieszczał informacje na stronie 

internetowej oraz facebooku. 

Wydarzenia kulturalne w maju odbywały się nadal w formie online. Tworzone były projekty bez 

udziału publiczności, pokazywane za pomocą mediów społecznościowych. Utrzymujemy stały 

kontakt z artystami i grupami artystycznymi, aby móc zaprezentować ich działania na stronie 

internetowej oraz facebooku. 

Nieustannie trwają prace związane z porządkowaniem oraz skanowaniem dokumentów 

historycznych oraz ich odpowiednim opisywaniem. Ponadto archiwizowane są także dokumenty 

wydziału. 

RENOWACJA KAPLICZEK PRZYDROŻNYCH 

W dniu 20 maja na kapliczce przy ul. Kościuszki (odrestaurowanej w 2018 r.) zamontowano 

drewniane płaskorzeźby. W dniu 25 maja miała miejsce wizja lokalna kapliczki w Golkowicach. 

Trwają przygotowania do realizacji renowacji Kamiennej Kapliczki Przydrożnej z 1779 r.  pw. 

Najświętszej Marii Panny w Wieliczce przy ul. Kopernika 74. 

Kompletujemy materiały dotyczące odnowienia pomnika upamiętniającego 10 Polaków 

rozstrzelanych przez Niemców 04.12.1943 r. w Wieliczce przy ul. Dembowskiego.               

Pracujemy nad kartami zabytków Gminnej Ewidencji Zabytków (uzupełnienia, aktualizacje). 

FUNKCJONOWANIE ORLIKÓW I ARENY LEKKOATLETYCZNEJ 

W związku z rozporządzeniem znoszącym część ograniczeń dotyczących funkcjonowania obiektów 

związanych ze sportem i rekreacją, w tym obiektów typu Orlik i aren lekkoatletycznych, z dniem                  

4 maja boiska sportowe typu Orlik w Mieście i Gminie Wieliczka (Aleja Solidarności w Wieliczce, 

Krzyszkowice, Koźmice Wielkie oraz Śledziejowice) zostały udostępnione do użytkowania dla 6 

osób na boisku jednocześnie, przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny. 

Obowiązywały następujące zasady: 

1) w tym samym czasie z obiektu korzysta jedynie 6 osób oraz 1 trener, 

2) w czasie korzystania z obiektu obowiązuje: 

• Zachowanie dystansu społecznego, 

• Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyłączeniem toalet), 

• Dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu, 

• Korzystanie z własnego sprzętu treningowego. 

Obiekty Orlik były dostępne w tych samych godzinach jak dotychczas, czyli w dni powszednie                 

od godz.16.00, a w weekendy od godz. 10.00. 
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Na Wielickiej Arenie Lekkoatletycznej mogło przebywać maksimum 6 osób w tym samym czasie. 

Limit dotyczył całego obiektu: boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej czy toru rolkowego. 

Nadal nie było możliwości korzystania z siłowni plenerowej. 

W związku z dużym zainteresowaniem klubów sportowych, Arena została udostępniona dla 

mieszkańców: - od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14, natomiast od godziny 14 do 21 

odbywały się treningi klubowe. 

W związku z odmrażaniem polskiego sportu od 18 maja zaczęły obowiązywać nowe zasady 

korzystania z boisk sportowych typu Orlik w Mieście i Gminie Wieliczka: 

1) w tym samym czasie z każdego boiska może korzystać 14 osób oraz 2 trenerów, 

2) weryfikacji uczestników (zgłoszenie do zarządcy liczby osób wchodzących na obiekt), 

3) w czasie korzystania z obiektu obowiązuje: 

• Zachowanie dystansu społecznego, 

• Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyłączeniem toalet), 

• Dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu, 

• Korzystanie z własnego sprzętu treningowego. 

4) Kolejna grupa trenująca może wejść na boisko po zejściu grupy poprzedniej w 15 min odstępach 

czasowych.                                                                                                                                                           

- Pamiętać należy o zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz                        

o dostosowanie się do przyjętych zasad.                                                                                                             

- Pamiętać należy o zachowaniu dystansu społecznego (min. 2 m)                                                        

- Obiekty Orlik są dostępne w tych samych godzinach jak dotychczas, czyli w dni powszednie od 

godz.16.00, a w weekendy od godz. 10.00. 

DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH 

22 kwietnia rozstrzygnięto konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                        

i sportu w 2020 r., w związku z tym Wydział na bieżąco weryfikuje kalkulacje kosztów realizacji 

zadań oraz  harmonogramy poszczególnych klubów, którym przyznano dotacje, następnie 

przygotowywane są umowy i wypłacane środki (do 31 maja przygotowano 36 umów, przekazano 22 

dotacje). 

Trwają prace nad rozstrzygnięciem konkursu na dotacje w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 

Gminie Wieliczka. Rozliczane są dotacje za 2019 r. - weryfikacja sprawozdań złożonych przez kluby 

sportowe. 

Trwa weryfikacja wniosków o stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów                

oraz przyjmowane są nowe wioski. 

OBCHODY ŚWIĘTA FLAGI RP 

Obchody Święta Flagi, przypadające w dniu 2 maja, na stałe zapisały się już na kartach wielickiej 

historii. I choć w tym roku również staraliśmy się kultywować tę ważną dla nas tradycję, to jednak w 

zupełnie innym wymiarze – zamiast uroczystego spotkania przy Pomniku Pamięci Żołnierzy ZWZ -
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AK z placówki „Sosna-Las” w Koźmicach Wielkich, indywidualnie oddawaliśmy cześć naszym 

lokalnym bohaterom, szczególnie wspominając zasłużonego nie tylko dla Wieliczki, ale i dla naszej 

Ojczyzny dr. Piotra Kurka (syna kapitana Józefa Kurka), który zmarł w 2017 roku. 

OBCHODY 229. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA                                           

Tegoroczne obchody 229. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się inaczej niż zwykle. 

Nie było hucznych uroczystości, ale symboliczne oddanie hołdu. W ten wyjątkowy dzień kroki 

wieliczan jak zawsze skierowały się do Pomnika Odrodzenia Polski, by jak co roku w tym miejscu 

wyrazić swoje patriotyczne uczucia. Jednakże odbyło się to inaczej, indywidualnie i w ciszy… 

W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka symboliczne wiązanki kwiatów złożyli: 

burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec 

oraz radni. 

W tym dniu kwiaty też zostały złożone przy tablicy Tadeusza Kościuszki. 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. 

 

O godzinie 10.00 odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w kościele               

św. Klemensa w Wieliczce, która była transmitowana online. 

Częścią wielickich obchodów stał się specjalny koncert online pt. „Z nową wiosną” - MUZYKA 

POLSKA W ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA, w wykonaniu Katarzyny Oleś-Blachy – sopran 

oraz Marty Mołodyńskiej-Wheeler – fortepian. Podczas koncertu usłyszeliśmy utwory  m.in.: 

Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina. 
 

OBCHODY 100-LECIA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II 

Z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II nagrano wyjątkowy koncert online „Campus 

Misericordiae Wieliczka 2020". Klamrą spajającą ten koncert był Campus Misericordiae                  

w Brzegach, gdzie odbyło się spotkanie młodych z całego świata podczas ŚDM 2016, kontynuujące 

wielkie dzieło Świętego Jana Pawła II, światowych spotkań ludzi młodych. Koncert ten stał się 

muzyczną podróżą po Mieście i Gminie Wieliczka, w różnych miejscach  i domach zagrane zostały 

utwory bliskie Janowi Pawłowi II. To wyraz wdzięczności wieliczan, dla osoby Świętego Jana Pawła 

II Honorowego Obywatela Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka. 

W koncercie udział wzięli: Chór Solnego Uwielbienia, o. Mariusz Tabor (OFM), Orkiestra Dęta 

Podstolice , Kapela Mietniowska, Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Pawlikowicach, Szymon 

Paciora, Weronika Kozłowska, Katarzyna Gabryś, Dziewczęcy Chór Ziarenko, Środowisko ZHP w 

Gorzkowie, Hufiec ZHP Wieliczka, Parafia matki Boskiej Częstochowskiej w Gorzkowie, Grupa 

muzyczna z parafii Strumiany, s. Sylwia (SMI) z Parafii św. Klemensa w Wieliczce, Judyta 

Kwiatkowska, Dudzik/Salus, Gospel Voice, Orkiestra Dęta Hejnał z Byszyc i Orkiestra Dęta z 

Koźmic Wielkich. 
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POŚWIĘCENIE ODRESTAUROWANEJ KAPLICY W GORZKOWIE 

W dniu 23 maja ksiądz Stanisław Słowiński, proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej                             

w Gorzkowie, poświęcił odnowioną kaplicę w Gorzkowie Czarnocinach z 1885 r. W malowniczej 

scenerii odprawiona też została msza św. oraz nabożeństwo majowe. 

Zakres prac konserwatorskich obejmował: odwodnienie – drenaż opaskowy, izolację pionową i 

poziomą fundamentów kaplicy, wymianę zasolonych i zdegradowanych tynków, malowanie tynków 

w kolorze ustalonym na podstawie badań odkrywkowych, naprawę i malowanie stolarki, usunięcie 

posadzki, wymiana podbudowy, izolację i położenie nowej, kamiennej posadzki, naprawę więźby 

dachowej, oczyszczenie, reperacje i malowanie blaszanego poszycia dachu. W roku 2020 

zakończone zostały prace konserwatorskie drewnianego ołtarza. 

Kapliczkę odnowiono 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. Środki pozyskane za pośrednictwem LGD 

Powiatu Wielickiego. 

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

W dniu 27 maja w Polsce obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, upamiętniający pierwsze 

wybory samorządowe z 1990 roku. W roku 2020 miała miejsce 30. rocznica wspomnianych 

wyborów, dzięki którym nastąpiło odrodzenie samorządu terytorialnego, co sprawiło, że lokalne 

społeczności zyskały możliwość samodzielnego decydowania  o kierunkach rozwoju swoich małych 

ojczyzn. 

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 tej trudnej sytuacji pandemii, z jaką zmaga się obecnie cały świat. 

Aktualizacja działań Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji 

Społecznej, stan na 30.06.2020 r. 

- Wydarzenia kulturalne w czerwcu odbywały się zarówno z udziałem ograniczonej ilości 

mieszkańców, jak również w formie online. 
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- Trwają prace związane z porządkowaniem dokumentów historycznych oraz ich odpowiednim 

opisywaniem. 

- W związku z wyborami na prezydenta RP, dwie osoby z Wydziału angażują się w przygotowanie              

i wysłanie dokumentów oraz przeprowadzenie głosowania w formie korespondencyjnej (I i II tura). 

- Wydział na bieżąco przygotowuje i zamieszcza informacje na stronie internetowej oraz facebooku. 

RENOWACJA KAPLICZEK PRZYDROŻNYCH 

- W dniu 19 czerwca miała miejsce wizja lokalna kapliczki Trójcy Świętej z XIX w. w Golkowicach 

z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Oględziny obiektu 

były związane z postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków 

ruchomych województwa małopolskiego tego obiektu. 

- Trwają przygotowania do realizacji renowacji Kamiennej Kapliczki Przydrożnej z 1779 r. pw. 

Najświętszej Marii Panny w Wieliczce przy ul. Kopernika 74. 

- Trwają przygotowania do realizacji renowacji Kapliczki Matki Boskiej Różańcowej i Męki 

Pańskiej z 1820 roku w Węgrzcach Wielkich. 

- Przygotowujemy materiały do realizacji renowacji Kapliczki Słupowej św. Jan Nepomucen 1872r 

w Golkowicach. 

 

- Wizja lokalna drewnianej kapliczki domkowej usytuowanej na skrzyżowaniu ul Matejki i ul. Nowy 

Świat w Wieliczce. 

- Pozytywnie zweryfikowano  wniosek o płatność końcową, dotyczący renowacji kapliczek w latach 

2018-2019 zgodnie z umową, w ramach której realizowaliśmy poddziałanie 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację 

zabytków sakralnych na obszarze wiejskim Gminy Wieliczka”. 

- Kompletujemy materiały dotyczące odnowienia pomnika upamiętniającego 10 Polaków 

rozstrzelanych przez Niemców 04.12.1943 r. w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. 

- Opracowujemy karty zabytków Gminnej Ewidencji Zabytków (uzupełnienia, aktualizacje). 

 

FUNKCJONOWANIE ORLIKÓW 

W związku z odmrażaniem polskiego sportu od 29 maja zaczęły obowiązywać nowe zasady 

korzystania z boisk sportowych typu Orlik w Mieście i Gminie Wieliczka: 

1.Obiekt Orlik otwarty w godzinach;  

   - w dni powszednie  od godz.16.00 do 22.00  

   - w weekendy od godz. 10.00. do 22.00 

2. Wejście na BOISKO orlika po uprzedniej rezerwacji u opiekuna obiektu. 

3. Opiekun obiektu orlika weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu i decyduje o wejściu na 

boiska. 
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4. Kolejna grupa trenująca może wejść na boisko po zejściu grupy poprzedniej w 15 min odstępach 

czasowych. 

5. W tym samym czasie na jednym boisku może przebywać: 40 osób w tym trenerzy. 

   (4 osoby i 1 trener podczas gry w tenisa ziemnego). 

6. Osoby przebywające na obiekcie Orlika NIE mogą korzystać z szatni i węzła sanitarnego 

   (dostępne jest jedynie WC). 

7. Osoby przebywające na orliku korzystają wyłącznie z własnego sprzętu treningowego. 

8. Podczas korzystania z obiektu Orlika należy ściśle  przestrzegać zasad higieny: dezynfekcja rąk  

 wchodząc i opuszczając boisko. 

9. Osoby przebywające na BOISKU mogą uczestniczyć w zajęciach bez zasłaniania twarzy. 

10. Wszystkie osoby przebywające w obrębie boisk orlika zobowiązane są do przestrzegania 

dotychczasowych zasad bezpieczeństwa: 

    - zachowanie dystansu społecznego ( min 2 m) 

    - zasłanianie twarzy. 
POZA GODZINAMI OTWARCIA  OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ  PRZEBYWANIA NA OBIEKCIE . 

 

 

DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH, STYPENDIA I NAGRODY SPORTOWE 

- 2 czerwca rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w roku 2020. Przyznano dotacje 22 

stowarzyszeniom spełniającym wymogi formalne i regulaminowe. Do 16 czerwca kluby sportowe 

składały zaktualizowane kalkulacje kosztów i harmonogramy. Na bieżąco przygotowywano umowy. 

Do końca czerwca wszystkie umowy zostały podpisane (28 umów). 

- 22 kwietnia rozstrzygnięto konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu w 2020 r., wśród dzieci i młodzieży – w czerwcu podpisano ostatnie umowy sporządzone 

w ramach tego konkursu oraz na bieżąco przygotowywano polecenia przelewów.                                                                                                                                               

- Rozliczane są dotacje za 2019 r. - weryfikacja sprawozdań złożonych przez kluby sportowe.                                                                                                                                                     

- Trwa weryfikacja wniosków o stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów oraz 

przyjmowane są nowe wioski. 

 

WYDARZENIA KULTURALNE 

DZIEŃ DZIECKA                                                                                                                                                           

1 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka. W tym wyjątkowym dniu przygotowaliśmy specjalny 

program online - każdy mógł wybrać z wirtualnej oferty coś interesującego dla siebie. 

O godz. 8.30  zaprezentowano reportaż 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. 
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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…". 

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. 

Patronat nad Dniem Dziecka objął Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. 

 

JUBILEUSZ 25-LECIA KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOSKIEJ 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. 

odprawionej w południe przewodniczył Ks. Biskup Damian Muskus. Wierni mogli uczestniczyć w 

obchodach także za pośrednictwem internetu. 

SOLNE UWIELBIENIE 

11 czerwca już po raz siódmy zabrzmiały dźwięki koncertu Solne Uwielbienie. Co roku wydarzenie 

to gromadziło tłumy na Wielickiej Arenie Lekkoatletycznej. W tym roku, ze względów 

bezpieczeństwa, koncert odbył się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki 

Koncert transmitowany na żywo tradycyjnie poprowadzili muzycy, tworzący to wydarzenie od 2014 

roku oraz członkowie Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. 

 

SPOTKANIE Z „MAŁYMI BOHATERAMI” 

Wieliczka określana jest mianem centrum chorób ultra-rzadkich. To dla nas ważne i zobowiązujące 

wyróżnienie, dlatego każdego roku z ogromną radością witamy Małych Bohaterów, którzy 

codziennie wraz ze swoimi rodzinami wygrywają bitwę z chorobą, tzw. Zespołem Leigha. 

Niestety obecna sytuacja uniemożliwiła coroczny zjazd w tradycyjnej formie. Udało nam się spotkać 

na żywo za pośrednictwem internetu. Spotkanie transmitowano z Domu Spotkań w Brzegach, gdzie 

przyjechała Ola Kuc wraz z mamą, ks. Czesław, Artur Kozioł burmistrz Wieliczki i inne osoby, które 

zawsze przygotowywały zjazd. 

Tego dnia na Campus Misericordiae posadzono kolejne dęby symbolizujące dzieci, które w tym roku 

przystąpiły do Stowarzyszenia Mali Bohaterowie. Imienne dęby dla wszystkich Małych Bohaterów, 

również tych, którzy przegrali walkę z chorobą, są sadzone w tym miejscu od 2. rocznicy ŚDM 

2016. 

 

 

https://www.facebook.com/SDMCampus/
http://campusmisericordiae.pl/
http://www.malibohaterowie.org/
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POPOŁUDNIE ZE STRAUSSEM                                                                                                       

Na scenie plenerowej Szkoły Muzycznej  przy ul. Dembowskiego w dniu 28 czerwca odbył się 

pierwszy koncert z cyklu "Popołudnie ze Straussem" w wykonaniu Orkiestry Straussowskiej 

OBLIGATO pod dyrekcją Jerzego Sobeńki oraz solistów. 

 

WYDARZENIA PLANOWANE                                                                                                     

Trwają przygotowania do organizacji wydarzeń, które odbędą się w lipcu – Dni Kingi, wakacyjne 

propozycje dla dzieci w mieście, drugi koncert z cyklu „Popołudnie ze Straussem”. 

Wydział Polityki Społecznej   

1.W dniu 03.04.2020 r. została podpisana umowa dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego 

im. Żeromskiego w Krakowie  

Umowa dotyczyła zakupu USG przenośnego, asystora kaszlu oraz respiratora.  

Kwota dotacji została udzielona w kwocie 355 000 zł 

2.W dniu 03.04.2020 r. została podpisana umowa dotacji celowej dla Krakowskiego Pogotowia 

Ratunkowego. 

Umowa dotyczyła zakupu aparatu do dezynfekcji ambulansów. 

Kwota dotacji została udzielona w kwocie 25 000 zł 

3. W dniu 06.04.2020 r. zostały wystosowane pisma do Szpitala Uniwersyteckiego                         

w Krakowie, Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie oraz Inspektora Sanitarnego w 

Wieliczce dot. zakupu przez Gminę testów pod kątem wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2 

(niestety pisma do dnia dzisiejszego zostają bez odpowiedzi). 

4. Realizowane są również na bieżąco zakupy środków ochrony przed rozprzestrzenianiem               

się choroby zakaźnej COVID-19 

Środki ochrony przeznaczone są dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego              

w Wieliczce. Kwota wynosi 200 000 zł. 

Również zostały przeznaczone środki na zakup środków ochrony przed rozprzestrzenianiem                     

się choroby zakaźnej COVID-19 dla Krakowskiego 

Pogotowia Ratunkowego. Kwota wynosiła 25 000 zł. Zostały już zakupione kombinezony ochronne 

dla ratowników medycznych w ilości 150 sztuk. 
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Zakupione kombinezony zostały przekazane dla KPR w formie umowy darowizny. 

5.  Od dnia 16.04.2020 r. rozpoczęto zakup maseczek ochronnych wielokrotnego użytku                 

dla mieszkańców Gminy Wieliczka. 

Zakupiono łącznie ponad 70 000 sztuk maseczek od lokalnych zakładów krawieckich, które zostały 

rozdysponowane mieszkańcom. Kwota zakupu maseczek to ok. 340 000 zł.  

6.W dniu 30.04.2020 r. zostały wykonane badania w celu identyfikacji  zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 metodą Real Time PCR w grupie osób podwyższonego ryzyka. 

W badaniu wzięły udział osoby, które na co dzień mogą mieć kontakt z osobami pozostającymi                 

w kwarantannie oraz będące w kwarantannie.  

Ilość pobranych próbek w dniu 30.04.2020 r. to 38 sztuk.  

7.W dniu 11.05.2020 r. zostały wykonane badania w celu identyfikacji  zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 metodą Real Time PCR w grupie osób podwyższonego ryzyka. 

W badaniu wzięły udział osoby, które na co dzień mogą mieć kontakt z osobami pozostającymi                 

w kwarantannie oraz będące w kwarantannie.  

Ilość pobranych próbek w dniu 11.05.2020 r. to 36 sztuk.  

8.W dniu 15.05.2020 r. zostały wykonane badania w celu identyfikacji  zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 metodą Real Time PCR w grupie osób podwyższonego ryzyka. 

W badaniu wzięły udział osoby, które na co dzień mogą mieć kontakt z osobami pozostającymi w 

kwarantannie oraz będące w kwarantannie.  

Ilość pobranych próbek w dniu 15.05.2020 r. to 50 sztuk.  

9.W dniu 18.05.2020 r. zostały wykonane badania w celu identyfikacji  zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 metodą Real Time PCR w grupie osób podwyższonego ryzyka. 

W badaniu wzięły udział osoby, które na co dzień mogą mieć kontakt z osobami pozostającymi w 

kwarantannie. 

Ilość pobranych próbek w dniu 18.05.2020 r. to 21 sztuk.  

10.W dniu 27.05.2020 r. zostały wykonane badania w celu identyfikacji  zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 metodą Real Time PCR w grupie osób podwyższonego ryzyka. 
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Ilość pobranych próbek w dniu 27.05.2020 r. to 73 sztuk.  

11.W dniu 28.05.2020 r. zostały wykonane badania w celu identyfikacji  zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 metodą Real Time PCR w grupie osób podwyższonego ryzyka. 

Ilość pobranych próbek w dniu 28.05.2020 r. to 63 sztuk.  

12.W dniu 02.06.2020 r. zostały wykonane badania w celu identyfikacji  zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 metodą Real Time PCR w grupie osób podwyższonego ryzyka. Ilość pobranych 

próbek w dniu 02.06.2020 r. to 40 sztuk.  

13.W dniu 05.06.2020 r. zostały wykonane badania w celu identyfikacji  zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 metodą Real Time PCR w grupie osób podwyższonego ryzyka.Ilość pobranych 

próbek w dniu 05.06.2020 r. to 67 sztuk.  

W badaniach wzięło udział łącznie 388 osób.  

14.W dniu 29.05.2020 r. Gmina Wieliczka przekazała w formie umowy darowizny 

Samodzielnemu Zakładowi Lecznictwa Otwartego w Wieliczce środki ochrony przed 

rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. Wartość przekazanych środków ochrony 

to 104 734,79 zł.  

15.W dniu 30.06.2020 r. Gmina Wieliczka ponownie przekazała w formie umowy darowizny 

Samodzielnemu Zakładowi Lecznictwa Otwartego w Wieliczce środki ochrony przed 

rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. Wartość przekazanych środków ochrony 

to 81 003,67 zł.  

 

Wydział Geodezji i Urbanistyki 
Obecnie wydział wykonuje sprawy bieżące. Realizowane są wnioski , udzielane konsultacje 

telefoniczne, wydawane decyzje administracyjne – dotyczy podziałów nieruchomości.  Wydawane są 

również zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości oraz wypis z Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego . Prowadzone są postępowania administracyjne w celu naliczenia 

opłat planistycznych oraz numeracja nieruchomości. Korespondencja wysyłana jest pocztą. Odbiór 

osobisty możliwy w sytuacjach szczególnych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

 

Prace związane z nowym  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

obecnie wstrzymane, 

Umowy z wykonawcami  : 

1 umowa zawarta z 1 wykonawcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Umowa 

zawarte na wykonanie operatów szacunkowych. 
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3 umowy zawarte z 1 wykonawcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Umowy 

zawarte na wykonanie rozgraniczeń nieruchomości. 

Są to umowy o wartości 25 700 zł 

 

Aktualizacja Wydział Geodezji i Urbanistyki, stan na 30.06.2020r. 
Praca: 

Obecnie wydział wykonuje sprawy bieżące. Realizowane są wnioski , udzielane konsultacje 

telefoniczne, wydawane są decyzje administracyjne – dotyczy podziałów nieruchomości.  Wydawane 

są również zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości oraz wypisy z Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego . Prowadzone są postępowania administracyjne w celu naliczenia 

opłat planistycznych oraz sprawy związane z numeracją nieruchomości. Obsługa bezpośrednia 

petenta  . Korespondencja wysyłana jest pocztą możliwy również odbiór osobisty. 

Umowy z wykonawcami: 

3 umowy zawarte z 1 wykonawcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Umowy 

zawarte na wykonanie rozgraniczeń nieruchomości. Są to umowy o wartości 7 700  zł. 

 

Wydział Mienia Gminnego                                                                                      
Wszystkie sprawy realizowane przez Wydział załatwiane są na bieżąco.                                                         

Ze względu na panującą sytuację epidemii wstrzymane zostały jedynie ogłoszenia przetargów i wizje 

w terenie. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zachowywany jest odpowiedni odstęp od 

stanowisk i stosowany płyn do dezynfekcji.  Na podstawie art. 15 j i  art. 53 ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) przedłużony został 

do dnia 30 czerwca 2020 roku                                                                              : 
• termin wnoszenia opłaty rocznej za 2020 rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

• termin wnoszenia opłat rocznych za 2020 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów z 

zastrzeżeniem, że termin ten może zostać dodatkowo przedłużony rozporządzeniem Rady 

Ministrów. 

 

Na stronie internetowej urzędu został umieszczony komunikat w tej sprawie. 

W związku z wejściem w życie zarządzenia Burmistrza nr 65/2020 w sprawie szczególnych 

rozwiązań pomocowych mających na celu wsparcie mieszkańców oraz przedsiębiorców 

funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, których sytuacja finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu epidemii 

COVID-19 w Polsce do wydziału wpływają wnioski przedsiębiorców dotyczące ulg w zapłacie 

czynszów dzierżawnych w czasie trwania epidemii. Trwa analiza tych wniosków. 

Do końca maja do wydziału łącznie wpłynęły 22 wnioski (19 w kwietniu i 3 w maju) dotyczące 

obniżenia czynszów dzierżawnych. Obecnie zostało podpisanych 15 aneksów zmniejszających 

czynsze za okres od kwietnia do czerwca 2020 roku na łączną kwotę 25 859,50 zł 
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Trzy wnioski zostały rozpatrzone negatywnie ponieważ wnioskodawcy nie uzupełnili wniosków i nie 

dostarczyli dokumentów wyszczególnionych w zarządzeniu nr 65/2020 niezbędnych do obniżenia 

czynszu dzierżawnego. Cztery wnioski są w trakcie analizy. 

Aktualizacja działań Wydział Mienia, stan na 30.06.2020r.  

Wszystkie sprawy realizowane przez Wydział załatwiane są na bieżąco. Aby zapewnić 

bezpieczeństwo pracownikom zachowywany jest odpowiedni odstęp od stanowisk i stosowany płyn 

do dezynfekcji. 

Na podstawie art. 15 j z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 567) przedłużony 

został do dnia 31 stycznia 2021 roku termin wnoszenia opłat rocznych za 2020 rok z tytułu 

użytkowania wieczystego gruntów, także w przypadku ustalenia wcześniejszego terminu zapłaty na 

podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

W związku z wejściem w życie zarządzenia Burmistrza nr 65/2020 w sprawie szczególnych 

rozwiązań pomocowych mających na celu wsparcie mieszkańców oraz przedsiębiorców 

funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, których sytuacja finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu epidemii 

COVID-19 w Polsce do wydziału wpływają wnioski przedsiębiorców dotyczące ulg w zapłacie 

czynszów dzierżawnych w czasie trwania epidemii. 

Do końca czerwca do wydziału łącznie wpłynęły 24 wnioski (20 do końca kwietnia, 2 w maju i 2 w 

czerwcu ) dotyczące obniżenia czynszów dzierżawnych. Niektóre wnioski dotyczyły kilku umów 

dzierżawy. Obecnie zostało podpisanych 28 aneksów zmniejszających czynsze za okres od kwietnia 

do czerwca 2020 roku na łączną kwotę  41 615,89 zł 

Trzy wnioski zostały rozpatrzone negatywnie ponieważ wnioskodawcy nie uzupełnili wniosków i nie 

dostarczyli dokumentów wyszczególnionych w zarządzeniu nr 65/2020 niezbędnych do obniżenia 

czynszu dzierżawnego. Dwa wnioski są w trakcie analizy. 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
W dniu 14 marca 2020 r. wpłynęło pismo Wojewody Małopolskiego nr WB-X.967.35.2020 

polecające uruchomienie miejsc kwarantanny na terenie małopolski zgodnie z wojewódzkim planem 

działania na wypadek wystąpienie epidemii. Działając na podstawie powyższego dokumentu, gmina 

Wieliczka zawarła w dniu 16 marca 2020 r. umowę z Fundacja Samarytański Ruch Maryi  Jedności 

P.M.N.S.M. Grabie nr 55  na użyczenie budynku na potrzeby zorganizowania kwarantanny 

zbiorowej. Za zawarciem takiego porozumienia przemawiał fakt, iż budynek ten spełniał wszystkie 

wymogi sanitarno epidemiologiczne,  wymogi bezpieczeństwa i nadzoru ( budynek wolno stojący, 

ogrodzony, z parkingiem,   z połączeniem z komunikacją zbiorową ). 

Budynek kwarantanny zbiorowej wraz z terenem zewnętrznym został doświetlony oraz objęty 

monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym, oraz ochroną. Pomieszczenia zostały oznakowane                  

(zakaz palenia , przejścia, informacje z nr tel. do  min. ochrony, lekarza, osoby zarządzającej 
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budynkiem,) pokoje doposażono w środki higieny i ochrony osobistej, rękawiczki, maseczki, środki 

dezynfekcyjne, termometry.  Osoby przy przyjęciu na teren kwarantanny zostały zapoznane z 

zasadami obowiązującymi na kwarantannie oraz zebrano  od nich wywiad min. o ograniczeniach 

żywnościowych.   

 Na kwarantanna zbiorowa pierwsze osoby zostały przyjęte w dniu 18 marca 2020 r., do dnia 

19 kwietnia łącznie przyjęto 22 osoby. 

W dniu 18 marca 2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy gm. Wieliczka a Powiatem 

Wielickim w celu przekazania dysponowaniem, zarządzaniem kwarantanną zbiorową. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego przekazał do 18 jednostek OSP z terenu gminy Wieliczka, środki 

ochrony osobistej, oraz płyny do dezynfekcji , druhowie czynnie uczestniczyli w akcji dystrybucji 

maseczek ochronnym dla mieszkańców gm. Wieliczka, w dostarczaniu żywności do osób 

przebywających na kwarantannach oraz objętych pomocą socjalną. Ponadto trzy razy brali udział w 

akcji dezynfekcji przestrzeni publicznej na terenie miasta i gminy. 

 Od 30 kwietnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego współpracuje przy 

wykonywaniu badań na obecność wirusa SARSCoV-2 u osób z grup ryzyka, oraz osób kończących 

kwarantannę sanitarną. 

 

Aktualizacja działań Zarządzanie Kryzysowe, stan na 30.06.2020r. 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w miesiącu czerwiec 2020 zrealizował 

następujące zadania związane z przeciwdziałaniem epidemii wywołanej przez koronawirus SARS-

Cov-2. 

Pracownicy wydziału uczestniczyli dwa razy w przygotowaniach do pobierania próbek do badań na 

obecność koronawirusa u pracowników szkół i przedszkoli. Realizowali zadania przy dezynfekcji 

Biblioteki – Mediateki oraz miejsc gdzie pracowały komisje wyborcze. Zakończono również 

rozliczenia za zużytą energie elektryczną i gaz w  budynku, gdzie mieściła się kwarantanna 

zbiorowa. Wydział pracuje w pełnej obsadzie w normalnym czasie pracy. Wydatki poniesione                   

w związku z przeciwdziałaniem wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2 stanowią załącznik 5 i 6 

do Raportu. 

       

Jednostka Realizująca Projekt : 

Wystosowano pismo do SANEPID w Wieliczce z prośbą o przekazanie osobom przebywającym w 

kwarantannach domowych, iż jedyny kontakt z wykonawcami robót budowlanych, inspektorami 

nadzoru jak również beneficjentem projektu jest możliwy pod adresami stacjonarnymi, numerami 

telefonów i adresami e-mail, wykonawców, Inspektorów Nadzoru i JRP. 

Wystosowano zapytanie (e mail) do NFOŚiGW w Warszawie czy w związku z epidemią 

przewidywane są działania związane z przesunięciem czasowym realizacji inwestycji – możliwość 

aneksowania umów z wykonawcami lub zakończenia Projektu. Odpowiedź negatywna – 

telefoniczna. 

Prowadzono zdalnie narady koordynacyjne oraz osobiście z zachowaniem zasad przewidzianych               

w czasie epidemii – środki ochrony osobistej, odstępy pomiędzy osobami. 
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Praca wydziału odbywa się w systemie zmianowym. Sprawy wnoszone przez mieszkańców zostają 

(w miarę możliwości) załatwiane drogą elektroniczną lub telefoniczną.   

Przesunięto realizację zadań Z 3 i Z 6 w miejscowościach Pawlikowice, Rożnowa, Mietniów na 

2021 r. - pierwotnie 2020 r. - zmiana harmonogramu realizacji w Projekcie 

Na zadaniu Z 1  Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, 

Koźmice Wielkie w Gminie Wieliczka technologia wykonywania prac się nie zmieniła. 

Jeżeli chodzi o niezbędne działania mające na celu nierozprzestrzenienie się wirusa SARS-CoV-2 

wykonawca doposażył pracowników w rękawice ochronne oraz środki do dezynfekcji.  

Także zostali poinformowani o podstawowych zasadach pracy w grupie tj.  

- przestrzeganie odstępu co najmniej 1,5m  pomiędzy poszczególnymi pracownikami 

- w miarę możliwości unikanie transportu zbiorowego na plac budowy 

- ograniczenie ilości zebrań osób na placu budowy 

- organizowanie czasu prac aby uwzględnić niezbędne przerwy na dezynfekcję stanowisk pracy 

Ograniczono także kontakt z mieszkańcami do minimum. Na budowie pracuje 11 brygad                  

2 osobowych, 8 kierowców jeżdżących autami ciężarowymi oraz 13 operatorów koparek. 

 

Na zadaniu Z 2 Budowa kanalizacji sanitarnej – Lednica Górna, Sułków w Gminie Wieliczka od 

23.03.2020 r. do 07.05.2020 r. zredukowano  prace do 1 brygady (4 osoby) tj. o 50%. 

Pracownicy którzy wyrazili chęć pracy w terenie zostali przeszkoleni co do zachowania 

bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka w związku z zagrożeniem wirusowym. 

Nie było przypadków jeśli chodzi o kontakty z osobami przebywającymi na kwarantannie. 

 

W maju br. W trakcie narad koordynacyjnych informowano wykonawców o konieczności dalszego 

poddawania się restrykcjom dotyczącym epidemii zwłaszcza w relacjach z mieszkańcami. Prace 

kanalizacyjne tj. przy obiektach liniowych są robotami wykonywanymi zespołowo przez tzw. 

brygady robocze. W trakcie wyrywkowych kontroli na placu budowy okazało się, iż pracownicy 

wykonawców stosują się przekazanych im zaleceń zarówno dotyczących relacji z mieszkańcami jak i 

w trakcie realizacji robót tj. dystans społeczny, odległości między pracownikami, minimalna liczba 

osób realizujących wspólnie odcinki robocze. 

 

Narady koordynacyjne prowadzone były w pomieszczeniach o dużej powierzchni,                              

a niezbędne dokumenty dotyczące raportowania przekazywane były drogą elektroniczną                   

co prowadziło do minimalnego czasu niezbędnego do omówienia problemów jakie pojawiały się w 

trakcie realizacji Projektu. W przypadku braku takowych narady ograniczano do kontaktu 

elektroniczno – telefonicznego. 

 

Aktualizacja działań Jednostka Realizująca Projekt, stan na 30.06.2020r. 

Raport z placów budowy Projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV:                         

Zadanie 1 Siercza, Grabówki, Podstolice, Sygneczów, -  Jeżeli chodzi o niezbędne działania 

mające na celu nierozprzestrzenienie się wirusa SARS-CoV-2 doposażyliśmy pracowników w 
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rękawice ochronne oraz środki do dezynfekcji. Także zostali poinformowani o podstawowych 

zasadach pracy w grupie tj.                                                                                                                                   

- przestrzeganie odstępu co najmniej 1,5m  pomiędzy poszczególnymi pracownikami                           

- w miarę możliwości unikanie transportu zbiorowego na plac budowy                                                  

- ograniczenie ilości zebrań osób na placu budowy                                                                                      

- organizowanie czasu prac aby uwzględnić niezbędne przerwy na dezynfekcję stanowisk pracy 

Ograniczyliśmy także kontakt z mieszkańcami do minimum  

 

Z wyjątkiem jednego przypadku nie było żadnych przypadków styczności z osobami 

przebywającymi na kwarantannie w związku z czym wystosowano pismo do SANEPID w Wieliczce 

z prośbą o przekazanie osobom przebywającym na kwarantannach informacji o zdalnym sposobie 

kontaktowania się z wykonawcami, inspektorami nadzoru w sprawach związanych z realizacją 

Projektu. 

Zadanie 2 Lednica - Sułków Od 23.03.2020 zredukowano prace do 1 brygady (4 osoby)  tj. o 50%. 

Pracownicy którzy wyrazili chęć pracy w terenie zostali przeszkoleni co do zachowania 

bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka w związku z zagrożeniem wirusowym. Nie mieliśmy 

przypadków jeśli chodzi o kontakty z osobami przebywającymi na kwarantannie. W chwili obecnej 

na terenie budowy pracują ponownie 2 brygady realizując zadania zgodnie z harmonogramem.  

Zadanie 7.4. Budowa stacji uzdatniania wody Bogucice - brak przełożenia epidemii koronawirusa 

na prowadzone prace 

Zadanie 7.2. "Budowa 5 studni głębinowych w rejonie SUW Bogucice - brak przełożenia epidemii 

koronawirusa na prowadzone prace 

Narady koordynacyjne: przywrócono osobiste spotkania z kierownikami budowy z zachowaniem 

zasad dystansu społecznego przy użyciu masek ochronnych. Dotyczy to także spotkań w ZGK w 

Wieliczce Sp. z o.o. 

Kontakty z mieszkańcami: najczęściej zdalne. W przypadku osobistej wizyty klienta obowiązuje 

zachowanie zasad dystansu społecznego i użyci masek ochronnych 
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Wydział Podatków i Opłat Lokalnych  

I. Działania związane z COVID-19 wewnątrz wydziału WPO                                              

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych stosuje się do Zarządzenia Burmistrza nr 56/2020 z dnia 1 

kwietnia 2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd M. i G. w Wieliczce, tj. 

utrzymywana jest dwuzmianowość pracy, nie ma bezpośredniego kontaktu pracowników z 

mieszkańcami. Ponadto zachowywany jest odpowiedni odstęp od stanowisk; stosuje się płyny 

dezynfekcyjne. Sprawy załatwiane są na bieżąco. 

II. Informacja dla podatników chcących składać wnioski o ulgę w spłacie zobowiązań 

podatkowych                                                                                                                                                     

W Biuletynie Informacji Buplicznej stworzono stronę, na której znajduje się informacja odnośnie 

składania wniosków o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, druki do pobrania, sposób składania 

wniosków. Informacje znajdują się po adresem 

https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,334123,wniosek-o-ulge.html .    

III. Działania wydziałów/jednostek odnoszące się do składanych wniosków o ulgi (zbiorczo dla 

WPO, WMG i ZBK) 

1. Podatki lokalne (Wydział Podatków i Opłat Lokalnych):  

a. Podatek od nieruchomości  

•     Do dnia 11.05.2020 r. złożono 26 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu podatku               

od nieruchomości za 2020 r., z czego 13 wniosków odrzucono przez wydanie postanowienia 

o odmowie wszczęcia  postępowania podatkowego ze względu na brak zaległości 

podatkowych na dzień złożenia wniosków. Obecnie toczy się 13 postępowań ws. umorzenia 

zaległości podatkowych za okres  do m-ca kwietnia 2020 r. w łącznej kwocie 91 563,00 zł. 

•     Do dnia 11.05.2020 r. złożono 3 wnioski ws. odroczenia terminu płatności podatku                 

od nieruchomości za okres kwiecień-wrzesień 2020 r. w wys. 147 953 zł. Postępowania są               

w toku.  

b. Podatek od środków transportowych 

• Do 11.05.2020 r. złożono 2 wnioski o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od 

środków transportowych za 2020 r. w wys. 3329,00 zł. Postępowania  są w toku. 

2. Czynsze dzierżawne (Wydział Mienia Gminnego) - zgodnie z danymi przekazanymi przez p. 

Dyrektor P. Lisowską, wpłynęło 17 wniosków o zmniejszenie czynszów dzierżawnych dotyczących 

3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.). Wnioski dotyczą łącznej kwoty netto za jeden m-c 15 

794,00 zł (za trzy m-ce  - 47 382,00 zł netto). Jak na razie żaden wniosek nie został rozpatrzony                

i nie jest znana ostateczna kwota zmniejszenia czynszów dzierżawnych.   

https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,334123,wniosek-o-ulge.html
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3. Czynsze za najem lokali (ZBK) - zgodnie z danymi przekazanymi przez Zarząd Budynków 

Komunalnych w Wieliczce, wpłynęło 13 wniosków o obniżenie czynszów                      za wynajem 

lokali za m-ce kwiecień 2020 r. w łącznej kwocie netto 18 253,26 zł.   

AKTUALIZAJA Wydział Podatków i Opłat Lokalnych na dzień 30.06.2020r.                                                                   

1. Podatek od nieruchomości  

•     Do dnia 30.06.2020 r. złożono 56 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu podatku                

od nieruchomości za 2020 r. na kwotę 295903,95 zł, z czego 22 wnioski odrzucono przez 

wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia  postępowania podatkowego ze względu na 

brak zaległości podatkowych na dzień złożenia wniosków. 12 wniosków pozostawiono bez 

rozpatrzenia ze względu na nieusunięcie przez wnioskodawców braków formalnych. Wydano 

4 decyzje o umorzeniu postępowania podatkowego. 10 wniosków rozpatrzono pozytywnie 

umarzając zaległości wraz z odsetkami za zwłokę w wys. 

71851,00 zł. Obecnie toczy się 8 postępowań ws. umorzenia zaległości podatkowych. 

•     Do dnia 30.06.2020 r. złożono 5 wniosków ws. odroczenia terminu płatności podatku               

od nieruchomości na kwotę 232751,00 zł. 3 wnioski rozpatrzono pozytywnie odraczając 

podatek w wys. 121023,00 zł. 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na 

nieusunięcie przez wnioskodawców braków formalnych.  

2. Podatek od środków transportowych 

• Do 30.06.2020 r. złożono 4 wnioski o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od 

środków transportowych za 2020 r. na kwotę 9276,00 zł. 1 wniosek rozpatrzono 

pozytywnie umarzając kwotę 939,00 zł. 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia ze 

względu na nieusunięcie przez wnioskodawcę braków formalnych. Wydano 1 decyzję o 

umorzeniu postępowania podatkowego. 1 postępowanie jest w toku. 

3. Czynsze dzierżawne (Wydział Mienia Gminnego) – do dnia 30.06.2020 r. wpłynęło 24 wnioski 

o zmniejszenie czynszów dzierżawnych dotyczących 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 

2020 r.) w łącznej kwocie 641688,73 zł. Do dnia 30.06.2020 r. 19 wniosków rozpatrzono 

pozytywnie obniżając czynsze za najem za m-ce IV-V-VI 2020 r. w łącznej wys. 41615,89 zł (28 

aneksów). 3 wnioski zostały rozpatrzonych odmownie. 2 wnioski są w trakcie rozpatrywania 

(wnioski nie mogą zostać rozpatrzone ze względu na brak ich uzupełnienia przez dostarczenie 

wymaganych w zarządzeniu dokumentów potwierdzających pogorszenie się sytuacji finansowej).  

4. Czynsze za najem lokali (ZBK) – do dnia 30.06.2020 r. wpłynęło 18 wniosków o obniżenie 

czynszów za wynajem lokali za m-ce kwiecień-czerwiec 2020 r. w łącznej kwocie netto 58911,22 zł. 

Do dnia 30.06.2020 r. 14 wniosków rozpatrzono pozytywnie obniżając czynsze za najem za m-

ce IV-V 2020 r. w wys. 23348,12 zł.  3 wnioski zostały wycofane. 1 wniosek w trakcie 

rozpatrywania. 
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Reasumując do dnia 30.06.2020 r.: 

1. 11 wniosków rozpatrzono pozytywnie umarzając zaległości podatkowe wraz z 

odsetkami za zwłokę w wys. 72790,00 zł. 

2. 3 wnioski rozpatrzono pozytywnie odraczając należności podatkowe w wys. 121023,00 

zł. 

3. 33 wnioski rozpatrzono pozytywnie obniżając czynsze dzierżawne i za najem w wys. 

64964,01 zł. 

W związku z powyższym, 47 wniosków rozpatrzono pozytywnie udzielając pomoc na łączną 

kwotę 258777,01zł. 

Wydział Informatyki 

Od pierwszych dni epidemii Wydział Informatyki podejmował szereg działań mających                  

na celu jak najlepsze przygotowanie oraz działanie Urzędu oraz jednostek organizacyjnych              

w zmieniających się warunkach i ograniczeniach związanych z COVID19. 

Podjęte działania to m.in.: 

• Zmieniono organizację pracy wydziału – pracownicy na zmianę, nie stykając się  ze sobą, 

przez kilka godzin przebywają w Urzędzie a w pozostałym czasie świadczą pomoc w sposób 

zdalny 

• Wdrożono system wideokonferencji w celu wyeliminowania bezpośrednich kontaktów 

pomiędzy pracownikami. Systemem objęto kadrę kierowniczą Urzędu, jednostki 

organizacyjne oraz wszystkie jednostki oświatowe. 

• Na potrzeby wideokonferencji zakupiono kamery internetowe oraz zestawy słuchawkowe. 

• Wdrożono oprogramowanie do wideokonferencji dla radnych Rady Miejskiej w celu 

możliwości zorganizowania posiedzeń on-line Rady Miejskiej. 

• Dostosowano system obsługi Rady Miejskiej do możliwości przeprowadzenia głosowań oraz 

transmisji posiedzeń Rady. 

• Przeprowadzono trzy próbne sesje on-line Rady Miejskiej. 

• Przeprowadzono dwie próbne transmisje z posiedzeń Rady Miejskiej. 

• Do 30 kwietnia 2020 r. odbyło się w trybie on-line 12 posiedzeń komisji Rady Miejskiej wraz 

ze zdalnymi głosowaniami. 

• W związku ze zmianą siedziby Wydziału Zarządzania Kryzysowego wykonano łącza 

telekomunikacyjne do nowej siedziby Wydziału.                                                             

Bezpośrednie koszty podjętych działań wyniosły ok. 7000zł.  
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Wydział Szkół i Przedszkoli 

 
W związku z pandemią koronawirusa od 16 marca 2020 r. szkoły i inne placówki oświatowe są 

zamknięte. Dnia 11 marca 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z tym aktem prawnym 

funkcjonowanie szkół zostało ograniczone od 12 do 25 marca 2020 roku. Następnie Ministerstwo 

Edukacji Narodowej dokonało dwukrotnie nowelizacji wskazanego wyżej rozporządzenia 

(rozporządzenie z dnia 9 i 24 kwietnia zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID -19) przedłużając ograniczenie działalności placówek 

oświatowych ostatecznie do 24 maja br. Działania jakie wydział podjął w tym okresie: 

1) Informacja do jednostek oświatowych o podjętych działaniach: 

- komunikat 10.03.2020                                                                                                                                   

Z uwagi na wzrastającą liczbą przypadków zagrożenia koronawirusem w Polsce oraz  wzmożeniem 

działań profilaktycznych, zwracamy się z  prośbą do wszystkich placówek oświatowych publicznych i 

niepublicznych  o prowadzenie zajęć w siedzibie placówek do końca przyszłego tygodnia tj. do 20 

marca br. . Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci - ograniczenie przebywania dzieci w 

miejscach publicznych , udziału w wydarzeniach , zajęciach poza placówką. 

- komunikat 11.03.2020                                                                                                      

KOMUNIKAT BURMISTRZA WIELICZKI                                                                                 

Drodzy Mieszkańcy,                                                                                                                                                                                                                                             

Z uwagi na kolejne odnotowane w Polsce przypadki zakażenia koronawirusem, w trosce o nasze 

zdrowie i bezpieczeństwo podjąłem decyzje o odwołaniu wszystkich nadchodzących wydarzeń 

zaplanowanych w podległych placówkach kulturalnych i oświatowych, także tych, które nie są 

masowe w: Centrum Kultury, Świetlicach Środowiskowych, Bibliotece, Mediatece, Solnym Mieście. 

Zaplanowane rozgrywki meczowe odbędą się bez udziału publiczności.  

Wprowadziliśmy także szczególne procedury bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach - poleciłem 

dyrektorom placówek odwołanie wszystkich dodatkowych wydarzeń, spotkań i wycieczek. Rodzice 

uczniów będą informowani na bieżąco o kolejnych krokach bezpieczeństwa poprzez dziennik 

elektroniczny.  

Szczególną troską otoczmy seniorów, grupę o podwyższonym ryzyku zachorowań, wykażmy 

zainteresowanie choćby w najbliższym sąsiedztwie, oferując pomoc starszym sąsiadom, aby mogli 

pozostać w domu. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej poleciłem uruchomić specjalną 

pomoc, z którą Państwo będziecie mogli zapoznać się w oddzielnym komunikacie.  

W poczuciu odpowiedzialności i solidarności powinniśmy wspierać się wzajemnie, zachowując 

spokój i zalecane środki ostrożności. W tej trudnej dla nas wszystkich i wymagającej sytuacji, 

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.050.0000410,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19.html
http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.050.0000410,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19.html
http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.050.0000410,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19.html
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przekazujmy sobie sprawdzone informacje, stosując się do zaleceń  i procedur służb medycznych 

oraz decyzji administracyjnych. 

- komunikat 11.03.2020 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

W dniu dzisiejszym, tj. 11 marca została podjęta przez Administrację Rządową decyzja o zamknięciu 

- od poniedziałku, na okres dwóch tygodni do odwołania - wszystkich żłobków, przedszkoli, szkół 

oraz uczelni wyższych w całej Polsce. W związku z wprowadzonymi wymogami bezpieczeństwa 

zaleca się, aby już od jutra, o ile to możliwe dzieci pozostały w domu pod opieka bliskich. Zgodnie  z 

komunikatem rządowym zajęcia zostaną zawieszone  od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach 

podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze. Prosimy o 

śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz 

informacje przesyłane przez dyrektorów szkół. 

- komunikat 13.03.2020 

KOMUNIKAT 

 

Informujemy uprzejmie, że w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach  oraz 

wprowadzonymi wymogami bezpieczeństwa na terenie kraju, w rekrutacji do przedszkoli  i szkół 

istnieje możliwość zdalnego składania wniosków z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej: 

1) w rekrutacji do przedszkoli - w postaci skanów podpisanych wniosków wydrukowanych z systemu 

naborowego wraz z załącznikami;  

2) w rekrutacji do szkół - w postaci skanów podpisanych zgłoszeń/wniosków wydrukowanych ze 

strony internetowej właściwej szkoły wraz z załącznikami. 

Należy jednak pamiętać, by skany dokumentów rekrutacyjnych przesyłać na właściwe adresy poczty 

elektronicznej: 

- przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w przypadku rekrutacji do przedszkoli, 

- szkoły w przypadku rekrutacji do klas I szkół podstawowych. 

 

Ponadto istnieje również możliwość telefonicznego umówienia spotkania                                               

w przedszkolu/szkole celem szybkiego i sprawnego złożenia wniosku rekrutacyjnego. 

 

- informacja  25.03.2020 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

przekazuję poniżej wyciąg z treści pisma Ministra Edukacji Narodowej skierowanego go do 

jednostek samorządu w związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość: 

Praca nauczycieli: 
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W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek 

świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to 

niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla 

zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. 

Zasady rozliczania w ramach czasu pracy nauczycieli zajęć realizowanych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia:  

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość                   

lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te 

będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.  

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

kształcenia..  

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  lub 

innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości 

wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.  

Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie niektórzy 

nauczyciele nie będą świadczyli pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że 

pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał 

przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego 

osobistego zaszeregowania.  

Zatem w okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących                         

po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do 

wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz 

dodatku funkcyjnego.  

Pracownicy administracji i obsługi: 

Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej 

dotyczy również pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków  gdy jest to niezbędne 

dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.  

O organizacji pracy tych pracowników decyduje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może więc polecić 

pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez 

pracownika na to pozwala. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania 

jednostki może również polecić pracownikowi wykonanie określonych zadań na terenie jednostki.  

 

Jeżeli natomiast z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w określonym czasie pracownik 

administracji lub obsługi nie będzie świadczył pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora 
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szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Ma wówczas zastosowanie przepis art. 81 § 

1 Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów 

do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje 

wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie  to nie może być 

jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia  za pracę, ustalanego na podstawie 

odrębnych przepisów. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Ponieważ zgodnie z § 11 Rozporządzenia, przepisy dot. wynagrodzenia za zajęcia realizowane przez 

nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty stosuje 

się również dla okresu przed dniem wejścia w życie ww. Rozporządzenia, zobowiązujemy Państwa 

Dyrektorów do dokładnej weryfikacji i udokumentowania zasadności wypłaty części wynagrodzenia 

nauczycieli dotyczącej godzin ponadwymiarowych za pracę w czasie zawieszenia zajęć. Kluczowe 

jest w tej kwestii ustalenie zasad, o których mowa w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.  

- komunikat 26.03.2020 

Dyrektorzy Przedszkoli,  

 

Informuję, że w oparciu o przepisy rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 i 492) - par. 4 a ust. 1 - ogranicza się 

funkcjonowanie jednostek systemu oświaty przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez 

pracowników tych jednostek na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do 

realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny 

sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek. 

Istnieje zatem możliwość wykonywania pracy w sposób zdalny przez dyrektora pod warunkiem 

podania do wiadomości rodziców stosownego komunikatu, na stronie internetowej przedszkola jak 

również w miejscu widocznym (np. przy wejściu ). Z treści komunikatu ma jednoznacznie wynikać, że 

obsługa administracyjna w zakresie usług świadczonych przez przedszkole, jest prowadzona i 

świadczona w sposób zdalny.                      

Należy przy tym wskazać środki komunikacji, które będą wykorzystywane między rodzicami                                     

a przedszkolem np. poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, telefon.  

Komunikacja zdalna dotyczy również kwestii rekrutacji w wydłużonym terminie.  

Konieczne będzie również utrzymanie ścisłej komunikacji z organem prowadzącym, w tym także 

przez planowane do uruchomienia łącze telekonferencyjne. Zdalna praca nie oznacza,  iż nie można 

świadczyć pracy w przedszkolu, w szczególności gdy jest to niezbędne  dla zapewnienia ciągłości 

funkcjonowania tych jednostek. 
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- komunikat 28.04.2020 r. 

Szanowni Rodzice, w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, w związku z zagrożeniem epidemicznym, 

informacja o wynikach rekrutacji dostępna jest od dnia 30 kwietnia br. od godz. 12.00 po 

zalogowaniu na swoje konto do systemu naborowego pod adresem strony https://naborp-

kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/News albo bezpośrednio w przedszkolu/szkole poprzez kontakt 

telefoniczny lub z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej. 

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej/punktu przedszkolnego dokonywane jest przez złożenie „Deklaracji w sprawie 

korzystania z usług przedszkola” w placówce wychowania przedszkolnego, do której dziecko zostało 

zakwalifikowane. 

„Deklarację” należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji 

elektronicznej, np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na właściwy adres e-mail 

przedszkola/szkoły bez potrzeby wychodzenia z domu. Wzory „Deklaracji” dostępne są na stronach 

internetowych przedszkoli i szkół. 

Niezłożenie „Deklaracji” w terminie od 4 do 6 maja br. jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w 

przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/punkcie przedszkolnym. 

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 8 maja br. od godz. 12.00. 

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata kierowany do komisji 

rekrutacyjnej oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji kierowane do dyrektora przedszkola/szkoły 

należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej (np. w 

formie skanu lub zdjęcia przesłanego) na właściwy adres e-mail przedszkola/szkoły, w terminach 

określonych Zarządzeniem nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli na rok szkolny 2020/2021. 

- komunikat 28.04.2020 r.  

Informujemy uprzejmie, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w 

jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte  w nowelizacji rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych 

związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość w sposób zdalny. 

Harmonogram egzaminów:                                                                                                                  

1)  egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.;                                                 

2) pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, w tym roku szkolnym nie odbędą się 

natomiast ustne egzaminy maturalne;                                                                                                                    

3) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/News
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/News
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Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi komunikatami w tych sprawach opublikowanymi na 

stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.gov.pl/edukacja. 

- komunikat  06.05.2020 r. 

Szanowni Rodzice! Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci stanowi dla nas wartość największą. Niestety 

zagrożenie koronawirusem jeszcze nie przeminęło. 

W trosce o zdrowie dzieci, rodziców i personelu samorządowych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, zdecydowaliśmy o dalszym 

zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej od 6 maja do 17 

maja 2020 r 

Decyzja została podjęta po dokładnym namyśle, w odniesieniu do aktualnych informacji o sytuacji 

epidemicznej w gminie. Kierowaliśmy się tu również rozeznaniem w zakresie możliwości właściwego 

zorganizowania pracy z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, jak również 

zgłoszonego zainteresowania.   

Mając na uwadze potrzeby Rodziców związane z pracą zawodową zapewniamy, że placówki 

wychowania przedszkolnego zostaną uruchomione najprędzej jak to będzie możliwe. Licząc na 

Państwa zrozumienie informujemy, iż w dalszym ciągu na bieżąco realizowane są zadania 

przedszkoli prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

- Przekazano informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 4 czerwca 2020 r. o kształceniu 

na odległość w szkołach – przedłużenie terminu do 26 czerwca w nauczaniu stacjonarnym w 

jednostkach systemu oświaty. 

 

- Przekazano zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podestowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 z dnia  4 czerwca 2020 r.  

 

- 12 czerwca 2020 r. przekazano do jednostek systemu oświaty informację : 

http://www.gov.pl/edukacja
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2) Bieżące informacje od jednostek oświatowych : 

- raport o ilości dzieci w dniach 12 i 13.03.2020 r. w jednostkach publicznych i niepublicznych  

- raport o w sprawie zapewnienia wykorzystania metod i technik kształcenia   na odległość z dnia 

26.03.2020 r.  
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- informację o ilości komputerów potrzebnych dla nauczycieli i uczniów 30.03.2020 r.  

- informację o przeprowadzonej dezynfekcji w okresie od 30.03-03.04.2020 r.  

- informacje na temat zatrudnienia w jednostkach oświatowych na dzień 06.04.2020 r. 

- informację o wydatkach poniesionych w związku z COVID -19 

- informację na temat organizacji placówki oświatowej od 13.05.2020 r.  gdzie określono: 

proponowane ilości dzieci w grupach/oddziałach od 13.05.2020 r. na podstawie zebranych 

informacji, zapotrzebowanie na  środki higieniczne  potrzebne do funkcjonowania placówki, 

informację o sposobie organizacji żywienia, opis  sytuacji kadrowej – planowany podział pracy 

nauczycieli oraz administracji i obsługi, przewidywane problemy i trudności z uruchomieniem 

wychowania przedszkolnego 

- informację na temat wprowadzonych ograniczeń dotyczących nieobligatoryjnych składników 

wynagrodzenia . Odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2020 r.  

- informację na temat zwolnienia ze składek ZUS w jednostkach oświatowych zatrudniających do 50 

pracowników  

- informację  dotyczącą rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,                

u których wystąpił problem z przystąpieniem do nauki zdalnej w związku z brakiem możliwości 

technicznych. Informacje te zbierane były w celu realizacji projektu „Zdalna szkoła+”, 

 

- informacje o wydatkach COVID-19  poniesionych w związku z uruchomieniem przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych, 

 

- informację na temat organizacji pracy jednostek od 25 maja 2020 r. związanej z możliwością 

organizacji zajęć kl. I-III opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych zgodnie             

z wytycznymi GIS, MZ i MEN,  

 

- informację na temat ilości pracowników wykonujących pracę od 18.05-22.05.202020 na terenie 

jednostek oświatowych Gminy Wieliczka w celu określenia grupy osób, wyrażających zgodę na 

wykonanie testu przeciw COVID-19, 

 

- informację od przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na temat 

Realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 18.05.2020 do 29.05.2020 r.  

 

 

Data Liczba 

dzieci  

Ilość grup  Liczba 

pracowników  

nauczycieli 

Pracowników 

administracji 

i obsługi  

18.05.2020 79 17 29 68 

19.05.2020 72 15 26 64 



 
 

 

 

32 
 
 

 

 

20.05.2020 74 16 27 78 

21.05.2020 71 16 27 81 

22.05.2020 70 16 27 86 

25.05.2020 136 24 36 114 

26.05.2020 137 24 39 117 

27.05.2020 140 24 39 119 

28.05.2020 136 24 39 120 

29.05.2020 107 21 32 119 

 

 

- informację od szkół na temat realizacji zadań z zakresu opieki i wychowania z elementami zajęć 

dydaktycznych w okresie od 25.05.2020 – 29.05.2020 
 

Data Liczba 

dzieci z kl. I-

III, świetlica 

i rewalidacja 

Liczba 

dzieci 

planowane  

konsultacje  

Liczba 

pracowników  

nauczycieli 

Pracowników 

administracji 

i obsługi  

25.05.2020 142 68 65 130 

26.05.2020 128 115 78 122 

27.05.2020 125 116 63 145 

28.05.2020 119 78 64 148 

29.05.2020 113 32 48 141 

 

- informację od niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego o liczbie dzieci wg. stanu 

na 29.05.2020 r.  na 31 placówek wychowania przedszkolnego - 28 otwartych, liczba dzieci 

przebywająca w placówkach to 339, 

- informację od niesamorządowych szkół o liczbie uczniów wg. stanu na dzień 29.05.2020 r.                         

na 4 szkoły podstawowe – 3 są otwarte, liczba uczniów przebywających w placówkach 

to 26 uczniów , 

- informację o wydatkach COVID-19  poniesionych po 15.05.2020 r. 

- informację o osobach chętnych do badań testowych COVID-19 dla osób pracujących  w okresie od 

18-29.05.2020 r. w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych, które 

rozpoczęły pracę z dziećmi w formie stacjonarnej. Chęć udziału mogły zgłaszać osoby, które nie 

uczestniczyły w poprzednich testach. Testami będą objęte osoby chętne pracujące w części szkolnej 

ze Szkoły Podstawowej w Sierczy. 

- informacje dotyczące wystąpienia  szkół o dodatkowe środki ochrony przed rozprzestrzenianiem 

się i możliwością zakażenia korona wirusem. Jednostki które złożyły stosowne wnioski 

zamieszczone w SIO to: SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 4, SP w Byszycach, SP w Gorzkowie, SP                        
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w Grabiu, SP w Janowicach, SP w Koźmicach Wielkich, SP w Podstolicach, SP w Raciborsku,                  

SP  w Sygneczowie, SP w Śledziejowicach, SP w Węgrzcach Wielkich. 

 

- monitorowano sytuację w Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie w związku z pozytywnym 

wynikiem testu COVID-19 u pracownika – przypadek zgłoszony do organu prowadzącego 7 czerwca 

2020 r.  

 

- informację o rzeczywistych wydatkach w związku z COVID-19 od marca do czerwca. 

 

- informację o uczniach 05.06.2020 r.  Liczba uczniów zagrożonych nie uzyskaniem promocji do 

kolejnej klasy praz liczba uczniów „zaginionych” w systemie zdalnego nauczania z którymi nie ma 

kontaktu. 

liczba uczniów zagrożonych nie uzyskaniem promocji 

szkoły 0 kl I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII razem 

Szkoła Podstawowa nr 1          0 

Szkoła Podstawowa nr 2  1  1  1 2  3 8 

Szkoła Podstawowa nr 3       1 1 2 4 

Szkoła Podstawowa nr 4          0 

Szkoła Podstawowa w Byszycach          0 

Szkoła Podstawowa nr 
Golkowicach 

2 
        2 

Szkoła Podstawowa nr Gorzkowie     1  1 4 2 8 

Szkoła Podstawowa nr Grabiu          0 

Szkoła Podstawowa nr 1 Grajowie    1      1 

Szkoła Podstawowa nr Janowicach          0 

Szkoła Podstawowa w Koźmicach 
Wlk. 

         0 

Szkoła Podstawowa w Mietniowie          0 

Szkoła Podstawowa w 
Podstolicach 

         0 

Szkoła Podstawowa w Raciborsku        2 1 3 

Szkoła Podstawowa w Sierczy    1      1 

Szkoła Podstawowa w 
Sygneczowie 

         0 

Szkoła Podstawowa w 
Śledziejowicach 

      2 1  3 

Szkoła Podstawowa Węgrzcach 
Wlk. 

1 
        1 

Szkoła Muzyczna          0 

razem:          31 
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liczba uczniów „bez kontaktu” w systemie zdalnego nauczania – brak kontaktu 

szkoły 0 kl I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII razem 

Szkoła Podstawowa nr 1          0 

Szkoła Podstawowa nr 2       2 1  3 

Szkoła Podstawowa nr 3          0 

Szkoła Podstawowa nr 4          0 

Szkoła Podstawowa w Byszycach          0 

Szkoła Podstawowa nr 
Golkowicach 

         0 

Szkoła Podstawowa nr Gorzkowie          0 

Szkoła Podstawowa nr Grabiu          0 

Szkoła Podstawowa nr 1 Grajowie          0 

Szkoła Podstawowa nr Janowicach          0 

Szkoła Podstawowa w Koźmicach 
Wlk. 

         0 

Szkoła Podstawowa w Mietniowie          0 

Szkoła Podstawowa w 
Podstolicach 

         0 

Szkoła Podstawowa w Raciborsku          0 

Szkoła Podstawowa w Sierczy          0 

Szkoła Podstawowa w 
Sygneczowie 

         0 

Szkoła Podstawowa w 
Śledziejowicach 

       1  1 

Szkoła Podstawowa Węgrzcach 
Wlk. 

         0 

          0 

razem          4 

 

 

3) Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i kl. I szkół podstawowych  

Przedłużono termin rekrutacji w przedszkolach i do szkół podstawowych  kl.I  z 25 marca do 

7 kwietnia w tym celu opracowano:  

Zarządzenie nr 53/2020 Burmistrza Miasta  i Gminy Wieliczka z dnia 25 marca 2020 r. o 

zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 i Zarządzenie nr 

52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 marca 2020 r. o zmianie 

zarządzenia w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 

2020/2021 
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Rekrutacja zakończyła się 7 kwietnia  z zestawień wynika, że : 

- liczba miejsc do naboru 802 

- zgłoszenie w systemie elektronicznym  844 

- wnioski zaakceptowane 793 

- liczba dzieci kontynuujących edukację przedszkolną 1128 

- łączna liczba miejsc w przedszkolach na rok szkolny 2020/2021 - 1930 

 

Teraz trwa weryfikacja złożonych wniosków przez komisje rekrutacyjne w jednostkach  

W załączeniu przesyłam zestawienie z rozbiciem na poszczególne jednostki. 

 

8 maja 2020 r. podajemy do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do przedszkoli oraz kl. I  

 

4) Zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej  

 

Przeprowadzono rozeznanie cenowe zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza na zakup laptopów 

dla nauczycieli i uczniów 35 szt. kwota oferty  to 93.000,00 zł (termin z oferty dostarczenia 

komputerów 20-24 kwietnia), przygotowujemy  umowę zakupu i wniosek z Programu 

Operacyjnego Cyfrowa Polska . 

 

Zawarto umowę  Nr WSP.272.2.2020 z dnia 06 kwietnia 2020 r. na dostawę sprzętu 

komputerowego w ilości 35 sztuk na kwotę 92.772,75 zł . Odebrano komputery 

od wykonawcy w dniu 24.04.2020 r. W najbliższym czasie będziemy przekazywać 

komputery jednostką. 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka przeprowadzono rozeznanie 

cenowe na zakup komputerów w ramach projektu „Zdalna szkoła +” Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej. W dniu 22 maja zawarto umowę Nr WSP.272.3.2020 na dostawę sprzętu 

komputerowego w ilości 37 sztuk na kwotę 95.571,00 zł . Komputery zostaną przekazane do 

SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 4, SP  w Golkowicach, SP w Gorzkowie i SP w Sygneczowie.                    

29 maja zostały przekazane komputery do ww. jednostek. 

 

5) Działania podjęte w ramach „tarczy antykryzysowej” 

Podjęto starania o skorzystanie z tarczy antykryzysowej w zakresie  zwolnienia z obowiązku 

opłacenia nieopłaconych należności na wniosek płatnika składek, który zgłosił do 

ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (100%) oraz od 10 do 49 

ubezpieczonych (50%) przewidziane w art. 31zo ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw ((Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) . 

Stosowne wnioski złożyło 16 jednostek tj. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliczce, 

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliczce, 
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Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce, Przedszkole Samorządowe nr 5 im. Brata 

Alojzego Kosiby w Wieliczce, Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, 

Przedszkole Samorządowe w Mietniowie, Przedszkole Samorządowe w Strumianach, Szkoła 

Podstawowa w Golkowicach, Szkoła Podstawowa im. Macieja Szarka w Grabiu, Szkoła 

Podstawowa im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie, Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej 

w Janowicach, Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach, Szkoła Podstawowa im. 

Marii Konopnickiej w Raciborsku, Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Beaupre                                

w Sygneczowie, Szkoła Podstawowa w Dobranowicach 

 

6) Bieżąca działalność wydziału  

• Informacja o zatrudnieniu w jednostkach w załączniku. /Zał. nr 4/ 

• Informacja o wydatkach w jednostkach w załączniku. /Zał. nr 5/ 

• W związku sytuację zaistniałą w niepublicznym  przedszkolu z Kokotowa do którego 

uczęszcza 70 dzieci, gdzie organ prowadzący wypowiedział umowy nauczycielom z 3 

m-c okresem wypowiedzenia Dyrektor Przedszkola poinformowała nas w piśmie 

przesłanym dnia 8 kwietnia ,że „ przepisy regulujące stosunek pracy zawarte są 

Kodeksie Pracy oraz innych aktach prawnych z zakresu prawa pracy.” 

• Rozeznanie sprawy dotyczącej zawartej umowy z firmą Sabak realizującą usługi 

transportowe dla dzieci niepełnosprawnych w trakcie. 

Opracowano odpowiedz do Firmy SABAK informacja w załączeniu.  

• Zbieranie informacji dot. organizacji przedszkoli od 18.05.2020 r.  

• Złożono 28.05.2020 r. wniosek o przyznanie grantu „ Zdalna szkoła +”                        

w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” na kwotę 95.571,00 zł.  

• Sytuacja kadrowa w Wydziale na dzień 06.04.2020 r. 

 Ilość pracowników w 
Wydziale  

Zwolnienia lekarskie na 
06.04.2020 

Urlop 

Pracownicy samorządowi 
(Dyrektor, kierownicy , 
inspektorzy, referenci) 

11 1 (AK zwolnienie 
długotrwałe  

1 

Kierowcy  3 1  

Razem : 14 2 1 

 

• Opracowano i przekazano 13.05.2020 r. do przedszkoli oraz szkół gdzie funkcjonują odziały 

przedszkolne i punkty przedszkolne wzór opracowanego zarządzenia wprowadzającego 

procedurę zachowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

• Opracowano Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 80/2020 z dnia 

22.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku                

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w zakresie dowozu dzieci                       

do placówek oświatowych. 
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• Opracowano Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 81/2020 z dnia 

27.05.2020 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości i trybu dokonania 

zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z rodzicem lub opiekunem 

prawnym do przedszkoli, szkół lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki. 

Opracowano projekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II  . Potrzeba wynika z§11 m 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COCID-19 (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 493 z późn. zm.).                                          

 

Podjęto Uchwałę Nr XVII/254/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 9 czerwca 2020 r.              

o zmianie uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci                           

i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II. 

 

• Opracowano zmiany Zarządzenia Nr 71/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 

30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu wykonywania testów na 

obecność kolona wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w grupach ryzyka 

poprzez rozszerzenie grupy  beneficjentów projektu o osoby będące pracownikami 

prowadzonych przez Gminę Wieliczka: samorządowego żłobka, samorządowych przedszkoli 

i punktów przedszkolnych oraz samorządowych szkół podstawowych. 

• Opracowano informację o organizacji pracy Oddziałów Przedszkolnych i Szkoły 

Podstawowej w Sierczy w dniach 25-29.05.2020 r. w związku z pozytywnym wynikiem testu 

u jednego z nauczycieli oddziału przedszkolnego 

Odziały przedszkolne  

Liczba dzieci w przedszkolu ogółem wynosi 70. 

Data Liczba dzieci Liczba nauczycieli Liczba 

pracowników 

administracji                          

i obsługi 

25.05.2020 11 (1 grupa) 2 4 

26.05.2020 11 (1 grupa) 2 4 

27.05.2020 11 (1 grupa) 2 5 

28.05.2020 13 (1 grupa) 2 5 

29.05.2020 0 0 0 

Dziennie pracowało z grupą 2 nauczycieli, którzy wymieniali się w kolejnych dniach                      

– razem 6 osób. 
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Szkoła 

Liczba uczniów w szkole ogółem wynosi 322. 

 

Data Liczba uczniów Liczba nauczycieli Liczba 

pracowników 

administracji               

i obsługi 

25.05.2020 5 (1 grupa) 2 4 

26.05.2020 5 (1 grupa) 3 6 

27.05.2020 5 (1 grupa) 3 5 

28.05.2020 4 (1 grupa) 3 5 

29.05.2020 0 0 0 

 

 

 

 

Szkoły i Przedszkola w gminie Wieliczka – organizacja w okresie 

 25.05.2020-29.05.2020 

Jednostki oświatowe prowadzone przez 

gminę Wieliczka 

Pracujące w okresie 

25.05.220-29.05.2020 

Zawieszone 

Przedszkola 9 9 0 

Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 

19 11 8 

Punkty przedszkolne 7 2 5 

Szkoły podstawowe 19 13 6 

 

7) Działania związane z otwarciem przedszkoli  

        29 kwietnia br. minister edukacji wydał przepisy, w których zezwolił na otwarcie z dniem                    

6 maja przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form 

wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wiele przedszkoli nie jest 

jednak gotowych do przyjęcia dzieci w tym terminie, z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, jak                 

i brak możliwości przygotowania placówki i personelu w tak krótkim czasie. 

       Rozwiązaniem tej sytuacji jest przepis § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach, który daje dyrektorom przedszkoli możliwość zawieszenia 

zajęć w placówce, w sytuacji gdy wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/bezpieczenstwo-i-higiena-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-17000098
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zdrowiu uczniów – a taką sytuacją jest niewątpliwie obecnie panująca epidemia koronawirusa. 

Decyzję taką mogą jednak podjąć za zgodą organu prowadzącego. 
a) W nawiązaniu do powyższej opisanej sytuacji wszystkie jednostki oświatowe Gminy 

Wieliczka wystąpiły do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć .  
b) Organ prowadzący przygotował zgody o następującej treści: 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), w związku z wnioskiem  z 

dnia 6 maja 2020 r. o zgodę na czasowe zawieszenie zajęć z uwagi na wystąpienie stanu 

epidemii wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2 powodującej zagrożenie dla 

bezpieczeństwa oraz zdrowia dzieci, rodziców i personelu, jak również w związku  z 

koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,  

wyrażam zgodę  

na czasowe zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w 

Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Wieliczce, w terminie od 6 maja 2020 r. do 17 maja 2020 r. 

z tym, że w tym okresie zadania Przedszkola są prowadzone  z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

c) Dyrektorzy jednostek oświatowych w swoich jednostkach przygotowali stosowne zarządzenia  

o zwieszeniu zajęć (wzór zarządzenia w załączniku). 

d) Jednostki oświatowe mogą być otwarte po spełnieniu określonych wytycznych przeciw 

epidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 , wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt. 2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, 

oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)  oraz muszą przesłać do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Wieliczce  odpowiedzi na poniższe pytania :  

1. Czy znane są Państwu wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 

dnia 30.04.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

form wychowania przedszkolnego oraz instrukcji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i 

zobowiązują się Państwo do ich przestrzegania? 

2. Kiedy i czy planują Państwo otworzyć placówkę?  

3. Jaka będzie liczebność grup i ile osób z personelu będzie przypadało na daną grupę? 

4. Jaka będzie forma i organizacja żywienia?  

5. Czy będą korzystać Państwo z wewnętrznych placów zabaw?  

6. Czy posiadają Państwo odpowiednią ilość środków ochrony indywidualnej i preparatów do 

dezynfekcji?  
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7. Czy opracowali Państwo wewnętrzne procedury dla swoich placówek? Jeżeli tak to proszę o 

ich przesłanie.  

8. Czy rodzice zostali poinformowani o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego 

rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą 

decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki. 

e) Pismem Nr   WSP. 033.9.1.2020 z dnia 5 maja 2020 r. wystąpiono do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej 

stanu bezpieczeństwa epidemicznego na terenie gminy Wieliczka. Informacja stanowić będzie 

dla nas ważny i kluczowy argument do podjęcia ostatecznej decyzji.  

 

W dniu 12 maja wpłynęło pismo Nr PSSE.EK.011.12/20  z dnia z dnia 12. 05.2020 r. 

informujące, że wszelkie informacje dotyczące stanu epidemiologicznego są na bieżąco 

aktualizowane w Komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Wieliczce w sprawie korona wirusa SARS_CoV-2 na stronie internetowej Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce oraz na stronie Facebook. 

 

f) Pismem z dnia 30 kwietnia Znak sprawy: WB-I.6333.201.2020 z Urzędu Wojewódzkiego - 

Wydział Szkół i Przedszkoli został poinformowany, że otrzymuje  płyny dezynfekujące z 

przeznaczeniem do dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni. Docelowa ilość płynu wyniesie 

średnio 40 l na placówkę i będzie rozdysponowana w ramach 2 transz.  Odbiór I transzy mógł 

być realizowany od piątku 1 maja 2020 r. 1 maja odebraliśmy I transzę tzn. 85 płynów 5L do 

dezynfekcji rąk i 170  płynów 5L do dezynfekcji powierzchni , II transza dotarła 8 maja .                                                                                                                

Przekazywany płyn przeznaczony jest wyłącznie dla placówek, które wznowią działalność. 

Wydawany jest na bieżąco.  

g) Na bieżąco pracownicy wydziału pozyskują  informacje od niepublicznych placówek 

oświatowych dotyczące terminu wznowienia działalności. 

 

h) 7 maja 2020 r.w odpowiedzi na pismo znak: OK-I.967.8.2020 z dnia 15 maja 2020 r. Wydział 

Szkół i Przedszkoli przekazał do Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, wykaz placówek 

wychowania przedszkolnego otwieranych w dniach 6-8 maja 2020 r. na terenie Gminy 

Wieliczka:   

 

• Przedszkola niepubliczne: 

- Niepubliczne Przedszkole NARNIA w Wieliczce, ul. Marii Konopnickiej 11, 32-020 

Wieliczka; 

- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne ROZWIJANKA z Oddziałami Specjalnymi 

i Integracyjnymi w Wieliczce, ul. Bednarka 6, 32-020 Wieliczka; 

- Przedszkole Niepubliczne U ANIOŁKA STRÓŻA w Wieliczce, ul. Politechniczna 19, 32-

020 Wieliczka; 
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- Niepubliczne Przedszkole KIDS TOWN ACADEMY w Wieliczce, ul. Nowy Świat 24, 32-

020 Wieliczka. 

• Inne formy wychowania przedszkolnego niepubliczne: 

- Punkt Przedszkolny BRATKI w Wieliczce, ul. Leśna 17, 32-020 Wieliczka. 

i) 18 maja 2020 r. pismem nr WSP.033.3.3.2020  w odpowiedzi na pismo znak: OK-I.967.8.2020 

z dnia 15 maja 2020 r., Wydział Szkół i Przedszkoli przekazał do Wojewódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego, wykaz placówek wychowania przedszkolnego otwieranych w dniach 7-25 

maja 2020 r. na terenie Gminy Wieliczka. 

j) 26 maja w 2020 r. pismem Nr WSP.033.3.3.2020 w odpowiedzi na pismo znak: I.967.8.2020 z 

dnia 15 maja 2020 r.,., Wydział Szkół i Przedszkoli przekazał do Wojewódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego, wykaz placówek wychowania przedszkolnego otwieranych w dniach 7-25 

maja 2020 r. na terenie Gminy Wieliczka. 

k) 2 czerwca 2020 r. pismem Nr WSP.033.3.3.2020 w odpowiedzi na pismo znak: OK-I.967.8.2020 z 

dnia 15 maja 2020 r., Wydział Szkół i Przedszkoli przekazał do Wojewódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego, wykaz placówek wychowania przedszkolnego otwieranych w dniach 18 maja - 1 

czerwca 2020 r. na terenie Gminy Wieliczka. 
l) 9 czerwca 2020 r. pismem Nr WSP.033.3.3.2020 w odpowiedzi na pismo znak: OK-I.967.8.2020 z 

dnia 15 maja 2020 r., Wydział Szkół i Przedszkoli przekazał do Wojewódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego, wykaz placówek wychowania przedszkolnego otwieranych w dniach 6 maja - 9 

czerwca 2020 r. na terenie Gminy Wieliczka. 
m) W dniach 27 – 28.05.2020 r.   odbyły się badania dla nauczycieli oraz pracowników 

administracji i obsługi, którzy pracowali w przedszkolach w terminie od 18-23.05.2020 r. 

którzy dobrowolnie wyrazili deklarację wykonania testu COVID-19 . Deklarację złożyło 127 

osób. 

n) W dniu 29.05.2020 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierczy,  poinformował sms a 

następnie zadzwonił o 1.30 do Dyrektora Wydziału Szkół i Przedszkoli i przekazał inf. o 

pozytywnym wyniku testu u nauczyciela oddziału przedszkolnego. 

Dyrekcja szkoły podjęła natychmiastowe działania zgodnie z wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz wewnętrznymi Zarządzeniami. Przekazała do Powiatowej Stacji 

Sanitarno -  Epidemiologicznej w Wieliczce : 

- listę dzieci uczęszczających od oddziałów przedszkolnych od 18.05-28.05.2020 r.  

- listę osób pracowników szkoły bezpośrednio związanymi z pracą przedszkola, 

- listę osób pośrednio związanych ze szkołą, 

- grafik pracy oddziałów przedszkolnych. 

Z informacji uzyskanych od Dyrektora w konsekwencji zaistniałego zdarzenia : 

- kwarantanną zastali objęci pracownicy 12 osób, 

- czternaścioro dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z rodzinami zostali poddani 

kwarantannie, 

- budynek szkoły został całkowicie zamknięty zarówno dla oddziałów przedszkolnych                      

i szkoły, zajęcia odbywają się w formie zdalnej. 
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Z informacji uzyskanych od PSSE przez Dyrektora szkoły w dniu 1 czerwca decyzja                        

o kwarantannie dla dzieci i pracowników przedszkola zostaną wygaszone z dniem 02.06.2020 

r. W budynku będzie przeprowadzone ozonowanie. 

o) W dniach 2 i 5 czerwca zostaną przeprowadzone badania dla nauczycieli oraz pracowników 

administracji i obsługi, którzy pracowali w przedszkolach w terminie od 18-23.05.2020 r. 

którzy dobrowolnie wyrazili deklarację wykonania testu COVID-19 i nie podlegali 

wcześniejszym badaniom. Deklarację złożyło 116 osób. 

 

1) Działania związane z otwarciem szkół  

Od 25 maja br. przywrócono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć 

dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, umożliwiono uczniom klas VIII szkoły 

podstawowej, konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z 

przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki 

szkolnej;  

od dnia 18 maja 2020 r. się umożliwiono realizację zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu                         

z organem prowadzącym, i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; zajęcia                   

te mogą być realizowane w  bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą               

te zajęcia;  

od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej                                       

i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej i ponadpodstawowej,  zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej; 

od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość 

korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych 

konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę także sytuację 

epidemiczną na terenie jego gminy. 

W związku z ukazaniem się stosownych przepisów prawa i wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego , Ministerstwa Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, szkoły podstawowe na terenie 

Gminy Wieliczka wg . informacji na dzień 29.05.2020 r. 13 szkół rozpoczęło działalność, 6 szkół  

zawieszonych. 

Działania dotyczące uruchomienia szkół: 

a) Dyrektorzy jednostek organizacyjnych opracowali stosowne zarządzenia o zawieszeniu zajęć 

w kl I-III w formie stacjonarnej, na podstawie zgody od organu prowadzącego.  
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b) W związku pismem Nr WB-I.6333.216,2020 z dnia 21 maja 2020 r. Gmina otrzymała środki 

dezynfekujące dla szkół podstawowych 5 l płynu na 50 uczniów w ilości 56 szt. Płyny 

zostały przekazane do jednostek.   

c) Przekazano do placówek oświatowych informację uzyskaną od Wojewody Małopolskiego 

pismo Nr WB_I.6333.216.2020 z dnia 21 maja 2020 r., że została uruchomiona aplikacja dla 

szkół podstawowych  do składania zapotrzebowania na płyny do dezynfekcji (wraz z 

montażem dyspenserów). Informacja o zasadach i składania zapotrzebowania została 

przekazana do szkół przez system SIO . Ze względu na liczne prośby ze strony dyrektorów 

szkół i placówek termin przesyłania wniosków został przedłużony do 3 czerwca. Wydział 

zbiera inf. do jednostek oświatowych. 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
 

1) Dezynfekcja Miejsc Publicznych:  

- ZGK w Wieliczce codziennie dezynfekuje miejską przestrzeń na terenie miasta tj. 

chodniki, place, przystanki, przejścia dla pieszych i inne miejsca, które                                  

są najbardziej uczęszczane w mieście. Środek jaki jest używany do odkażania                                 

to "Vinkor S"  

-firma Gama zdezynfekowała wszystkie przystanki autobusowe na terenie Miasta 

i Gminy Wieliczka,  

-firma Łukasz Bradło Marlon DDD zdezynfekowała place zabaw i siłownie plenerowe 

na terenie całej Gminy. Środek jaki używa firma Marlon DDD to - Dezynfektol B - 

posiadający poświadczenie w zakresie zwalczania Sars Cov 2, 

- Plac Targowy Bednarka zgodnie z zaleceniami Rządu został wydzielony                                

i wygrodzony, prowadzona jest na nim tylko sprzedaż art. Spożywczych, ponadto 

zapewniono wszystkim mieszkańcom korzystającym z placu płyn do dezynfekcji rąk,

  

- w połowie marca w parku Mickiewicza oraz na plantach została rozpoczęta akcja 

deratyzacji,  

- zostały skierowane droga elektroniczna do wszystkich zarządców wspólnot 

mieszkaniowych i osiedli pisma z prośbą o podjęcie akcji odkażania w miejsca wspólnych 

(tj. windy, wiaty śmietnikowe, klatki schodowe itp.); 

2) Transport Publiczny:  

- linie MPK 204, 244 oraz 304 zostały wzmocnione od 28 marca dodatkowymi kursami w 

związku z zaostrzeniem warunków korzystania z komunikacji publicznej,  

- linie WST - kursują normalnie wg. rozkładu powszedniego i soboty, zostały zawieszone 

tylko kursy niedzielne,  

- Linie ALD - kursują wg aktualnych rozkładów (obsługiwane przez WST),  

- ponadto wszyscy operatorzy ww. środków komunikacji publicznej poddają codziennie 

autobusy dezynfekcji,  

- na bieżąco są śledzone potoki pasażerskie i podejmowane odpowiednie kroki,                   

aby autobusy woziły taką liczbę osób jak wymagają tego aktualne przepisy; 
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3) Odpady Komunalne:  

- PSZOK na ul. Jedynaka został zamknięty,  

-odbiór odpadów wielkogabarytowych tzw. wystawka została zatrzymana                         

do odwołania  

- pracownicy ZGK odbierający odpady z domów prywatnych pracują na 2 zmiany 

i odpady są na bieżąco i regularnie odbierane 

4) Informacja:  

- wszystkie komunikaty, obostrzenia i informacje o zagrożeniu epidemią 

i podejmowanych przez wydział czynnościach są na bieżąco umieszczane na stronie 

internetowej eko.wieliczka.eu jak i na fanpage EkoWieliczka i Wieliczka. 

- ponadto na wszystkie zgłoszenia i sugestie mieszkańców podejmowane                              

są niezbędne czynności. 

 

Uzupełnienie raportu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska                        

– stan na 30.04.2020 

                 Dezynfekcja Miejsc Publicznych: 

-ZGK- w Wieliczce dalej kontynuował dezynfekcje miejskiej przestrzeni publicznej 

(ulice i chodniki) 

-firma Gama zdezynfekowała Park Mickiewicza oraz Planty (ławki, kosze                          

na śmieci) 

-Spółka Wodna zdezynfekowała całe Miasteczko Rowerowe. 

Plac Bendarka został wygrodzony w całości, został zamontowany dozownik                      

na środek do dezynfekcji rąk.                                                                                     

Transport Publiczny: 

-Linie WST zostały wprowadzone ograniczenia w kursowaniu (nowe rozkłady jazdy) 

-Linie ALD od 14 kwietnia do do 5 maja były obsługiwane przez Wielicką Spółkę 

Transportową ( po zawieszeniu kursów przez województwo małopolskie) od 22 linie 

ALD funkcjonowały na rozkładach weekendowych. 

Odpady Komunalne: 

-PSZOK na ul. Jedynaka został otwarty dla mieszkańców z obostrzeniami                        

(max 3 pojazdy na terenie PSZOK-u równocześnie) 

Uzupełnienie raportu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska                        

– stan na 31.05.2020                                                                                                             

 
Dezynfekcja Miejsc Publicznych: 

-ZGK- w Wieliczce rozpoczął koszenie terenów zielonych w mieście                                                                 

-Spółka Wodna zdezynfekowała całe Miasteczko Rowerowe 
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-Miasteczko Ruchu Drogowego (Rowerowe) zostało otwarte z odpowiednimi obostrzeniami       

(zapewniono środek do dezynfekcji rąk oraz toaletę)                                                                                         

- Plac Bednarka został wygrodzony w całości, został zamontowany dozownik na środek do 

dezynfekcji rąk.                                                                                                                                                          

- Zakończona została deratyzacja w parku Mickiewicza oraz na wielickich plantach. 

Transport Publiczny: 

-Linie WST zostały wprowadzone ograniczenia w kursowaniu (nowe rozkłady jazdy)                                       

-Linie ALD od 6 maja funkcjonowały już wg rozkładów powszednich (organizator koleje 

małopolskie)                                                                                                                                                 

linia 304 (mpk) od 30 czerwca funkcjonuje wg rozkładu jazdy z przed epidemii  

Odpady Komunalne: 

-PSZOK na ul. Jedynaka został otwarty dla mieszkańców z obostrzeniami (max 3 pojazdy                   

na terenie PSZOK-u równocześnie) 

Wydział Spraw Obywatelskich  

 
Przedstawia poniżej dane dotyczące działań wydziału w miesiącach marzec-kwiecień 2020 r. tj. 

przeciwdziałania epidemii COVID-19: 

 

1.Zgodnie z decyzją Burmistrza MiG Wieliczka z dnia 01 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach pracy 

Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu z mieszkańcem 

załatwiane są tylko w przypadkach sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu z mieszkańcem 

załatwiane są tylko w przypadkach odbioru dowodu osobistego , składania wniosku o dowód 

osobisty, meldunku, wystawiania zaświadczeń oraz potwierdzania profilu zaufanego 

 

2.Pozostałe wnioski realizowane są elektronicznie poprzez platformę ePUAP oraz pisemnie: 

listownie i poprzez przekazywanie wniosków do skrzynki umieszczonej przed urzędem 

3. Praca odbywa się w określonych odstępach od klienta z użyciem rękawiczek ochronnych                     

i stanowisk osłoniętych szybami 

4. W wymienionym okresie zameldowało się na pobyt stały 260 mieszkańców 

5. W wymienionym okresie wymeldowało się z pobytu stałego 150 mieszkańców tj .przyrost 

zameldowanych wyniósł 110 osób 

6. W wymienionym okresie wydano 315 dowodów osobistych 

7. Meldunkowe postępowania administracyjne prowadzone są bez udziału osobistego stron                     

i dostępu do akt. 
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Aktualizacja działań Wydział Spraw Obywatelskich, stan na 31 maja 2020r.: 

 
1. W wyżej wymienionym okresie zameldowało się na pobyt stały 137 mieszkańców 

2. W wyżej wymienionym okresie wymeldowało się z pobytu stałego 61 mieszkańców                                   

tj przyrost zameldowanych wyniósł 76 osób 

3. W wyżej wymienionym okresie wydano 142 dowody osobiste 

 

Aktualizacja działań Wydział Spraw Obywatelskich, stan na 30.06. 2020 r.  
 

• zgodnie z decyzją Burmistrza MiG Wieliczka  o ograniczeniach pracy Urzędu Miasta  i 

Gminy w Wieliczce sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu z mieszkańcem załatwiane 

są tylko w przypadkach odbioru dowodu osobistego , składania wniosku o dowód osobisty, 

meldunku, wystawiania zaświadczeń oraz potwierdzania profilu zaufanego 

• reszta wniosków realizowana jest elektronicznie poprzez platformę ePUAP oraz pisemnie na 

wniosek 

• praca odbywa się w określonych odstępach od klienta z użyciem rękawiczek ochronnych i 

stanowisk osłoniętych szybami 

• w wyżej wymienionym okresie zameldowało się na pobyt stały i czasowy  244 mieszkańców 

• w wyżej wymienionym okresie dokonano 184 czynności wymeldowań z pobytu stałego i 

czasowego 

• w wyżej wymienionym okresie wydano  224    dowody osobiste 

• do I tury w wyborach na Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r. dopisano do spisu wyborców 751 

osób 

• do I tury w wyborach na Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r. wydano 304 osobom 

zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem pobytu stałego 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego 
 

Urząd Stanu Cywilnego w Wieliczce informuje, że w okresie 16.03.2020 do 30.06.2020r (okres 

ograniczonego kontaktu z mieszkańcami ) zadania jednostki realizowane były w miarę możliwości 

na bieżąco. 

Wnioski o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego  załatwiane były drogą korespondencyjną, za 

pośrednictwem Platformy EPUAP, a w przypadku spraw pilnych również przez odbiór osobisty. 

 Bezpośrednia obsługa obywateli odbywa się w sprawach: 

• pilnych (bieżąca rejestracja,  odbiór aktów stanu cywilnego , transkrypcje aktów 

zagranicznych) 

•  terminowych (udzielanie ślubów cywilnych, przyjmowanie oświadczeń do protokołów) 

•  niecierpiących zwłoki ( np. upływ ustawowego terminu do załatwienia sprawy). 
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Nadmieniam, że na chwilę obecną odnotowano jedną rezygnację z przyjętej  rezerwacji  na ślub 

cywilny plenerowy w związku z zamknięciem lokalu, w którym miał się on odbyć. Ślub ten został 

przeniesiony do Sali Gotyckiej Zamku Żupnego. Informuję również, że do dnia 30.04.2020r. śluby 

cywilne udzielane były w ograniczonym składzie (tj. nupturienci, świadkowie i kierownik) na sali 

konferencyjnej w siedzibie urzędu przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa.  Od maja 

śluby cywilne odbywały  się w miejsca przeznaczonych do ich udzielania tj. w Sali Gotyckiej 

Muzeum Żup Krakowskich oraz w Mediatece przy uwzględnieniu wszelkich restrykcji. 

Od miesiąca czerwca rozpoczęto również realizację ślubów plenerowy w miejscach wskazanych 

przez nupturientów. 

 Większość rezerwacji na ślub cywilny zostało przeniesionych  na terminy późniejsze-zgodnie                    

z żądaniem wnioskodawców.   

W okresie od 16.03.2020 do 30.06.2020 załatwiano głównie następujące sprawy: 

1. Rejestracja zgonów-84 

2. Udzielenie i rejestracja ślubów -58 

3. Wpisy aktów zagranicznych-8 

4. Wydawanie odpisów-1340 

5. Wydawanie zaświadczeń do ślubów konkordatowych -72 

6. Przyjmowanie oświadczenia o powrocie do nazwiska -5 

7. Realizacja zleceń związanych z migracją aktów-432 

8. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa-6 

                   

Wydział Działalności Gospodarczej 

Pomimo trwania stanu epidemii i zaostrzeń środkami bezpieczeństwa, sprawy w Wydziale                                          

ds. Działalności Gospodarczej  realizowane są na bieżąco. 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 56/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce uprzejmie 

informuję, iż pracownicy Wydziału ds. Działalności Gospodarczej realizują swoje zadania poprzez: 

 

1) Udzielanie ciągłej informacji telefonicznej przedsiębiorcom na temat możliwości dokonania 

czynności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): 

- za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG                        

i podpisania go za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego. 

Dodatkowo przypominamy przedsiębiorcom, że zgłoszenie rozpoczęcia, zmiany, zawieszenia, 

wznowienia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej będzie można dokonać                     
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w dowolnym terminie (nawet z datą wsteczną) tak, aby wpis zawierał dane zgodne z rzeczywistym 

stanem rzeczy. 

 

2) Przyjmowanie stron bezpośrednio w tut. Wydziale. 

 

1. Realizacja spraw w CEIDG - liczba wniosków CEIDG-1 złożonych w tut. Wydziale w okresie od 

16.03.2020 r. do 30.06.2020 r. dotyczących: 

- założenia działalności gospodarczej -  33 wnioski 

- zmian we wpisie działalności gospodarczej – 387 wniosków 

- zawieszenia działalności gospodarczej -  144 wnioski 

- wznowienia działalności gospodarczej -  94 wnioski 

- likwidacji działalności gospodarczej -  43 wnioski 

 Suma wniosków:  701 

Liczba nowo zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych na terenie Gminy 

Wieliczka - ok. 90 podmiotów gospodarczych. 

2.Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

lub poza miejscem sprzedaży w okresie od 16.03.2020 r. do 30.06.2020 r. 

- liczba wydanych zezwoleń alkoholowych – 37 

- liczba wygaszonych zezwoleń alkoholowych – 15 

 

• Realizacja spraw w zakresie transportu drogowego w okresie od 16.03.2020 r. do 30.06.2020  

- liczba wydanych licencji Taxi na terenie Gminy Wieliczka - 5 licencji Taxi oraz 27 wypisów                      

do licencji Taxi 

 

Od 25 maja 2020 r. przedsiębiorcy składają wnioski bezpośrednio w Urzędzie przy zachowaniu 

środków ostrożności tj. zakładaniu maseczek ochronnych i dezynfekowaniu rąk. 

 

Wydział Rachunkowości Budżetowej 

Wydział Rachunkowości Budżetowej – „ WRB” pracuje zgodnie z zaleceniami Pana Burmistrza. 

Pracownicy zachowują bezpieczną odległość pomiędzy sobą. W razie konieczności  kontaktu z 

pracownikami innych Wydziałów zakładają maseczki. Przestrzegają  wszelkich zasad i wytycznych 

higieniczno-epidemicznych oraz zasad BHP poprzez stosowanie płynu do dezynfekcji rąk oraz 

dezynfekcję miejsca pracy odpowiednimi środkami.  

W WRB jest zatrudnionych 17 pracowników, z czego: 

- jedna osoba przebywa na opiece nad dziećmi  od 12 marca 2020 roku – nadal. 

- jedna osoba ( w wieku emerytalnym) jest na L4 od 16 marca – nadal. Miała małą przerwę                    

na wykorzystanie zaległego urlopu.            

- jedna osoba (w ciąży) jest nieobecna od 16 marca 2020 r. Wróci do pracy w 2021 roku.                         

- jedna osoba przebywała na L4 od 23 marca do 30 kwietnia , ale od 4 maja już pracuje.                           

- ośmiu pracowników wykonuje swoje obowiązki w sposób ciągły tzn. bez zwolnień lekarskich i 

opieki nad dziećmi.                                                                                                                                                             

- pięciu pracowników pracuje z małymi przerwami ( L4 i opieka nad dziećmi).   
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Termin wykonania sprawozdań budżetowych za miesiąc kwiecień został przedłużony przez 

Ministerstwo Finansów o 21 dni.  Wskazany termin został dochowany. W dniu 29 kwietnia zostały 

sporządzone sprawozdania jednostkowe za miesiąc kwiecień 2020 r. 
 

Wydział ds. Inwestycji 
W ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Wydziale ds. Inwestycji 

wprowadzono całkowity zakaz przyjmowania stron, kontakty z wykonawcami prowadzone są za 

pomocą Internetu oraz telefonów. Place budów przekazywane są poprzez wysyłane drogą 

elektroniczną protokoły. Korespondencja w wersji papierowej zostaje złożona do skrzynki przy 

Dzienniku Podawczym. Pracownicy pracują na dwie zmiany oraz w trybie zdalnym,                         

nie opuszczają wydziału. W budynku dostępny jest płyn do dezynfekcji. 

 

Realizowane zadania: 

1. Przebudowa boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach, zadanie dofinansowane z PROW, 

zawarto umowę o roboty budowlane i nadzór. Przekazano plac budowy, rozpoczęto prace w 

terenie. 

2. Budowa boiska rekreacyjnego w Zabawie,  zadanie dofinansowane z PROW                                   

- zawarto umowę o roboty budowlane i nadzór. 

3. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach Wykonano pokrycie 

dachu. Obecnie trwają prace związane z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, elektryczne) 

oraz montaż okien. Na budowie pracuje obecnie 4-8 osób. 

4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie. Rozpoczęły się prace budowlane w terenie, 

przełożono gazociąg, który kolidował z nowym budynkiem szkoły. Rozpoczęto prace przy 

fundamentach. Obecnie na budowie pracuje 10-18 osób. 

5.  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta i gminy Wieliczka – trwałość 

projektu. Trwa obsługa projektów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Nad realizacją 

zadania pracuje 7 osób. 

6. Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią 

infrastrukturą w gminie Wieliczka. Wykonywane są projekty budowlane. Zatwierdzony został 

układ drogowy w Strefie Aktywności Gospodarczej. Przy projektowaniu bierze udział 6 osób. 

7. Analizowane są harmonogramy realizacji inwestycji z dotacjami unijnymi w zadaniach- 

Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią 

infrastrukturą w gminie Wieliczka i Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek 

rowerowych na terenie gminy Wieliczka. W celu podpisania umowy z UM wystąpiono na 

sesję o zmianę nazwy zadania na nową, zgodną z nazwą zadania  w UM 

8.  Przygotowano specyfikację techniczną do ogłoszenia przetargów na: 

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźmicach Wielkich, 

- budowę boiska rekreacyjnego w Byszycach, 

- budowę Budynku Kulturalno-Sportowego w Grabówkach. 

9. Budowa Centrum Społeczno- Kulturalnego wraz z Biblioteką- złożono wniosek                       

o płatność końcową do UM. 

10. Na bieżąco składamy harmonogramy i sprawozdania do ZIT-u. 



 
 

 

 

50 
 
 

 

 

11. Złożono wniosek na  zadanie na wymianę nawierzchni boiska Orlik w Parku Mickiewicza                  

z uzupełnieniem podbudowy do  Małopolskiej Infrastruktury Rekreacyjno – Sportowej – 

MIRS o dotację w kwocie 200 000,00zł. 

12. Przygotowywane są dokumentacje przetargowe do zadań objętych Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i czekamy na odpowiedź w jakiej kolejności ogłaszać 

przetargi. 

13. Budowa budynku gospodarczego dla obsługi świetlicy środowiskowej w Mietniowie- 

wykonano prace budowlane wykończeniowe, obecnie trwa rozliczenie zadania. 

14. Przygotowano dokumenty potrzebne do zwrotów gwarancji należytego wykonania umowy.  

W jednym przypadku wpłynęły do nas w dużej ilości zajęcia komornicze oraz wierzytelności. 

Czekamy na stanowisko radców prawnych. 

15. Obecnie realizowane są zadania z budżetu obywatelskiego- Monitoring placu rekreacyjnego              

w Podstolicach i Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Brzegach. 

16. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sygneczowie- zawarto umowę                 

na sporządzenie dokumentacji projektowej. 

17. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa do złożenia w Starostwie Powiatowym 

zgłoszenia wymiany nawierzchni boiska w Parku Mickiewicza oraz uzyskania zgody 

Konserwatora zabytków. Równocześnie przygotowywana jest dokumentacja do przetargu dla 

w/w zadania. 

 

Aktualizacja działań Wydziału Inwestycji na dzień 31.05.2020r. 

 
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach  Trwają parce wewnątrz 

budynku. Wykonywane są tynki wewnętrzne, wylewki. Rozpoczęto prace związane z budową boiska 

trawiastego i przygotowano plac pod kostkę brukową. Na budowie pracuje obecnie 8 osób. 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie  

Trwają prace budowlane w terenie. Rozpoczęto wykopy pod fundamenty, trwają prace związane                 

z przełożeniem rury gazociągu. Obecnie na budowie pracuje 15 osób. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta i gminy Wieliczka – trwałość 

projektu  

Trwa obsługa projektów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Nad realizacją zadania pracuje 7 

osób.  

Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią 

infrastrukturą w gminie Wieliczka  

Wykonawca jest w tej chwili na etapie uzgodnień., niestety ze względu na panującą epidemię Covid-

19 utrudniony jest kontakt zarówno z PKP jak i urzędami. Wykonawca stara się zdalnie uzyskać 

potrzebne uzgodnienia i pozwolenia oraz deklaruje gotowość do podjęcia robót budowlanych, co 

może nastąpić niezwłocznie po uzyskaniu potrzebnych pozwoleń.. Przy projektowaniu bierze udział 

9 osób .  
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Przebudowa boiska sportowego w Pawlikowicach 

Przekazano plac budowy, rozpoczęto prace. Wyrandapowano powierzchnię porośniętą trawą, 

przygotowano się do wykoszenia trawy na skarpie i niwelacji terenu. Pracują 4 osoby. 

Budowa boiska w Zabawie 

W pierwszym tygodniu czerwca ma nastąpić przekazanie placu budowy.  

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sygneczowie 

Trwają prace projektowe. Pracują 2 osoby, projektant i geodeta. 

Monitoring placu rekreacyjnego w Podstolicach  

Zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego. Aktualnie zbierane są oferty na wykonanie 

monitoringu. 

 Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Brzegach. 

Zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego. Zakończono prace montażowe, prowadzone są prace 

przygotowawcze do odbioru końcowego. 

Wykonanie placu manewrowego na działce gminnej nr 169/1 i 169/2 w Sułkowie. Zadanie 

realizowane z budżetu obywatelskiego. Trwają prace projektowe. 

Przygotowano do przekazania do wydziału Zamówień Publicznych dokumentację do przetargów: 

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźmicach Wielkich 

- Budowa boiska rekreacyjnego w Byszycach 

- Budowa budynku kulturalno – sportowego w Grabówkach 

 Trwa rozliczenie zadań inwestycyjnych: 

- Budowa budynku gospodarczego dla obsługi świetlicy środowiskowej w Mietniowie 

- Budowa i rozbudowa sieci szkół prowadzonych przez gminę Wieliczka w kontekście 

ustawowej zmiany ustroju szkolnego w ramach którego wykonano inwestycję: „Rozbudowa i 

częściowa przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce” 

Przygotowano wnioski o dotacje do Wojewody  w ramach rezerwy ogólnej budżetu do realizowanych 

inwestycji: Rozbudowa szkoły podstawowej w Mietniowie i Budowa sali gimnastycznej przy szkole 

podstawowej w Janowicach. 

Złożono korektę wniosku w ramach PROW w zadaniu Utworzenie strefy rekreacyjnej                                

w miejscowości Brzegi 

W Wydziale ds. Inwestycji obecnie pracuje 5 osób tj. cała załoga, w pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

 

Aktualizacja działań Wydziału Inwestycji na dzień 30.06.2020r. 
 

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach  Trwają parce 

wewnątrz budynku. Wykonywana jest obecnie posadzka na hali sportowej i korytarzu. Na 

budowie pracuje obecnie 8 osób. 

 

2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie  

Trwają prace budowlane w terenie. Zakończono prace związane z przełożeniem rury gazociągu 

oraz postawiono fundamenty. Rozpoczęto stawianie ścian piwnic. Obecnie na budowie pracuje 

15 osób. 
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3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta i gminy Wieliczka – trwałość 

projektu  

Trwa obsługa projektów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Nad realizacją zadania 

pracuje 7 osób.  

 

4. Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią 

infrastrukturą w gminie Wieliczka  

Wykonawca jest w tej chwili na etapie uzgodnień. Niestety zmiana ogólnych warunków 

społeczno-gospodarczych ze względu na panujący stan zagrożenia epidemiologicznego nadal 

utrudnia kontakt zarówno z urzędami jak i PKP, prowadzącym w tym rejonie prace mające na 

celu budowę i modernizację linii kolejowej „Podłęże-Piekiełko”, która ma bezpośredni wpływ 

na przedmiotową inwestycję. Wykonawca stara się zdalnie uzyskać potrzebne uzgodnienia i 

pozwolenia oraz deklaruje gotowość do podjęcia robót budowlanych, co może nastąpić 

niezwłocznie po uzyskaniu potrzebnych pozwoleń.. Przy projektowaniu bierze udział 9 osób .  

 

5. Przebudowa boiska sportowego w Pawlikowicach 

Zakończono niwelację terenu, trwają prace przygotowawcze na gruncie.  

 

6. Budowa boiska w Zabawie 

Przekazanie placu budowy, wykonawca rozpoczyna zwożenie kruszywa na podbudowę boiska.  

 

7. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sygneczowie 

Trwają prace projektowe. Pracują 2 osoby, projektant i geodeta. 

 

 

8. Monitoring placu rekreacyjnego w Podstolicach  

Zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego. Zostały podpisane umowy z wykonawcą robót 

i z inspektorem nadzoru. Przekazano plac budowy. Trwają pracę związane z wykonaniem 

oświetlenia placu. 

 

9.  Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Brzegach. 

Zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego. Zakończono realizację zadania, sporządzono 

protokół odbioru końcowego oraz protokół przekazania do użytku. Zadanie zostało rozliczone. 

 

10.   Wykonanie placu manewrowego na działce gminnej nr 169/1 i 169/2 w Sułkowie 

Zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego. Trwają prace projektowe. Złożono zgłoszenie 

robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Zbierane są oferty na wykonanie zadania.  

 

 

 

11.  Przebudowa boiska sportowego w Parku im. A. Mickiewicza 
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Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Turystyki i Sportu. 

Trwają pracę nad rozpisaniem postępowania przetargowego i ustaleniem zakresu robót.  

 

12.  Przygotowano do przekazania do wydziału Zamówień Publicznych dokumentację                              

do przetargów: 

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźmicach Wielkich 

- Budowa boiska rekreacyjnego w Byszycach 

- Budowa budynku kulturalno – sportowego w Grabówkach. 

 

13.  Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy 

Wieliczka 

Przygotowaliśmy dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.                  

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa. 

 

14. Przygotowano wniosek o dotacje do Wojewody  w ramach rezerwy ogólnej budżetu państwa                          

do realizowanej inwestycji: Rozbudowa szkoły podstawowej w Mietniowie. 

 

15.  Złożono korektę wniosku w ramach PROW w zadaniu Utworzenie strefy rekreacyjnej                         

w miejscowości Brzegi. 

 

16. W Wydziale ds. Inwestycji obecnie pracują 4 osoby – 1 osoba przebywa na urlopie 

wypoczynkowym, pozostała część załogi pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

 

II. Działania jednostek organizacyjnych gminy: 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

 
Wykonuje na bieżąco zadania statutowe w dbałości o przestrzeganiu wszelkich zasad 

i wytycznych higieniczno-epidemicznych oraz zasad BHP, poprzez aktualną informację nt. stanu 

faktycznego, poprzez bieżące pouczenia o konieczności utrzymywaniu miejsca pracy w czystości 

poprzez dezynfekcję odpowiednimi środkami o wysokim stężeniu alkoholowym, oraz kontrola 

tychże stanowisk pracy. 

Wyposażono pracowników w maseczki, rękawice ochronne i jednorazowe, żel do dezynfekcji 

rąk o 70% zawartości alkoholu, płyn do dezynfekcji miejsc pracy, zamówiono okulary ochronne (w 

realizacji), zakupiono odpowiednie zbiorniki na środki do dezynfekcji pomieszczeń oraz 

nawiązaliśmy współpracę z Zarządem Cmentarza Komunalnego w celu nabycia skutecznego w 

dezynfekcji oraz odkażania pomieszczeń za pomocą urządzenia zadymiającego. 

Ponadto jako czynność bieżąca wykonywana jest dezynfekcja poprzez polewanie wodą ze 

środkami czyszcząco odkażającymi ulic miasta Wieliczka jak również i po za jego granicami. 

Przystąpiono do oczyszczania i dezynfekcji miejsc publicznych, placu przy przychodni 

zdrowia, przy ul. Szpunara, jak również placów przy aptekach w mieście  i w sołectwach. 
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Realizowane są bieżące zadania w sieci i urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych 

wynikające z przyjętego harmonogramu prac na rok 2020. Dokonywane są naprawy, usunięć 

nagłych awarii sieci wodociągowej (obecnie to trzy miejsca ul. Grottgera, ul. Winnicka oraz w 

Mietniowie), oddział pracuje w systemie dwuzmianowości w celu zachowania ostrożności oraz 

izolacji pozostałej załogi, zabieg ten ma celu zapewnienie bieżącego funkcjonowania zespołu. 

Dyżury pełnione są bez zmian zgodnie z info na stronie ZGK. 

Oddział oczyszczania miasta i utrzymania dróg od 6 marca 2020 r. pracuje w systemie 

dwuzmianowości w celu zapobiegania przed infekcją wirusem Covid-19 całej załogi oraz dla 

utrzymania ciągłości w wykonywaniu usług komunalnych dla mieszkańców w godzinach od 6.00 do 

14.00 pierwsza zmiana i od 12.00 do 20.00 druga zmiana. 

W godzinach popołudniowych i późnowieczornych w centrum miasta jak i po za nim, 

maszynowo utrzymywane są w czystości ulice gminne poprzez polewanie i zraszanie wodą 

ze środkami dezynfekująco odkażającymi. 

Odbiór nieczystości komunalnych od mieszkańców jest prowadzony według harmonogramu, 

z tym, że odbiór może nie odbyć się o godzinie zwyczajowo przyjętej, lecz w godzinach 

popołudniowo wieczornych (w związku z dwuzmianowością załogi). 

Odbiór nieczystości zmieszanych przypadających wg harmonogramu w Poniedziałek 

Wielkanocny tj. 13 marca 2020 r., odbędzie się w Wielką Sobotę tj. 11 marca 2020 r, wszelkie inne 

terminy bez zmian, zgodnie z harmonogramem. 

Biuro Obsługi Klienta ZGK przy ulicy Jedynaka 30, zamknięte jest do odwołania 

(wystawiono skrzynkę przed wejściem w celu pozostawienia korespondencji, kontakt                        

z klientem poprzez rozmowę telefoniczną lub drogą mailową). 

PSZOK przy ulicy Jedynaka 30, zamknięty do odwołania. 

Biura ZGK wraz z Biurem Obsługi Klienta oraz Kasą przy ulicy Słowackiego 10, zamknięte 

są do odwołania (wystawiono skrzynkę przed wejściem w celu pozostawienia korespondencji, 

kontakt z klientem poprzez rozmowę telefoniczną lub drogą mailową). 

Zarząd Spółki postanowił o wstrzymaniu do odwołania wszelkich działań kontrolnych, 

serwisowych oraz ograniczeniu wyselekcjonowanych inwestycji o mniejszym zakresie strategicznym              

i mniejszym priorytecie realizacji w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi. 

Wszelkie inne niezbędne informacje dotyczące ograniczonych usług komunalnych wraz                  

z ogłoszeniami i komunikatami zamieszczane są na stronie internetowej ZGK 

www.zgk.wieliczka.eu. 

 

Uzupełnienie raportu ZGK stan na 30.04.2020 

ZGK wykonuje na bieżąco wszystkie zadania w dbałości o przestrzeganiu wszelkich zasad                  

i wytycznych higieniczno-epidemicznych oraz zasad BHP (GIS), starając się jak najlepiej zapewnić 

bezpieczeństwo zarówno pracowników zakładu jak i mieszkańców na rzecz których realizujemy 

zadania.  

1. Stan zatrudnionych w ZGK na koniec kwietnia to 140 pracowników. Na zwolnieniach 

chorobowych przebywało 6 osób, na urlopach wypoczynkowych 5 osób. Z rozszerzonej (COVID-

19) opieki korzysta (stale) 1 osoba. 2 osoby przebywały na kwarantannie ale przed 1 maja wróciły do 

pracy.  
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2. Oddział Oczyszczania Miasta od 06.03.2020 pracuje w systemie dwu zmianowości w celu 

utrzymaniu ciągłości w wykonywaniu usług komunalnych dla mieszkańców. - w godzinach 

popołudniowych i późno wieczornych w centrum miasta jak i po za nim, maszynowo utrzymujemy 

w czystości ulice gminne, polewając i zraszając wodą ze środkami dezynfekująco odkażającymi, - 

odbiór nieczystości komunalnych odbierana jest od mieszkańców według harmonogramu, z tym, że 

odbiór może nie odbyć się o godzinie zwyczajowo przyjętej lecz w godzinach popołudniowo 

wieczornych (w związku z dwu zmianowością załogi) - przystąpiliśmy do oczyszczania i dezynfekcji 

miejsc publicznych, placach przy przychodni zdrowia przy ulicy Szpunara jak również placach przy 

aptekach w mieście jak i w sołectwach,  

3. Realizujemy bieżące zadania w sieci i urządzeniach wodociągowo - kanalizacyjnych, wynikające 

z przyjętego harmonogramu prac na rok 2020. Dokonujemy napraw, usunięć awarii sieci 

wodociągowej. Oddział pracuje w systemie dwu zmianowości w celu zachowania ostrożności oraz 

izolacji załogi jak i mieszkańców. Zabieg ten ma celu zapewnienie bieżącego funkcjonowania 

zespołu. Dyżury pełnione są bez zmian zgodnie z informacjami na stronie internetowej ZGK.  

 

4. Od 20 kwietnia uruchomiliśmy ponownie PSZOK, który jest czynny od 7:00 do 15:00 oraz                   

od 8:00 do 16:00 w soboty. W celu zagwarantowania mieszkańcom bezpieczeństwa korzystanie                      

z PSZOK wymaga zachowania zaleconych środków ostrożności.  

Obowiązuje samoobsługa. Jednocześnie na PSZOK może przebywać max. 3 samochody,                            

a mieszkańcy muszą mieć rękawiczki oraz maseczki.  

5. Biuro Obsługi Klienta ZGK przy ulicy Jedynaka 30, zamknięte do odwołania (wystawiono 

skrzynkę przed wejściem w celu pozostawienia korespondencji, kontakt z klientem poprzez 

rozmowę telefoniczną lub drogą mailową).  

6. Biura ZGK wraz z Biurem Obsługi Klienta oraz Kasą przy ulicy Słowackiego 10, zamknięte                     

do odwołania (wystawiono skrzynkę przed wejściem w celu pozostawienia korespondencji) 

Pracownicy są do dyspozycji klientów poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.  

Wszelkie inne informacje dotyczące usług komunalnych w okresie pandemii wraz z aktualnymi 

ogłoszeniami i komunikatami zamieszczone są na stronie internetowej zgk@wieliczka.eu  

Uzupełnienie raportu ZGK stan na 31.05.2020 r.  

W związku z występowaniem koronawirusa i odgórnymi wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla Przedsiębiorstw Wodociągowo Kanalizacyjnych z 1.04.2020, oraz wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego z 7.04.2020, stosując się również do wszystkich późniejszych 

zaleceń w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii,             w Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej kontynuowane są wszystkie wprowadzone wcześniej obostrzenia. 

1. W pomieszczeniach zakładu umieszczono dozowniki środków higienicznych wypełnione (i 

na bieżąco uzupełniane) mydłem antybakteryjnym „Denko”. 
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2. Przy umywalkach w pomieszczeniach sanitarnych wywieszono instrukcje „Jak skutecznie 

myć ręce”. 

 

3. Przy umywalkach zainstalowano bezdotykowe suszarki elektryczne, zarówno w 

pomieszczeniach zakładu jak i toaletach miejskich obsługiwanych przez zakład. 

 

4. Wprowadzono elastyczne godziny pracy, ograniczające liczbę osób przebywających 

jednocześnie w pomieszczeniach, ograniczając niebezpieczeństwo zarażenia. Pracownicy 

podzieleni są na dwie grupy pracujące zamiennie. W przypadku kwarantanny jednej z grup, 

praca drugiej grupy zapewni ciągłość działań ZGK. 

 

5. Wydzielono (taśmami ostrzegawczymi oraz tablicami) strefy 1,5 m odległościach w biurach 

obsługujących klientów. 

 

6. Zakupiono oraz zainstalowano przegrody z pleksy, które zabezpieczają pracowników przed 

bezpośrednim kontaktem z klientem. Pomimo, że biura Zakładu są nadal zamknięte dla 

klientów jesteśmy przygotowani na ich otwarcie. 

 

7. Przygotowano odosobnione stanowiska przy których obsługiwani będą interesanci, których 

sprawy do załatwienia wymagają dłuższego zaangażowania pracownika. 

 

8. Utrzymujemy częste wietrzenie pomieszczeń oraz kilkakrotne (dziennie) czyszczenie i 

dezynfekcje pomieszczeń, szczególnie powierzchni często dotykanych między innymi: 

klamki, poręcze, blaty, aparaty telefoniczne, klawiatury itp. 

 

9. Na bieżąco zakupywane są preparaty dezynfekująco-myjące o działaniu bakteriobójczym i 

grzybobójczym „Voigt Dezopol – Med” oraz maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe 

dla pracowników. 

 

10. Na bieżąco kontrolujemy stan okularów ochronnych oraz przyłbic zakupionych dla 

pracowników fizycznych. Odzież ochronna pracowników fizycznych jest profesjonalnie 

czyszczona i dezynfekowana. 

 

11. Utrzymujemy dezynfekcję dużych pomieszczeń takich jak korytarze, pomieszczenia socjalne, 

toalety, hale, kabiny samochodowe, place itp. Przy użyciu urządzenia zadymiającego. 

 

Ponadto w celu zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa utrzymujemy wprowadzone wcześniej 

zmiany organizacyjne tj. 

1. Biura zakładu zamknięte są dla klientów. 
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2. Odział Oczyszczania Miasta pracuje (od 6.04.2020) na dwie zmiany. 

I  zmiana  6:00 – 14:00 

II zmiana  11:00 – 20:00 

Po rozpoczęciu bądź zakończeniu każdej zmiany szatnie są dokładnie dezynfekowane. 

 

3. Odział Wodociągów i Kanalizacji rozpoczyna prace od godz.7-mej, ponieważ szatnie dzielą 

z Odziałem Oczyszczania, zatem takie rozwiązanie gwarantuje, że pracownicy nie stykają 

się ze sobą, co z jednoczesną dezynfekcją szatni pozwoli zminimalizować skutki 

ewentualnego zarażenia. 

Uruchomiliśmy ponownie PSZOK, który jest czynny od 7:00 do 15:00 oraz od 8:00 do 16:00 w 

soboty. W celu zagwarantowania mieszkańcom bezpieczeństwa korzystanie z PSZOK wymaga 

zachowania zaleconych środków ostrożności. Obowiązuje samoobsługa. Jednocześnie na PSZOK 

może przebywać max. 3 samochody, a mieszkańcy muszą mieć rękawiczki oraz maseczki. 

Od dnia 1 czerwca 2020 uruchamiamy kasę przy ul Słowackiego 10. 

Wszystkie wyniki testów na obecność koronawirusa, które były przeprowadzone wśród 

pracowników fizycznych były negatywne. 

Zakup środków dezynfekcyjnych, środków ochronnych oraz sprzętu odkażającego do zapewnienie 

wymienionych w raporcie zabezpieczeń (i ochrony), w kwietniu i maju wygenerował koszt 

33 115,27 brutto. 

Uzupełnienie raportu ZGK stan na 30.06.2020 r.  

Od  1 lipca 2020 został zniesiony podział na dwie grupy pracowników, pracujące zamiennie. 

Wszyscy pracownicy pracują normalnie z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa (częsta 

dezynfekcja pomieszczeń, codzienne mierzenie temperatury, zapewnienie rękawiczek ochronnych 

oraz maseczek). Ponieważ biura ZGK są otwarte, maksymalnie ograniczono kontakt pracowników                

z klientami: 

1. W pomieszczeniach może przebywać max. 1 klient. 

2. Przed wejściem do pomieszczeń ZGK, oraz w pomieszczeniach umieszczone zostały 

dozowniki z płynem dezynfekującym. 

3. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie w maseczkach ochronnych, z zachowaniem 

bezpiecznych odległości (taśmy ostrzegawcze). Dodatkową ochronę zapewniają również 

pleksy przegradzające. 

4. Klienci, których sprawa wymaga dłuższego zaangażowania pracownika, obsługiwani są przy 

odosobnionych stanowiskach. 

5. Klienci czekający na załatwienie sprawy (w poczekalni) muszą zachować odpowiednie 

odległości (rozmieszczenie siedzisk). 

Kasa przy ulicy Słowackiego 10 jest czynna zgodnie z wywieszonym w widocznym miejscu 

harmonogramem 

Zakup środków dezynfekcyjnych, środków ochronnych oraz sprzętu odkażającego do zapewnienie 
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wymienionych w raporcie zabezpieczeń (i ochrony), od kwietnia wygenerował narastająco koszt  

39 198,77 brutto. 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce 
W  okresie od 11 marca do 31 maja 2020 r. zorganizowano następujące działania w ramach wsparcia 

osób w czasie  pandemii COVID 19: 

1. Zarządzeniem Dyrektora MGOPS powołano Zespoły robocze ds. podejmowania działań 

związanych z ograniczeniem ryzyka  rozprzestrzeniania się wirusa  SARS-Co-2, wprowadzono do 

stosowania w MGOPS instrukcję procedowania dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu 

świadczeń osobom w sytuacji zagrożenia zarażenia wirusem, wprowadzono zarządzenie w sprawie 

działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom konrnawirusem, 

zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez MGOPS. 

2. Organizacja całodziennego wyżywienia dla osób przebywających w kwarantannie zbiorowej                     

w Grabiu ( śniadanie, obiad,  kolacja ) do dnia 10.04.2020r. - 19 osób 

Dostarczono także środki higieny osobistej (mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy). 

 

3. Formy opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wieliczka: 

 

Od dnia 6 maja 2020r. na terenie Gminy otwarte zostaną dwa żłobki niepubliczne oraz dwa kluby 

dziecięce. Gmina Wieliczka przekazała podmiotom, które uruchomiły opiekę środki ochronne 

przekazane przez Wojewodę w ramach pomocy rządowej. Każda placówka otrzymała 40 

 litrów płynów dezynfekujących. 

Samorządowy Żłobek przy ul. Willowej 7 – mając na uwadze wytyczne GIS dyrektor placówki 

opracował procedurę bezpieczeństwa pobytu dzieci uczęszczających do żłobka samorządowego nr 1 

w czasie trwania epidemii oraz procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem                  

w żłobku samorządowym nr 1. Żłobek został uruchomiony od dnia 18 maja 2020r. Został 

wyposażony w środki dezynfekujące, maseczki oraz rękawiczki (60 szt. maseczek wielokrotnego 

użytku, 20 szt, przyłbic,  10 szt. fartuchów, 20 szt. kombinezonów, 100 szt. maseczek 

jednorazowych, 800 par rękawiczek) 

 

4. Reorganizacja zajęć na ul. Pocztowej 1 

- zajęcia grup socjoterapeutycznych, warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców zostały odwołane   

(terapeuci pozostają z nimi w kontakcie telefonicznym i online) 

- zajęcia indywidualne z terapeutami odbywają się online lub telefonicznie 

- stałe dyżury telefoniczne specjalistów ( dla rodziców, dzieci, młodzieży) – w każdy poniedziałek   

w godz. 15:00-18:00 i czwartek w godz.  11:00 do 19:00 

Od dnia 23 marca do 7 kwietnia skorzystało łącznie 53 osoby 

od 8 kwietnia do 30 kwietnia skorzystało łącznie 90 osób 

0d 1 maja do 29 maja skorzystało 177 osób 

Razem: 320 osób 
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5.  MGOPS realizuje wsparcie psychologiczne, społeczne na rzecz mieszkańców                          

– do dnia 31 maja 2020r. w liczbie 2426 porad/konsultacji 

 

6. Przeprowadzono kampanię na rzecz seniorów-  przygotowano plakaty  oraz  ulotki 

informacyjne dotyczące pomocy sąsiedzkiej oraz wsparcia w sytuacji kryzysowej ze strony MGOPS 

 

7. Uruchomiono telefon całodobowy :   

- do godz. 16:00  obsługiwany przez pracownika MGOPS 

- po godz. 16:00 obsługiwany przez dyrektora MGOPS – na 31.05.2020 r. 153 konsultacje 

 

8. Na bieżąco przekazywane informacje w mediach społecznościowych oraz stronie www. 

dotyczące: 

- pomocy dla seniorów 

- porady dla rodziców 

- wsparcie psychologiczne 

- wsparcie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- higieny w czasie pandemii 

- odwołania zajęć w placówkach 

- zachowania dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć 

 

9. Przygotowane  zostały materiały informacyjne w wersji elektronicznej oraz papierowej 

 

10. Od dnia 25 maja 2020r. możliwe jest otwarcie następujących placówek                                  

(poinformowano o konieczności zastosowania się do rekomendacji Wojewody): 

placówki wsparcia dziennego: 

- Świetlica Św. Kingi, ul. Sikorskiego 6 - otwarcie od 26.05.2020r. 

- „Aniołeczek” przy ul. Kosiby 31 - otwarcie po 8 czerwca 2020r. 

- ŚDS Fundacji Leonardo - planowane otwarcie od 01.06.2020r. 

- Ośrodek Wsparcia Dziennego Campus Misericordiae na Brzegach- otwarcie od 26.05.2020r. 

- Klub Seniora przy ul. Sikorskiego 6 - otwarcie od 26.05.2020r. 

 

11. Na bieżąco realizowana jest pomoc wobec mieszkańców gminy, osób zależnych, chorych, 

starszych. ( pomoc w zakupach, zakup leków itp) 

 

12. Przygotowano świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących: 200 dla rodzin oraz 68 dla 

dzieci, 

 

13. Przygotowano 12 paczek świątecznych dla mieszkańców Campus Misericordiae,                           

w kwietniu, 27 paczek dla osób mających skierowanie do OW Brzegi 

 

14. Wsparciem w postaci posiłku lub paczki zostało objętych 151 osób, z czego do 37 osób 

posiłki, paczki były dostarczane (grupa podwyższonego ryzyka), z czego 62 z art, 48b. 
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15. Do osób pozostających w kwarantannie zostało dowiezionych 66 paczek/posiłków 

 

16. Wystosowano pisma do placówek opieki dziennej  z informacją o zgłaszaniu ewentualnych 

potrzeb oraz prośbą o kontakt  telefoniczny lub online z uczestnikami ich  zajęć. Zadania i wsparcie 

realizowane są na bieżąco. 

- Świetlica Św. Kingi, ul. Sikorskiego 6 

- „Aniołeczek” przy ul. Kosiby 31 

- ŚDS Fundacji Leonardo 

- Ośrodek Wsparcia Dziennego Campus Misericordiae na Brzegach 

- Klub Seniora przy ul. Sikorskiego 6 

 

17. Stały kontakt z dyrektorami placówek całodobowych – zapewnienie wsparcia w postaci 

rękawiczek jednorazowych, odzieży ochronnej, maseczek, płynów odkażających                          

do powierzchni oraz do dezynfekcji rąk a także  mydła 

Dane na 31.05.2020r. 

- DPS Zapiecek – 43 osoby 

- DPS Nestor – 35 osób 

- DPS Grabie – 36 osób 

- DPS Sułków – 61 osób 

- Arka – Śledziejowice – 12 osób 

- Mieszkanie Chronione Campus Misericordiae – 12 osób 

 

MGOPS w Wieliczce realizuje projekt "Pomoc i wsparcie dla placówek całodobowych z terenu 

Miasta i Gminy Wieliczka w obszarze ochrony podczas stanu epidemii koronawirusa                           

w Polsce".  

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu ochrony przed zabezpieczeniem koronawirusem 

w placówkach całodobowych oraz  monitoring ewentualnych zakażeń w grupach ryzyka. W ramach 

projektu na dzień 31. 05.2020r.  r. pracownicy MGOPS do całodobowych placówek na terenie 

Gminy przekazali: 

- 1130 maseczek wielokrotnego użytku, 1315 maseczek jednorazowych, 3700 par rękawiczek, 65 l 

płynu do dezynfekcji rąk, 55 l mydła antybakteryjnego, 20 szt. mydła w kostkach, 75szt. Przyłbic, 59 

sztuk kombinezonów, 12 paczek żywnościowych, 20 l płynu do dezynfekcji powierzchni,                           

1 termometr bezdotykowy. 

Placówki całodobowe przesyłają dwa razy w tygodniu  raporty na temat sytuacji mieszkańców                    

i ewentualnych potrzeb. 

 

18. Wystosowano pisma do sołtysów z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze                  

i samotne w najbliższym otoczeniu – stały kontakt z jednostkami pomocniczymi gminy. 

 

19. Pozostajemy w stałym kontakcie z niepublicznymi ośrodkami zdrowia: 

 - WIELMED Jolanta Wiśniecka-Tyrawa  NZOZ Lekarze Rodzinni 

 - Specjalistyczne Gabinety Lekarskie EXTRAMEDICA 
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 - Centrum Medyczne Biotamed 

 - NZOZ Lekarze Rodzinni 

 - Gabinety Lekarskie VITARS 

 - NZOZ Lekarka - Poradnie Specjalistyczne i Rehabilitacja 

 - NZOZ Serce Sercu Filia nr 3 (przeniesione z Gorzkowa) 

 - Przychodnia NZOZ Euromed w Wieliczce 

 - NZOZ Grottgera 22 

Również  do NZOZ zostały dostarczone rękawiczki jednorazowe oraz przyłbice. 

20. MGOPS w Wieliczce realizuje projekt: 

Projekt "Wykonywanie testów na obecność koronawirusa SARS-COV-2 powodującego 

chorobę COVID-19 w grupach ryzyka" – zał. Nr 3 

celem projektu jest podniesienie liczby wykonywanych testów diagnostycznych oraz 

rozpowszechnienie ich w grupie ryzyka a w następstwie izolacja czyli zatrzymanie transmisji. 

Projekt skierowany do osób objętych kwarantanną bez objawów choroby, osób z kontaktu               z 

osobami objętymi kwarantanną oraz osób pozostających służbowo w kontakcie z osobami                                

z grup podwyższonego ryzyka. Gmina Wieliczka nadal jest w realnym wzroście zachorowań stąd 

podejmowanie działań diagnostycznych i ochronnych na rzecz mieszkańców jest uzasadnione. Do 

27.05.2020 r. wykonano łącznie 278 testów. 

21. Cały czas realizujemy swoje statutowe działania pomocowe w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie: 

w okresie 12 marca  do 27 maja 2020r. : 

-  wpłynęło 20 Procedur Niebieskie Karty 

-  odbyło się 74 zdalnych grup roboczych w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, 

- w ramach grup roboczych nawiązywano kontakt telefoniczny z przedstawicielami Oświaty, KPP 

Wieliczka, Kuratorami I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, GKRPA bezpośrednio 

zaangażowanymi w pracę z rodziną, w której występuje problem przemocy, 

- w 1 przypadku złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 12 ust 1 

Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. 

Na bieżąco zawiązywany jest kontakt z osobami doświadczającymi przemocy w formie telefonicznej 

badając poziom bezpieczeństwa osób dorosłych doświadczających przemocy oraz małoletnich 

dzieci, udzielano wsparcia, okazywano empatię i zrozumienie, udzielano poradnictwa w sprawach 

bieżących (dot. terapii on-line, terapii leczenia uzależnienia online, w przypadku przemocy fizycznej 

udostępniano wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń), motywowano do 

podejmowania działań, które przyczynią się do zmiany sytuacji w rodzinie. 

W zakresie zespołów pomocy środowiskowej oraz asysty rodziny i pracy socjalnej: 

− 110 interwencji telefonicznych 

− 38  interwencje związane z wejściem w środowisko 
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− 2426 rozmów wspierających (z rodzinami w których prowadzona jest praca socjalna, 

z klientami, z ofiarami przemocy, z terapeutami, wideo rozmowy                                           

z uczniami) 

− 62 paczek art. 48 b ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.                                   

dla seniorów i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy 

− 209 osoby skorzystały z pomocy na podstawie regulacji art. 15o specustawy                  

z dnia 31 marca 2020r. 

Pracownicy Zespołu Asysty Rodziny i Pracy Socjalnej rodziny kontynuują działania poprzez 

przeprowadzanie wideo rozmowy z uczniami, którzy potrzebują wsparcia w nauce zdalnej oraz uczą 

zdalnie rodziców obsługi maili, dzienników elektronicznych itd. Asystentki  i pracownik socjalny na 

bieżąco kontaktują się telefonicznie z rodzinami, pomagają im zdalnie w trudnościach 

formalnoprawnych poprzez konstruowanie pism urzędowych, umawianie teleporady lekarskiej, 

załatwianie paczek żywnościowych z dowozem. Telefonicznie porady jak w obecnej sytuacji 

załatwiać rożne sprawy urzędowe np. rejestracja w Urzędzie Pracy. Dostarczają wnioski i druki dot. 

różnych świadczeń, orzeczeń itd. oraz zdalnie pomagają w ich wypełnieniu. 

Regularnie kontaktują się z kuratorami rodzinnymi, pracownikami PCPR, pracownikami szkół, 

zespołami mobilnymi, pielęgniarkami SUO oraz opiekunkami PCK, pracownikami noclegowni- 

działania w kierunku bieżącego rozeznania sytuacji rodziny i reagowania na zgłaszane przez nich 

trudności.  Przygotowywane są regularnie posty na Facebook dot. kreatywnych sposobów spędzania 

czasu z rodziną w związku aktualnymi zasadami #zostańwdomu. 

Wszelkie zgłoszenia dot. pomocy finansowej są niezwłocznie rozpatrywane zgodnie                           

z wytycznymi ministerstwa i zarządzeniami MGOPS. Postępowania administracyjne są prowadzone 

w uproszczonym schemacie, a pozyskiwanie danych niezbędnych do ustalenia uprawnień do pomocy 

odbywa się głównie za pośrednictwem rozmów telefonicznych oraz drogą elektroniczną. Dla 

zachowania bezpieczeństwa zespoły podzielone są na dwie grupy, które pracują naprzemiennie (w 

biurze lub zdalnie z domu). Zamontowane zostały skrzynki gdzie klienci mogą pozostawiać pisma, 

aby maksymalnie ograniczyć kontakty osobiste. Każdy pracownik wyposażony jest w maseczki, 

rękawiczki i płyny dezynfekujące. 

Z uwagi na rozpowszechnianie się wirusa COVID-19 oraz mając na względzie bezpieczeństwo osób 

przebywających w DPS, Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce wskazuje, że 

umieszczenie kolejnych osób w Domu Pomocy Społecznej może nastąpić tylko w bezwzględnie 

wymagających przypadkach. Natomiast usługi opiekuńcze są świadczone w ograniczonym wymiarze 

godzin zgodnie z zaleceniami ministerstwa. Zgodnie  z poleceniem wojewody działalność 

Środowiskowych Domów Samopomocy jest zawieszona do odwołania 

W zakresie realizacji zadań zespołu ds. programów i projektów: 

 -  bieżące sprawozdania (PARPA G1, ustawa o pożytku publicznym, ustawa o zdrowiu publicznym, 

strategia rozwiązywania problemów społecznych, realizacja GPPiRPAoPN ) 

- bieżące wsparcie telefoniczne w ramach zakresu punktu konsultacyjnego dla osób w rodzinach                  

z problemem alkoholowym 
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- działania merytoryczne wspierające działalność i funkcjonowanie NGO na terenie gminy, 

analogicznie jak w poprzednim okresie 

- pracujemy nad opracowaniem koncepcji wdrażania systemu mediacji do szkół (mediacji 

rówieśniczych oraz dla rodziców) - w tym metody szkoleń online – w ramach projektu 

- podjęliśmy współpracę z Fundacją Archezja w celu uruchomienia programu online dla seniorów - 

na bazie programu CUDER 

22 Z dniem 21 maja została wprowadzona w MGOPS „Procedura powrotu do pracy systemowej 

w MGOPS Wieliczka w trakcie trwania stanu epidemii z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa dla pracowników i klientów w związku ze stanem epidemii -koronawirus 

SARS-COV-2 wywołującym chorobę COVID-19”  

 

 

 

Uzupełnienie raportu MGOPS stan na 30.06.2020 r. 
 

1. Zarządzeniem Dyrektora MGOPS powołano Zespoły robocze ds podejmowania działań 

związanych z ograniczeniem ryzyka  rozprzestrzeniania się wirusa  SARS-Co-2, wprowadzono do 

stosowania w MGOPS instrukcję procedowania dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu 

świadczeń osobom w sytuacji zagrożenia zarażenia wirusem, wprowadzono zarządzenie w sprawie 

działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem, 

zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez MGOPS. 

2. Organizacja całodziennego wyżywienia dla osób przebywających w kwarantannie zbiorowej                    

w Grabiu ( śniadanie, obiad,  kolacja ) - do dnia 10.04.2020r. - 19 osób 

Dostarczono także środki higieny osobistej ( mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy). 

 

Formy opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wieliczka: 

 

W związku z decyzją Premiera RP odnośnie możliwości otwarcia od 6 maja 2020r. form opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 MGOPS w Wieliczce ściśle współpracuje z podmiotami z terenu Gminy 

jak również z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wieliczce w zakresie wdrożenia i 

przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r. Obecnie  na 

terenie Gminy nie uruchomił się ponownie jeden żłobek, który planuje otwarcie na 1 lipca 2020r. 

Pozostałe placówki działają bez  przerw przestrzegając obecnych wytycznych GIS. Gmina Wieliczka 

przekazała podmiotom środki ochronne przekazane przez Wojewodę w ramach pomocy rządowej.  

załącznik nr 1a żłobki i kluby 

Samorządowy Żłobek przy ul. Willowej 7 – mając na uwadze wytyczne GIS dyrektor placówki 

opracował procedurę bezpieczeństwa  pobytu dzieci uczęszczających do żłobka 

samorządowego nr 1 w czasie trwania epidemii oraz procedurę postępowania na wypadek 

zakażenia koronawirusem w żłobku samorządowym nr 1. Opieka została wznowiona w dniu 

18.05.2020r. Obecnie do placówki może uczęszczać 44 dzieci. 

  

4. Reorganizacja zajęć na ul. Pocztowej 1 
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- zajęcia grup socjoterapeutycznych, warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców zostały odwołane                                    

(terapeuci pozostają z nimi w kontakcie telefonicznym i online) 

- zajęcia indywidualne z terapeutami odbywają się online lub telefonicznie 

- stałe dyżury telefoniczne specjalistów ( dla rodziców, dzieci, młodzieży) – w każdy poniedziałek                

w godz. 15:00-18:00 i czwartek w godz.  11:00 do 19:00 

Od dnia 23 marca do 7 kwietnia skorzystało łącznie 53 osoby 

od 8 kwietnia do 30 kwietnia skorzystało łącznie 90 osób 

0d 1 maja do 29 maja skorzystało 177 osób 

od 1 czerwca do 15 czerwca skorzystało 

Razem: 320 osób 

 

5.  MGOPS realizuje wsparcie psychologiczne, społeczne na rzecz mieszkańców                                        

– do dnia 31 maja 2020r. w liczbie 2426 porad/konsultacji 

6. Przeprowadzono kampanię na rzecz seniorów 

-  przygotowano plakaty  oraz  ulotki informacyjne dotyczące pomocy sąsiedzkiej oraz wsparcia                     

w sytuacji kryzysowej ze strony MGOPS 

7. Uruchomiono telefon całodobowy :   

- do godz. 16:00  obsługiwany przez pracownika MGOPS 

- po godz. 16:00 obsługiwany przez dyrektora MGOPS – na 30.06.2020 r. 203 konsultacje 

7. Na bieżąco przekazywane informacje w mediach społecznościowych oraz stronie www. 

dotyczące: 

- pomocy dla seniorów 

- porady dla rodziców 

- wsparcie psychologiczne 

- wsparcie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- higieny w czasie pandemii 

- odwołania zajęć w placówkach 

- zachowania dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć 

8. Przygotowane  zostały materiały informacyjne w wersji elektronicznej oraz papierowej 

9.  Od dnia 25 maja 2020r. możliwe było wznowienie działalności poniższych placówek         

(poinformowano o konieczności zastosowania się do rekomendacji dotyczących działalności 

placówek pobytu dziennego – placówki wdrożyły odpowiednie procedury)   : 

placówki wsparcia dziennego: 

- Świetlica Św. Kingi, ul. Sikorskiego 6 / uruchomiono w dniu 26.05.2020r. 

- „Aniołeczek” przy ul. Kosiby 31 / uruchomiono w dniu 15.06.2020r. 

- ŚDS Fundacji Leonardo / uruchomiono w dniu w dniu 01.06.2020r. 

- Ośrodek Wsparcia Dziennego Campus Misericordiae  na Brzegach / uruchomiono w dniu 

26.05.2020r. 

- Klub Seniora przy ul. Sikorskiego 6 / uruchomiono w dniu 26.05.2020r. 

 

10. Na bieżąco realizowana jest pomoc wobec mieszkańców gminy, osób zależnych, chorych, 

starszych. ( pomoc w zakupach, zakup leków itp) 
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12. Przygotowano świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących  -  200 dla rodzin oraz 68 dla 

dzieci 

13. Przygotowano 12 paczek świątecznych dla mieszkańców Campus Misericordiae, w kwietniu 27 

paczek dla osób mających skierowanie do OW Brzegi 

14. Wsparciem w postaci posiłku lub paczki zostało objętych 151 osób, z czego do 37 osób 

posiłki, paczki były dostarczane ( grupa podwyższonego ryzyka), z czego 62 z art, 48b. 

15. Do osób pozostających w kwarantannie zostało dowiezionych 66 paczek/posiłków 

16. Stały kontakt z dyrektorami placówek całodobowych – zapewnienie wsparcia w postaci 

rękawiczek jednorazowych, odzieży ochronnej, maseczek , płynów odkażających do 

powierzchni oraz do dezynfekcji rąk a także  mydła 

 

Dane na 31.05.2020r. 

- DPS Zapiecek – 43 osoby 

- DPS Nestor – 35 osób 

- DPS Grabie – 36 osób 

- DPS Sułków – 61 osób 

- Arka – Śledziejowice – 12 osób 

- Mieszkanie Chronione Campus Misericordiae – 12 osób 

 

MGOPS w Wieliczce realizuje projekt "Pomoc i wsparcie dla placówek całodobowych z terenu 

Miasta i Gminy Wieliczka w obszarze ochrony podczas stanu epidemii koronawirusa w Polsce" 

  

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu ochrony przed zabezpieczeniem koronawirusem 

w placówkach całodobowych oraz  monitoring ewentualnych zakażeń w grupach ryzyka. W ramach 

projektu na dzień 30. 06.2020r.  r. pracownicy MGOPS do całodobowych placówek na terenie 

Gminy przekazali: 

- 1630 maseczek wielokrotnego użytku - 1 315 maseczek jednorazowych 

- 4300 par rękawiczek - 65 l płynu do dezynfekcji rąk- 55 l mydła antybakteryjnego, 20 szt. mydła w 

kostkach, - 75szt. przyłbic, - 59 sztuk kombinezonów, - 12 paczek żywnościowych,  - 30 l płynu do 

dezynfekcji powierzchni, - 1 termometr bezdotykowy. 

Placówki całodobowe przesyłały do dnia 9 czerwca dwa razy w tygodniu  raporty na temat sytuacji 

mieszkańców i ewentualnych potrzeb. 

 

17. Wystosowano pisma do sołtysów z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze i 

samotne w najbliższym otoczeniu – stały kontakt z jednostkami pomocniczymi gminy. 

18. Pozostajemy w stałym kontakcie z niepublicznymi ośrodkami zdrowia:                                  - 

WIELMED Jolanta Wiśniecka-Tyrawa  NZOZ Lekarze Rodzinni- Specjalistyczne Gabinety 

Lekarskie EXTRAMEDICA 

- Centrum Medyczne Biotamed 

 - NZOZ Lekarze Rodzinni 
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- Gabinety Lekarskie VITARS 

- NZOZ Lekarka - Poradnie Specjalistyczne i Rehabilitacja 

- NZOZ Serce Sercu Filia nr 3 (przeniesione z Gorzkowa) 

- Przychodnia NZOZ Euromed w Wieliczce 

- NZOZ Grottgera 22 

Również  do NZOZ zostały dostarczone rękawiczki jednorazowe oraz przyłbice. 

19. MGOPS w Wieliczce realizuje projekt: 

Projekt "Wykonywanie testów na obecność koronawirusa SARS-COV-2 powodującego 

chorobę COVID-19 w grupach ryzyka" – zał. Nr3 celem projektu jest podniesienie liczby 

wykonywanych testów diagnostycznych oraz rozpowszechnienie ich w grupie ryzyka a                                

w następstwie izolacja czyli zatrzymanie transmisji. Projekt skierowany do osób objętych 

kwarantanną bez objawów choroby, osób z kontaktu z osobami objętymi kwarantanną oraz osób 

pozostających służbowo w kontakcie z osobami z grup podwyższonego ryzyka. Gmina Wieliczka 

nadal jest w realnym wzroście zachorowań stąd podejmowanie działań diagnostycznych i 

ochronnych na rzecz mieszkańców jest uzasadnione. Do 27.05.2020 r. wykonano łącznie 278 testów. 

20. Cały czas realizujemy swoje statutowe działania pomocowe 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: w okresie 1-30  czerwiec 2020. : 

- wpłynęło 12 Procedur Niebieskie Karty ( od 12 marca do 30 czerwca – 32 Procedury) 

- odbyło się 25 zdalnych grup roboczych w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,                  

(od 12 marca do 30 czerwca  - 99 zdalnych grup) - w ramach grup roboczych nawiązywano kontakt 

telefoniczny z przedstawicielami Oświaty, KPP Wieliczka, Kuratorami I i II Zespołu Kuratorskiej 

Służby Sądowej, GKRPA bezpośrednio zaangażowanymi w pracę z rodziną, w której występuje 

problem przemocy, na bieżąco nawiązywany jest kontakt z osobami doświadczającymi przemocy w 

formie telefonicznej badając poziom bezpieczeństwa osób dorosłych doświadczających przemocy 

oraz małoletnich dzieci, udzielano wsparcia, okazywano empatię i zrozumienie, udzielano 

poradnictwa w sprawach bieżących (dot. terapii on-line, terapii leczenia uzależnienia online, w 

przypadku przemocy fizycznej udostępniano wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i 

rodzaju uszkodzeń ), motywowano do podejmowania działań, które przyczynią się do zmiany 

sytuacji w rodzinie, Pracownik Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie brał udział w 

interwencji - umieszczenie małoletniego dziecka w trybie nagłym w pieczy zastępczej na podstawie 

postanowienia Sądu oraz udzielono wsparcia w formie wezwania pogotowia w sytuacji zagrażającej 

zdrowiu  i życiu - myśli samobójcze. 

W zakresie zespołów pomocy środowiskowej oraz asysty rodziny i pracy socjalnej                                                      

w okresie od 1 do 16 czerwca 2020 r.:  

-14 interwencji telefonicznych ( łącznie – 124 interwencje),         

 -61  interwencje związane z wejściem w środowisko (łącznie 99 interwencji),                                                          

- 463 rozmów wspierających (z rodzinami w których prowadzona jest praca socjalna,  z klientami, z 

ofiarami przemocy, z terapeutami, wideo rozmowy z uczniami) – łącznie – 2889 rozmów 

- 12 paczek art. 48 b ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. dla seniorów, 

niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji życieoej mieszkańców Gminy,                                                               

- 209 osoby skorzystały z pomocy na podstawie regulacji art. 15o specustawy z dnia 31 marca 2020r. 
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Pracownicy Zespołu Asysty Rodziny i Pracy Socjalnej rodziny kontynuują działania poprzez 

przeprowadzanie wideo rozmowy z uczniami, którzy potrzebują wsparcia w nauce zdalnej oraz uczą 

zdalnie rodziców obsługi maili, dzienników elektronicznych itd. Asystentki  i pracownik socjalny na 

bieżąco kontaktują się telefonicznie z rodzinami, pomagają im zdalnie w trudnościach 

formalnoprawnych poprzez konstruowanie pism urzędowych, umawianie teleporady lekarskiej, 

załatwianie paczek żywnościowych z dowozem. Telefonicznie porady jak w obecnej sytuacji 

załatwiać rożne sprawy urzędowe np. rejestracja w Urzędzie Pracy. Dostarczają wnioski i druki dot. 

różnych świadczeń, orzeczeń itd. oraz zdalnie pomagają w ich wypełnieniu. Regularnie kontaktują 

się z kuratorami rodzinnymi, pracownikami PCPR, pracownikami szkół, zespołami mobilnymi, 

pielęgniarkami SUO oraz opiekunkami PCK, pracownikami noclegowni- działania w kierunku 

bieżącego rozeznania sytuacji rodziny i reagowania na zgłaszane przez nich trudności.  Od wejścia 

III etapu pracownicy zespołu coraz częściej kontaktują się z klientami osobiście pomagając 

rozwiązywać zgłaszane przez nich trudności. 

 

Wszelkie zgłoszenia dot. pomocy finansowej są niezwłocznie rozpatrywane zgodnie z wytycznymi 

ministerstwa i zarządzeniami MGOPS. Postępowania administracyjne są prowadzone w 

uproszczonym schemacie, a pozyskiwanie danych niezbędnych do ustalenia uprawnień do  pomocy 

odbywa się nadal głównie za pośrednictwem rozmów telefonicznych oraz drogą elektroniczną w 

związku z art. 15o  ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...]. W niektórych 

przypadkach pracownicy spotykają się z klientem osobiście po wcześniejszym umówieniu się i 

ustaleniu stan zdrowia, gdzie muszą się odpowiednio zabezpieczyć. Ponadto zamontowane zostały 

skrzynki gdzie klienci mogą pozostawiać pisma, aby maksymalnie ograniczyć kontakty osobiste. 

Każdy pracownik wyposażony jest w maseczki, rękawiczki i płyny  dezynfekujące. Z uwagi na 

rozpowszechnianie się wirusa COVID-19 oraz mając na względzie bezpieczeństwo osób 

przebywających w DPS, Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce wskazuje, że 

umieszczenie kolejnych osób w Domu Pomocy Społecznej może nastąpić tylko w bezwzględnie 

wymagających przypadkach, po przeprowadzeniu badań w miejscu zamieszkania lub pobytu osób 

umieszczanych za pomocą „karetek wymazowych” zgodnie z dyspozycjami Powiatowego 

Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceniem Wojewody Małopolskiego. Powiatowe Centra 

Pomocy Rodzinie podejmując decyzję o umieszczeniu osoby w DPS powinny zgłaszać potrzebę 

badań do właściwego powiatowego państwowego inspektora sanitarnego. Natomiast usługi 

opiekuńcze są świadczone w pełnym wymiarze godzin zgodnie z zaleceniami ministerstwa.  

Natomiast zgodnie z zaleceniem Wojewody Małopolskiego działalność 

Środowiskowego Domu Samopomocy Leonardo wznowiło działania Ośrodka. Uczestnicy 

podzieleni zostali na dwie grupy. Ponadto wznowiono działalność Dziennego Ośrodka Wsparcia                

dla osób starszych i niepełnosprawnych w Campus Misericordiae. 

 

w zakresie realizacji zadań zespołu ds. programów i projektów: 

 -  bieżące sprawozdania (PARPA G1, ustawa o pożytku publicznym, ustawa o zdrowiu publicznym, 

strategia rozwiązywania problemów społecznych, realizacja GPPiRPAoPN ) 
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- bieżące wsparcie telefoniczne w ramach zakresu punktu konsultacyjnego dla osób w rodzinach                                

z problemem alkoholowym 

- działania merytoryczne wspierające działalność i funkcjonowanie NGO na terenie gminy, 

analogicznie jak w poprzednim okresie 

- pracujemy nad opracowaniem koncepcji wdrażania systemu mediacji do szkół (mediacji 

rówieśniczych oraz dla rodziców) - w tym metody szkoleń online – w ramach projektu 

- podjęliśmy współpracę z Fundacją Archezja w celu uruchomienia programu online dla seniorów - 

na bazie programu CUDER 

 

Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o. 
Zadania statutowe transportu osób realizowane są zgodnie z harmonogramem i aktualnymi 

przepisami. Prowadzona jest dezynfekcja pojazdów. 

Spółka Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które świadczą usługi na rzecz Wielickiej Spółki 

Transportowej jak np. dezynfekcja i utrzymanie czystości w środkach transportu, autobusach, 

dostawa paliwa, obsługa prawna, obsługa księgowa, dostawa materiałów eksploatacyjnych do 

pojazdów jak AdBlue, oleje, płyny do spryskiwaczy i chłodnic, personel sprzątający w firmach 

zewnętrznych, które tworzą miejsca pracy  dla 45 pracowników. 

Podjęto działania w zakresie: 

- renegocjacji zawartych umów jak o najem lokali, dzierżawy parkingów, 

- o odroczenie wpłaty zaliczek na PIT, CIT, VAT (Urząd Skarbowy),  

- o zwolnienie z opłacania składek ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)  

- o zwolnienie lub umorzenie podatku od nieruchomości. 

Część wymienionych wyżej działań jest przygotowywana, a wystąpienia nastąpią z chwilą powstania 

okoliczności tzn. przepisów pozwalających na skorzystanie z pomocy w ramach tzw. tarczy 

antykryzysowej. Możliwe do podjęcia działania tzn. renegocjacje umów zawartych z podmiotami 

zewnętrznymi już trwają, ponieważ nie wymagają uregulowań prawnych poza uregulowaniami                 

w umowach zawartych. 

Aktualizacja raportu dot. działań Wielickiej Spółki Transportowej, stan na 31 maja 2020r.: 

• Trwa codzienna dezynfekcja autobusów, usługa świadczona jest na miejscu w godzinach 

nocnych. 

• Przekonfigurowano strefę pasażerską autobusów, dostosowując do aktualnych wytycznych 

rządu w zakresie obłożenia 50% ogólnej liczby miejsc. Opracowano stosowną informację  

dla pasażerów, eksponując zasady w widocznym miejscu. 

• Redukujemy obowiązki samozatrudnionym, wspierając ich w uzyskaniu rekompensaty                   

ze środków pomocowym w ramach tarczy. 

• Kontynuowane są prace nad uruchomieniem kontenerowej stacji paliw. 
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• Przygotowujemy parking do komercyjnego funkcjonowania, po okresie przerwy                             

w pobieraniu opłat, kompatybilnie do strefy płatnego parkowania.         

• W okresie funkcjonowania parkingu „non profit” wykonywane były wszystkie prace 

związane z utrzymaniem obiektu w należytym stanie. Względy sanitarne zdecydowały o 

nieodpłatnym udostępnieniu toalet przy ul. Dembowskiego 7a, których koszty 

funkcjonowania w tej formule ponosiła Spółka. 

• Bieżąco uzupełniamy środki ochrony osobistej dla pracowników, zgodnie z zaleceniami                   

i zdrowym rozsądkiem. 

• Opracowywana jest kolejna propozycja rekonfiguracji dotychczasowych linii i rozkładów 

jazdy w sposób uwzględniający dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z pandemią                

i skutkami społecznymi z pandemią związanymi. 

• Prowadzone są rozmowy z podmiotami zlokalizowanymi w Wielickiej Strefie Aktywności 

Gospodarczej, celem ustalenia warunków zabezpieczenia transportowego załóg a nade 

wszystko aktywacji zawodowej lokalnej społeczności i strefy (WSAG). 

• Wszystkie zalecenia  władz różnych szczebli są wprowadzane na bieżąco. 

Aktualizacja raportu dot. działań Wielickiej Spółki Transportowej stan na 30.06.2020r. 

• Kontynuowana jest dezynfekcja autobusów, szczególnie miejsc stanowiących obiekt 

transmisji wirusa.  

• Bieżąco aktualizowane są informacje dotyczące sposobu zachowań w komunikacji publicznej 

w dobie pandemii. 

• Optymalizowane są koszty  osobowe kompatybilnie do wielkości zadań. 

• Oczekujemy na decyzję Gminy co do miejsca posadowienia kontenera. 

• Przygotowujemy parking do komercyjnego funkcjonowania, po okresie przerwy                              

w pobieraniu opłat. 

• W okresie funkcjonowania parkingu „non profit” wykonywane były wszystkie prace 

związane z utrzymaniem obiektu w należytym stanie. Względy sanitarne zdecydowały                    

o nieodpłatnym udostępnieniu toalet przy ul. Dembowskiego 7a, których koszty 

funkcjonowania w tej formule ponosi Spółka. 
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• Bieżąco uzupełniamy środki ochrony osobistej dla pracowników, zgodnie z zaleceniami                   

i zdrowym rozsądkiem. 

• Opracowywana jest kolejna propozycja rekonfiguracji dotychczasowych linii i rozkładów 

jazdy w sposób uwzględniający dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z pandemią i 

skutkami społecznymi z pandemią związanymi. 

• Prowadzone są rozmowy z podmiotami zlokalizowanymi w Wielickiej Strefie Aktywności 

Gospodarczej, celem ustalenia warunków zabezpieczenia transportowego załóg a nade 

wszystko aktywacji zawodowej lokalnej społeczności i strefy (WSAG). Oczkujemy na 

decyzję Organizatora  - Gminy na wspólne wystąpienie przedsiębiorców i wielickiej spółki 

• Wszystkie wytyczne władz różnych szczebli są wprowadzane na bieżąco. 

Wielickie Centrum Kultury   

                                                                                        
W Wielickim Centrum Kultury wprowadzono zarządzeniem pracę zdalną, w jednostce zapewniono 

dyżury zgodnie z zaleceniami. Jednostka jest zamknięta dla osób z zewnątrz. Wszelkie formalności 

są załatwiane telefonicznie, elektronicznie bądź drogą pocztową.  W trakcie odbywających się 

dyżurów i wtedy, kiedy zachodzi taka konieczność, pracuje minimalna liczba pracowników. Zespół 

aktywnie pracuje zdalnie, pojawiają się jedynie pojedyncze dni opieki lub urlopów. Pracownicy, 

którzy muszą przebywać w siedzibie jednostki, zostali poinformowani o konieczności zachowania  

od siebie odpowiedniej odległości, w razie konieczności zastosowano rozdział na osobne 

pomieszczenia. W jednostce zapewniono płyny do dezynfekcji i rękawiczki ochronne. Obsługa 

kasowa została wyłączona. Poinformowano pracowników o konieczności ograniczenia opuszczania 

budynku w godzinach pracy, w celach służbowych do niezbędnego minimum.                                                 

Świetlice środowiskowe zostały zamknięte. Wstrzymano próby zespołów i grup artystycznych, 

przechodząc jednocześnie na tryb pracy zdalnej. Pracownicy Punktu Informacji Turystycznej oraz 

Kawiarni Cafe Kultura w związku z zamknięciem ich miejsc pracy, zostali zgłoszeni do tarczy 

antykryzysowej.                                                                                                                                           

Ponadto w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa podjęto następujące 

działania:                                                                                                                                                 

W Wielickim Centrum Kultury odwołano następujące zajęcia: 

1. Klub Maluszka „Koralik” 

2. Zajęcia rytmiczno – taneczne 

3. Warsztaty kreatywnego pisania 

4. Nauka Gry na instrumentach 

5. Akademia Młodego Aktora 

6. Sensoryka dla smyka  

7. Warsztaty wokalne 

8. Klub Młodego Plastyka 
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9. Smyki w rytmie muzyki 

10. Shuffle dance 

11. Taniec użytkowy 

12. Logopedia 

13. Zdrowy kręgosłup  

14. Szachy 

15. Wielicki Uniwersytet Dziecięcy 

Poprowadzono następujące zajęcia w trybie online: 

1. Zajęcia taneczne - Shuffle Dance online 

2. Zajęcia dla dzieci - Smyki w rytmie muzyki  

3. Zajęcia wokalne  

4. Projekt MAMMA MIA 

5. Nauka gry na instrumentach 

6. Warsztaty kreatywnego pisania  

7. Sensoplastyka  

8. Warsztaty wielkanocne  

9. Warsztaty szycia maseczek 

10. Poradnik dla rodziców pracujących zdalnie  

11. Cykl inspiracji #razemwdomu #kulturalnie 

12. Próby zespołów i grup artystycznych znajdujących się pod patronatem Centrum. 

Odwołano następujące wydarzenia: 

12.03 BY ZDROWYM BYĆ 13.03 IMHR 14.03 WERNISAŻ EWY HAJDUK 17,19.03 

POWIATOWY ETAP OKR 20.03 SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM24.03 MAMMA MIA 28.03 

TURNIEJ SZACHOWY W JANOWICACH 29.03 FAMILIJNA NIEDZIELA 02.04 BY 

ZDROWYM BYĆ 03.04 IMHR 04.04 WARSZTATY WIELKANOCE 07.04 MAMMA MIA 13.04 

SIUDA BABA 18.04 WERNISAŻ ART KLUBU 21.04 MAMMA MIA 26.04 FAMILIJNA 

NIEDZIELA 26.04 PRZEGLĄD POTRAW REGIONALNYCH 

             Planuje się odwołać następujące wydarzenia: 

17.05 DZIEŃ PSZCZOŁY 24.05 FAMILIJAN NIEDZIELA 30.05 JEZIORO ŁABĘDZIE 

(odwołane) 07.06 ECHO TROMBITY 14.06 URODZINY CAFE KULTURA 17.06 KONCERT 

UCZNIÓW 20.06 TRIO MARIACHI (wysłana informacja o odwołaniu) 27.06 KOCERT OLGI 

BOŃCZYK 28.06 FAMILIJNA NIEDZIELA 05.07 KONCERT W RAMACH FESTIWALU 

ORGANOWEGO 18.07 KONCERT BIG BAND KRAKÓW 25-26.07 DNI ŚW. KINGI  01.08 

SALTY INSPIRATION JAZZ FESTIVAL 08.08 KONCERT Z PIOSENKAMI ANNY JANTAR 

09.08 KONCERT W RAMACH FESTIWALU ORGANOWEGO 16.08 KONCERT Z 

PIOSENKAMI ABBY 23.08 KONCERT W RAMACH FESTIWALU ORGANOWEGO  29-30.08 

MIODOBRANIE  05.09 KONCERT RENATY PRZEMYK – ZAKOŃCZENIE RYNKU W 
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CENTRUM KULTURY 12.09 WERNISAŻ WOLNEJ CHWILI 13.09 KONCERT W RAMACH 

FESTIWALU ORGANOWEGO 13.09 DZIEŃ OTWARTY20.09 FAMILIJNA NIEDZIELA 

Ponadto pracownicy zostali poinformowani, iż w celach oszczędnościowych wstrzymano 

funkcjonujące dodatki specjalne do wynagrodzeń w zakresie wykonywania zadań dotyczących 

działalności kawiarni Cafe Kultura oraz Wielickiego Uniwersytetu Dziecięcego, Poinformowano o 

zmianie warunków wynagrodzenia, wstrzymano wypłaty ryczałtów samochodowych oraz premii 

uznaniowych; sporządzono w związku z tym stosowne aneksy do umów.  

W Wielickim  Centrum Kultury w miesiącu  maju zostały podjęte następujące działania:  

- Relacje na żywo co środę dotyczące pszczół, pszczelarstwa – cykl jest przygotowywany                     

z przedstawicielami Koła Pszczelarzy z Wieliczki i jest prowadzony w ramach wypełnienia luki po 

odwołaniu Dnia Pszczoły i Miodobrania.  

- Odbyła się wystawa "Inaczej niż zwykle  online przygotowana przez grupę Art Klubu  i W wolnej 

chwili – prace wiszą  na ścianach ale też są dostępne na stronie WCK gdzie, stworzone jest miejsce 

gdzie będziemy lokować kolejne takie wystawy- ma to na celu lepszą archiwizację i łatwiejszą 

dostępność do styczności z taką formą prezentowania prac.  

-  Przygotowany został film na Dzień Dziecka z inspiracjami dla rodziców,  w który zaangażowano 

umiejętności tworzenia prostych animacji przez pracowników, nagrany został materiał przez 

pracowników dotyczący eksperymentów jak i przepisu na smakołyki dla dzieci  

- Przygotowany został film dla dzieci z WUD – z eksperymentami – jako prezent na dzień dziecka 

ale też pokazanie, że mimo braku zajęć pamiętamy o dzieciach  

- Przygotowywany jest film o grupach pod patronatem WCK, w którym myślą przewodnią jest 

wysłanie komunikatu sympatykom i mieszkańcom, że grupy tęsknią i odbywają możliwie próby,                                 

by jak najlepiej przygotować się na spotkania z widzami.  Celem nagrywania było                                               

też poznanie z czym borykają się zespoły i jak się odnaleźli w sytuacji pandemi- Wnioski: 

planowana była konferencja dla przedstawicieli grup- ale po rozmowie dochodzimy                           

do wniosku, że radzą sobie, mają ze sobą kontakt i to czego im najbardziej potrzeba to już 

fizyczynych spotkań i prób i możliwości prezentowania twórczości. Najłatwiej jest zespołom 

tworzącym muzykę sakralną, bo oni mogą już występować w kościołach.  

- Wdrożony cykl:  #cytattygodnia - zamieszczanie krótkiego filmu z cytatem na dany tydzień, 

wybranym spośród propozycji nadesłanych przez sympatyków Wielickiego Centrum Kultury,                               

w każdy poniedziałek rano. 

- cykl  krzyżówek i łamigłówek - premiera w każdy czwartek na naszym facebooku  

-  Konkurs "Jak oszczędzam wodę"; na przełomie kwietnia i maja organizowaliśmy konkurs dla 

dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych o oszczędzaniu wody. Po rozstrzygnięciu konkursu 

utworzona została wystawa prac konkursowych w gablotach przy drzwiach WCK  i na rynku.  

- Utworzone zostały  na facebooku nowe grupy - Wielickie przepisy – mające na celu 

zaaktywowanie do wymiany się pomysłami na przepisy, ale też archiwizowanie tradycji kulinarnych 

związanych z regionem,  stworzona została również grupa Sympatycy orkiestr dętych – mająca na 

celu zorganizowania przestrzeni do zapoznania się z twórczością lokalnych ruchów orkiestr dętych, 

jak również stworzenia miejsca do dyskusji wokół tej twórczości  
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- Ankieta mająca na celu wybadanie nastrojów społecznych ale i poznać zdanie na temat kultury, 

oferty WCK, rozpoznawalności WCK oraz zainspirowania się pomysłami mieszkańców i osób 

wypełniających ankietę – udział wzięło 105 osób- została zrobiona wstępna analiza odpowiedzi do 

dalszego zastanowienia i pracy nad nowymi projektami uwzględniającymi również głos 

społeczeństwa.  

 

Nowe cykle:  

-uruchomienie projektu „ Kulturalna Dobranocka” w temacie oper (tj. przygotowana zostałą 

koncepcja, wyszukane opery i opereteki dostęne legalnie online) Pani Wiktoria Zawistowska -będzie 

przygotowywać wstępy do wybranych oper i operetek, premiera początek czerwca, 

- 1 czerwca uruchomienie projektu “Jak dorosnę zostanę….”  - mającego na celu zaproszenie                        

do interakcji dzieci i rodziców – by podzielili się kim chcieliby zostać jak dorosną i w ten sposób 

stworzyć mapę gości których będziemy zapraszać na spotkania online ( a jeśli przepisy pozwolą                 

to także – fizycznie ) gdzie przedstawiciele zawodów będą odpowiadać na pytania dzieci ale też 

opowiadać o tych zawodach,  

- #kulturanaweekend - nagrania zdalnych prób zespołów działających pod naszym patronatem, 

publikowane na naszym facebooku w sobotę rano,  

- pierwszy wpis dotyczący utworu Mietniowiaków- przygotowujemy się na rozbudowanie projektu, 

tak by  przeprowadzane były  koncerty w formie online na żywo, lub nagrywania i po zmontowaniu 

odtwarzania koncertu lokalnych twórców- póki co czekamy aż zespoły przeprowadzą kilka prób by 

móc się do tego przygotować  

Plany:  

- projekt Ojciec- dogrywane są szczegóły i forma – by móc w czerwcu wystartować ze spotkaniami 

online – z przeznaczeniem dla ojców, chcących dyskutować na tematy związane z ojcostwem  

- miłośnik Wieliczki (we współpracy z PTTK) – tworzony jest cykl mający na celu propagowanie 

poznawania Wieliczki i okolic – poprzez wycieczki które będą omawiane  i do których będzie 

komentarz- chętni będą mogli odebrać książeczkę ( także przygotowywana) w której będą mogli 

zaznaczać odbyte wycieczki a w ten sposób starać się o dostanie odznak  miłośników Wieliczki- 

trwają prace przygotowawcze  

- 9 czerwca odbędzie się konferencja mam związanych wokół projektu  Mamma Mia, gdzie mamy 

będą mogły spotkać się online, ale też podsumować i poszukać pomysłów na nową formułę na 

spotkania  (tematy, goście, forma)- konferencja na platformie zoom.  

 

Reorganizacja pracy zespołu:  

- zespół pracuje w trybie zdalnym –1- 2 zdalnie- w pozostałe dni pracownicy pracują na miejscu w 

WCK lub część zespołu w świetlicach środowiskowych:  

– 3 pracowników pełni dyżury w 4 świetlicach środowiskowych – w tym momencie nie odbywały 

się zajęcia – więc pracownicy pełnili dyżur po jednym dniu w tygodniu w ramach pracy w „biurze 

terenowym”  

-panie sprzątające z WCK zostały również oddelegowane do pracy w świetlicy środowiskowej w 

Lednicy Górnej oraz świetlicy środowiskowej w Sygneczowie raz w tygodniu póki nie ma więcej 

zajęć  

- 8 czerwca rusza ruch turystyczny w Kopalni Soli – z tego powodu 3 pracowników będzie odbywać 
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dyżury w Punkcie Informacji Turystycznej – zarówno w tygodniu jak i weekend, aby jak najbardziej 

ograniczyć umowy zlecenia  

- Cafe Kultura- celem sprawdzenia ruszamy w najbliższy weekend – póki co by sprawdzić 

zainteresowanie i poziom ruchu – na razie korzystamy z zespołu pracowników doświadczonych                                                                                                                

z umów zlecenie. Planujemy po obserwacjach zadecydować  w jakim szerszym zakresie będziemy 

prowadzić działalność Cafe Kultura -  i wtedy też podejmować decyzje o przekierowaniu naszych 

pracowników. Zostało przeprowadzone również szkolenie dotyczące aktualnych przepisów 

sanitarnych dotyczących funkcjonowania podmiotów gastronomicznych i trwają prace 

przygotowawcze do otworzenia zarówno ogródka jak i lokalu Cafe.  

- WUD – odwoływane zostały  zajęcia i rozpoczęcie procedury zwrotu środków, kontakt z 

opiekunami i prowadzącymi, przygotowanie krzyżówki i filmów z doświadczeniami dla dzieci, 

ustalenie nowego terminarza zjazdów dla I i III poziomu, pozyskiwanie ofert na nowe zajęcia w 

semestrze zimowym 2020/2021,  

- Pracownicy biorą udział w webinariach i szkoleniach dotyczących funkcjonowania kultury                         

– w celu zbierania inspiracji na nowe rozwiązania  

 

W związku z poluzowaniem obostrzeń epidemiologicznych i możliwością przywrócenia zajęć 

ruchowych i artystycznych – wysłane zostało pismo do Sanepidu  z prośbą o zaopiniowanie                  

i pomoc w interpretacji wytycznych i możliwości. Po rozmowach telefonicznych z Sanepidem – 

dowiedzieliśmy się, że muszą to skonsultować z Radcą Prawnym ( wt i czwartek  to się odbywa) – 

zatem czekamy na odpowiedź, by móc uruchomić zajęcia, na które czekają już grupy – co świadczą 

liczne telefony odbierane zarówno jeśli chodzi o możliwość przeprowadzania prób jak i 

zainteresowanych udziałem w zajęciach zarówno w WCK, jak i świetlicach – póki co czekamy 

jednak na odp z Sanepidu by móc także podjąć decyzję o wznowieniu.  W związku z 

przygotowaniem do otwarcia się na zajęcia – zostały zakupione środki   do dezynfekcji i ochrony 

pracowników jak i użytkowników obiektów.  

Aktualizacja działań Wielickie Centrum Kultury, stan 30.06.2020r.  
- Ruszył projekt  #kulturanaweekend -   w jego ramach odbyło się kilka nagrań zespołów 

działających pod patronatem WCK, które następnie były transmitowane na fb WCK.                         

W nagraniach udział wzięły Mietniowiacy, Pogórze Wielickie, Chór JP2 ze Strumian  

   

- Zorganizowany został pierwszy koncert w siedzibie WCK na który zaproszono publiczność  - 

koncert Kapeli Mietniowskiej -w związku z obostrzeniami na aulę mogliśmy gościć do 20 osób, było 

10 os. jednocześnie  -  koncert był również transmitowany online, koncert był  kontynuacją  

akcji #kulturanaweekend i jest dalej realizowany w lipcu  

 

- Ruszył nowy PROJEKT OJCIEC, który przyjął formę spotkań dyskusyjnych- webinarów, odbywać 

się będzie raz w miesiącu, zaproszeni są ojcowie, chcący pogłębiać swoją wiedzę, wymieniać się 

doświadczeniami i dyskutować o tym co ważne w ojcostwie.  We wtorek 30.06 pierwsza 

konferencja  skupiona wokół "Agresji".   

- Wdrożony został - projekt Kulturalna Dobranocka, gdzie przybliżane są  opery i operetki 

tłumaczone na język polski i które są ogólnodostępne do obejrzenia - odbyły się już 3 prelekcje - 
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projekt cieszy się sporym zainteresowaniem.  W publikowanych co czwartek filmach narratorka 

przybliża informacje dotyczące autorów, ciekawostki, historię, obsadę - tak by zaciekawić 

odbiorców i zachęcić do pogłębiania wrażliwości na tą formę kultury  

 

- Wdrożony został projekt "Jak dorosnę zostanę" - pierwszym gościem zaproponowanym przez 

dzieci w sondzie był strażak PSP, który odpowiadał na pytania, które zebraliśmy od dzieci. 

Kolejnym gościem w następnym miesiącu będzie pani przedszkolanka. Spotkanie odbyło się online, 

uczestniczyło kilkanaście dzieci, wiemy, że kilka grup przedszkolnych także to oglądało.  

 

- Wdrożony został projekt Miłośnik Wieliczki - organizowany wraz z PTTK. Przygotowana została 

książeczka z regulaminem i informacjami, w której wyszczególnione są wycieczki jakie trzeba 

odbyć i potwierdzić, aby otrzymać odznaki srebrną i złotą Miłośnika Wieliczki. Książeczki są do 

pobrania ze strony bądź do zakupienia za symboliczną kwotę w PIT i WCK. Nagrane zostały film 

wprowadzający do projektu, oraz tworzone są filmy przybliżające wycieczki jakie trzeba odbyć w 

celu zdobywania odznaki...  

 

- Kontynuowany są spotkania z pszczelarzami - w formie cotygodniowych relacji na żywo   

- Kontynuowane były cotygodniowe cykle "Cytat tygodnia" oraz czwartkowa krzyżówka online  

- Opracowany został cykl zajęć dla dzieci jako oferta wakacyjna. Zajęcia odbywać się mają zarówno 

w siedzibie WCK jak i świetlicach środowiskowych - zajęcia mają charakter warsztatowy oraz 

animacyjny   

- złożone zostały stosowne dokumenty do Państwowej Straży Pożarnej w celu uzyskania opinii zgód, 

które muszą być złożone zgodnie z informacjami z Kuratorium Oświaty jako podstawa do 

zorganizowania zajęć wakacyjnych w formie dłuższej niż jeden dzień w tygodniu.  

- Z zajęć stacjonarnych po odmrożeniu przywrócone zostały zajęcia shuffle dance, wokalne czy 

nauka gry na instrumentach- to odbywało się w siedzibie WCK. Dało się zauważyć -  że nie wszyscy 

uczestnicy wrócili - rodzice komunikowali, że mają obawy co do powrotów  na taką formę zajęć  

 - W świetlicach środowiskowych wróciły zajęcia ruchowe dla dorosłych i one cieszą się większym 

zainteresowaniem - zarówno fitness, zdrowy kręgosłup, taniec czy gimnastyka odbywają się w 

poszczególnych świetlicach.  

-Próby zespołów- większość zespołów wróciła już do prób stacjonarnych- jedynie Camerata  z racji 

obaw nie powróciła jeszcze, Sztolnia - boryka się z nieobecnością dwóch aktorów oraz Yanabanda, 

która spotyka się w domu prywatnym.   

-Wdrożone zostały regulaminy korzystania z obiektów pod wynajmy czy uczestnictwa  w zajęciach 

w oparciu o nowe wytyczne sanitarno-epidemiologiczne, przestrzegane są zalecania odnośnie 

dezynfekcji i ochrony zarówno pracowników, instruktorów czy uczestników.  

Plany:  

- przygotowanie dalszej  oferty wakacyjnej na miesiąc sierpień zarówno w WCK,                                             

jak i w świetlicach środowiskowych   

- przygotowanie do dni św. Kingi ( trwają prace nad wystawami, projektowaniu wycieczki                          

z PTTK, gry miejskiej, pomysłów nad koncertami, kiermaszem i innymi wydarzeniami 

towarzyszącymi)  

- przygotowanie festiwalu organowego - który będzie składał się z 3 koncertów ( najbliższy 19 lipca  
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w Kościele św. Klemensa)  

- opracowywanie planu nowego roku WUD   

- szukanie nowych form zajęć dla dzieci w WCK  

 

Organizacja pracy:  

- w świetlicach dyżury są pełnione częściowo nadal przez pracowników WCK , ponieważ 

przywrócone zostały zajęcia ruchowe  i pojawiają się zajęcia wakacyjne - przywrócona została po 

części praca pań w świetlicach -   

- Cafe Kultura- jest otwarta  w weekendy, ostatnio od czw do nd. W czerwcu  Cafe Kultura 

odwiedziło 230  osoby.   

- PIT- dziennie zjawia się od kilku do kilkunastu osób (w czerwcu w sumie z informacji w PIT 

skorzystało 192 turystów z Polski i 16 z zagranicy), dyżury pełnią tam osoby z WCK,  od końca 

czerwca wróciła jedna osoba z umowy zlecenie. 

Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce 

W kwietniu zespół pracowników biblioteki wykonywał pracę w trybie zdalnym przy codziennym 

dyżurze 2-3 osób w budynku Mediateki. Osoby pełniące dyżur stacjonarnie zostały 

przyporządkowane do oddzielnych pomieszczeń i zaopatrzone w niezbędne środki ochrony 

osobistej. Na filiach bibliotecznych praca była wykonywana stacjonarnie w siedzibie każdej filii oraz 

zdalnie.  

W kwietniu pojedyncze osoby przebywały na zasiłku opiekuńczym i urlopie wypoczynkowym, 1 os. 

na urlopie wychowawczym, 1 os. na urlopie bezpłatnym,  3 os. na urlopie macierzyńskim.  

W związku z podjętą decyzją o planowanym powrocie do funkcjonowania biblioteki  w siedzibie 

głównej oraz na filiach od 18 maja, z końcem kwietnia rozpoczęły się przygotowania do ponownego 

otwarcia biblioteki w ograniczonym zakresie, tj. z możliwością zwrotów książek oraz wypożyczania 

na zamówienie (online, telefonicznie i stacjonarnie).  

Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej obowiązującymi na dzień 30.04 książki                                

po powrocie od czytelników powinny przejść 14-dniową kwarantannę i być wyłączone                               

z wypożyczenia w tym okresie, a także składowane w odrębnym pomieszczeniu.                                  

W krótkim czasie po otwarciu biblioteki przygotowujemy się na zwrot ok. 3000 woluminów, które 

pozostają obecnie w dyspozycji czytelników.  

  

W związku z bliską perspektywą ponownego uruchomienia jednostki została zaplanowana 

wewnętrzna organizacja pracy zespołu oraz rozmieszczenie stanowisk obsługi czytelnika.  Aby 

zapewnić bezpieczeństwo obsługi zostały zamówione przegrody z plexi chroniące pracownika przy 

stanowiskach obsługi bezpośredniej, a także środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki 

lateksowe, płyn do dezynfekcji, maseczki i przyłbice). Nowa organizacja pracy oraz standardy i ilość 

przyjmowanych czytelników w obiekcie  są tworzone zgodne z zaleceniami GIS.  Stanowiska zwrotu 

książek zostały wyodrębnione w holu głównym Mediateki, tak aby zwracane książki nie miały 

styczności z pozostałą częścią księgozbioru przed upływem okresu kwarantanny.  
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         Do końca kwietnia poczynione zostały również wstępne ustalenia dotyczące systemu pracy 

zespołu pracowników biblioteki, który ma zostać podzielony na 2 niezależne, niespotykające się ze 

sobą grupy, co gwarantuje zachowanie ciągłości pracy jednostki. Czy to rozwiązanie będzie możliwe 

do wprowadzenia okaże się na początku maja, kiedy spłyną deklaracje członków zespołu dot. 

możliwości pełnego powrotu do pracy (mogą sprawić trudności ewentualne decyzję o przejściu na 

zasiłek opiekuńczy przez osoby opiekujące się dziećmi  w czasie trwania nauki szkolnej w formie 

zdalnej).  

           Równocześnie zebrano założenia dot. funkcjonowania biblioteki po powrocie                                    

do funkcjonowania, które zostaną umieszczone w zarządzeniu dyrektora, na podstawie którego 

zostanie utworzony nowy regulamin działalności, który będzie opublikowany i przekazany do 

wiadomości użytkowników.  

 

          W dniu 30 kwietnia przeprowadzono dezynfekcję obiektu Mediateki. W maju planowana  jest 

dezynfekcja pomieszczeń zajmowanych przez wszystkie 8 filii bibliotecznych z terenu gminy.  

          W ciągu ostatniego miesiąca zespół realizował większość zadań przypisanych                                     

do poszczególnych działów (gromadzenie i opracowywanie zbiorów, dział regionalny, administracja, 

wypożyczalnia, dział dzieci i młodzieży) zdalnie, przy użyciu firmowego sprzętu i z dostępem do 

niezbędnego oprogramowania i dysków sieciowych oraz na miejscu                                                      

w siedzibie w czasie dyżurów.  

          Pracownicy wykonywali także dodatkowe zadania pracując w zespołach projektowych 

dotyczących konkretnych działań i akcji oraz spraw bieżących.                                                        

Sprawy bieżące: 

▪ Projektowanie i wdrożenie nowej strony internetowej 

▪ Przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie planowanych działań w ramach kilku 

programów  

▪ Opracowanie koncepcji funkcjonowania nowego działu dzieci i młodzieży  

▪ Przygotowanie planu działalności biblioteki na dalszą część roku i przyszłość 

W tym czasie prowadzona była również bardzo aktywna działalność biblioteczna online                          

w mediach społecznościowych. Oferta działań dotyczyła następujących grup osób: 

Najmłodsi i młodzież  

 

▪ Cykl „Na dobrą nockę” - bajki on-line dla dzieci czytane przez autorów  

▪ Konkurs na najlepszą wideorecenzję książki w formie nagrania filmowego 

▪ Interaktywny quiz dla młodzieży i dorosłych rozwiązywany w popularnej aplikacji 

elektronicznej 

▪ Teatrzyk Kamishibai dzieciom  

▪ Zabawa z okazji dnia Prima Aprilis: dyktowanie opisu zwierzątka, przedmiotu, postaci                              

i rysowanie on-line, zamieszczanie w komentarzach zdjęć powstałych rysunków  

Seniorzy  

▪ Kafejka literacka dla seniorów  
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▪ Wykłady transmitowane on-line dla seniorów – wygłoszony i zarejestrowany przez jednego 

ze współpracujących z nami wykładowców    

▪ Tutoriale rękodzielnicze dla seniorów - tematyka wiosenna, wielkanocna 

▪ Telefony do seniorów 

Działania inne 

▪ „Sto lat temu w Wieliczce” – publikacja ciekawostek dotyczących miasta i gminy sprzed lat, 

stare zdjęcia, fragmenty gazet itp. 

▪ Usługa skan do domu – skan niewielkiego fragmentu książki dla chętnych  

▪ Spotkania z podróżnikami on-line  

 

Od 4 maja pojawiła się możliwość otwierania m.in. bibliotek, w związku z wdrożeniem II etapu 

znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, 

Biblioteka  rozpoczęła  przygotowania do ponownego otwarcia jednostki, które zostało zaplanowane 

na 18 maja.  

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i użytkowników biblioteka zaopatrzyła się w niezbędne 

środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, płyn  do dezynfekcji).                          

W celu ograniczenia kontaktu bezpośredniego między bibliotekarza i czytelnikami wszystkie 

stanowiska obsługi zostały zabezpieczone przegrodami ochronnymi.  

W celu należytego przygotowania do ponownego otwarcia obiektów użytkowanych przez bibliotekę 

została przeprowadzona dezynfekcja siedziby głównej – budynku wielickiej Mediateki oraz 

wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez 8 filii bibliotecznych na terenie gminy.  

 

Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej dot. obowiązkowej kwarantanny książek,                     

w siedzibie głównej został wydzielony tzw. magazyn kwarantanny, a na filiach dodatkowe miejsca 

składowania książek, gdzie są one pozostawiane przez okres 5 dni roboczych i po tym okresie 

zostają przywracane do księgozbioru.   

 

Nowa organizacja pracy oraz standard i ilość przyjmowanych osób w obiekcie zostały  

zaproponowane zgodnie z obowiązującymi zasadami i zaleceniami nadrzędnych organów. Dla 

poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia obsługi, w holu głównym Mediateki zostały wyodrębnione 

stanowiska zwrotu książek, tak aby zwracane książki nie miały styczności z pozostałą częścią 

księgozbioru przed upływem okresu kwarantanny.  

 

Zasady funkcjonowania biblioteki w nowych warunkach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego 

zostały opisane i przedstawione w zarządzeniu dyrektora z dnia 14 maja.  Po trwającym od 16 marca 

okresie pracy zdalnej, od 11 maja biblioteka przeszła w tryb pracy mieszanej. Aby ograniczyć 

ryzyko zachorowań oraz wykluczyć ewentualny przestój w funkcjonowaniu jednostki spowodowany 
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zachorowaniem któregoś z pracowników i w następstwie przejściem na kwarantannę całego zespołu, 

pracownicy siedziby głównej biblioteki zostali podzieleni na 2 niezależne, niespotykające się ze sobą 

zespoły pracujące  w trybie zmianowym, co drugi dzień w formie stacjonarnej.  

W dniu 18 maja, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej biblioteka została ponownie uruchomiona dla czytelników  w nowych godzinach 

otwarcia: pn, śr, pt – 8-15 oraz wt, czw – 12-19 z przerwą w połowie dnia na dezynfekcję                           

w obiekcie. Od tego czasu czytelnicy mają możliwość zwrotów książek oraz wypożyczania na 

zamówienie (online, telefonicznie i stacjonarnie).  

Od momentu otwarcia przez 2 tygodnie bibliotekę odwiedziło 2816 osób, które wypożyczyły 4258 

pozycji książkowych i audiobooków.  

W chwili obecnej działania biblioteki skupiają się na zapewnieniu jak najlepszej obsługi 

bezpośredniej czytelników. Inne działania biblioteczne prowadzone w trybie stacjonarnym zostały 

zawieszone do odwołania, ich wznowienie uzależnione jest od poprawy sytuacji epidemiologicznej. 

 

W maju biblioteka uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 

„Kultura – Interwencje 2020” na realizację zadania pn. „Wehikuł czasu – dzień  z historią”. 

 

W maju biblioteka organizowała następujące działania online:  

▪ Majówka online z biblioteką (Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Eden, Koncert 

„Pocztówka z Rumunii dla Wieliczan” w wykonaniu zaprzyjaźnionych artystów,  Wernisaż 

prac Kamili Maciejko)  

▪ Cykl „Na dobrą nockę” – teatrzyk Kamishibai dla dzieci oraz czytanie bajek na dobranoc   

▪ Wykład dr Daniela Tyborowskiego pt. „Największe wymarłe zwierzęta” w ramach 

Poniedziałkowego Klubu Seniora  

▪ Wykład „Kryminalny Kraków” w wykonaniu licencjonowanego przewodnika po Krakowie 

Wojciecha Zabielskiego  

▪ „Siłownia literacka” – rozpoczęcie cyklu wykładów dla młodzieży niepełnosprawnej 

▪ „Kafejka literacka” - spotkania m.in. z udziałem gości specjalnych z Wielickiego Centrum 

Kultury  

▪ Prezentowanie przez dzieci videorecenzji książek w ramach konkursu „Książka, kamera, 

akcja” 

▪ Działania z okazji „Tygodnia bibliotek” - smaczne konkursy, wypieczone quizy, literackie 

degustacje, zabawy w szyfrowanie  

▪ Spotkanie w ramach cyklu „Damska Torebka” z Małgorzatą Gabryś pt. „Praca nad 

poczuciem własnej wartości” 

▪ Wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II przed Wielicką Mediateką pt. „Jan 

Paweł II. Droga do świętości”  

▪ Cykl spotkań pt. „Liczy się każda kropla” w ramach projektu Rozmowy przy wspólnym stole 

– spotkania dla uczniów klas 6-8  
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▪ Tutorial rękodzielniczy z wykonania poidełka dla pszczół – w ramach akcji promującej 

oszczędzanie wody  

▪ Wykonanie grafiki promującej oszczędzanie wody  

▪ Publikacje na fb w ramach cyklu „100 lat temu w Wieliczce – życie codzienne”  

▪ Objęcie patronatem medialnym książki  "Kogut Niekurka w Afryce" autorstwa 

współpracującego z biblioteką Jerzego Grzeszczuka 

▪ Dodatkowo w ciągu miesiąca bibliotekarze pozostawali w łączności telefonicznej                            

z seniorami.  

 

Aktualizacja działań Mediateka – Biblioteka Miejska, stan na 30.06.2020r.  

W pierwszym miesiącu po ponownym uruchomieniu biblioteki (18 maja – 18 czerwca) wielicką 

książnicę odwiedziło 6075 osób, które wypożyczyły 9975 pozycji książkowych i audiobooków.  

W czerwcu zostały podtrzymane przyjęte wcześniej standardy dot. obsługi czytelników oraz zasady 

funkcjonowania biblioteki przy zachowaniu reżimu sanitarnego w związku z epidemią.  

Dużym wyzwaniem dla biblioteki było przygotowanie do uruchomienia i wdrożenie nowego 

katalogu online służącego do składania zamówień na pozycje biblioteczne drogą elektroniczną. 

Unowocześniona wersja katalogu wprowadziła wiele zmian na korzyść czytelnika, stała się 

narzędziem odpowiadającym panującym standardom, prostym w obsłudze i umożliwiającym 

sprawne wyszukiwanie, przeglądanie i zamawiane pozycji bibliotecznych.  

Biblioteka zaangażowała się we wspólną akcję „Dzień Dziecka online w gminie Wieliczka” 

organizowaną pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka poprzez udział w nagraniu 

filmiku z życzeniami dla najmłodszych we współpracy z MGOPS oraz za pośrednictwem transmisji 

na żywo „Molikowej wieczorynki” – spotkania online z Molikiem i jego przyjacielem Grufalo.  

W czerwcu realizowane były zakupy nowości książkowych, które zostały udostępnione                          

do wypożyczania jeszcze przed wakacjami. W celach promocyjnych został nagrany filmik, w którym 

dzieci – czytelnicy wielickiej biblioteki zachęcały do skorzystania z nowej oferty.  

Tuż przed wakacjami zaplanowano akcje zachęcające do odwiedzania biblioteki w okresie letnim, 

m.in. promocję w I tygodniu wakacji zwiększającą ilości wypożyczeń do 10 książek. Z końcem 

miesiąca został także skrócony okres kwarantanny książek z obowiązujących dotychczas 5 do 3 dni.  

Na przełomie miesiąca rozpoczęła się akcja promująca kolekcje książkowe, którymi dysponuje 

biblioteka, zachęcając do korzystania z nich w okresie wakacji.  

Tuż przed wakacjami zostały ogłoszony konkurs online „Molik on tour”, w którym czytelnicy 

zgadują i zaznaczają na mapie miejsca, które systematycznie będą wyświetlane na fb biblioteki                     

w czasie wakacji.  
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W czerwcu rozdano nagrody w konkursie dla dzieci i młodzieży na nagranie recenzji filmowej 

ulubionych książek pt. „Książka Kamera Akcja” organizowanym w czasie kwarantanny. Zostały 

także przekazane książki dla Wspólnoty Młodzieży Niepełnosprawnej pozyskane dzięki współpracy 

z Dyskusyjnym Klubem Książki.  

Podobnie jak w poprzednich miesiącach w trakcie trwania epidemii oferta dedykowana seniorom 

przyjęła formę online. W związku z wdrażaniem kolejnych etapów znoszenia obostrzeń                             

i poprawiających się danych dot. zachorowań w gminie Wieliczka, powiecie i Małopolsce 

zaplanowano zajęcia Wakacyjnego Klubu Seniora w postaci 2 spotkań rękodzielniczych w lipcu oraz 

3 wycieczek plenerowych w sierpniu, przy zachowaniu obowiązujących przepisów i wymagań GIS, 

MZ i MEN, z ograniczeniem ilości uczestników. Od 1 lipca zaplanowano także powrót                            

do wydawania Wielickiej Karty Aktywnego Seniora.  

W perspektywie zbliżających się wakacji oraz zauważając wyraźny spadek odwiedzin biblioteki 

przez dzieci i młodzież w nowej przestrzeni Mediateki (pomieszczeniu dawnej stajni) została 

utworzona Dziecięca Strefa Wakacyjna. W ramach oferty letniej zostały przewidziane tutaj zajęcia 

warsztatowe dla dzieci i młodzieży oraz dostęp do stałej oferty bibliotecznej (xbox, gry planszowe, 

czytelnia komputerowa, roboty). Dzięki współpracy z Kinem Wielicka Mediateka w ofercie 

wakacyjnej znalazły się także seanse dla dzieci wyświetlanie w sali kinowej w tygodniu w ramach 

„Letnich poranków filmowych” oraz seanse familijne dla dzieci, młodzieży i rodzin w soboty                    

i niedziele.  

Wszystkie zajęcia organizowane w Mediatece w okresie wakacji zostały zaplanowane zgodnie                  

z obowiązującymi wytycznymi i panującym reżimem sanitarnym przy ograniczeniu ilości osób.                  

W tym celu przygotowano odpowiednie regulaminy zajęć, karty zapisu i wytyczne związane                     

z epidemią.  

Biblioteka zaplanowała także ofertę wakacyjną dla dzieci w filiach bibliotecznych, w formule 1 zajęć 

w tygodniu w każdej filii.  

W czerwcu biblioteka organizowała następujące działania online:  

▪ Wykład online Urszuli Król pt. „Mistrzowie pastelu” w ramach Poniedziałkowego Klubu 

Seniora  

▪ Tutorial rękodzielniczy „Woreczki na zakupy zero waste z firanki”  

▪ Spotkanie online z cyklu Damska Torebka pt. „Kosmetyki i zabiegi w okresie letnim” 

prowadzone przez Magdalenę Korzeniowską  

▪ Spotkanie w ramach Siłowni literackiej pt. „Jak efektywnie planować i usprawnić 

komunikację” – wykład dla Wspólnoty Młodzieży Niepełnosprawnej prowadziła Małgorzata 

Miszczak  
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Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce 

 
Zadania realizowane przez jednostkę: 

Lp. Nazwa zadania Realizacja Ilość osób 

1. 

Budowa przebudowa dróg lokalnych zapewniających 

bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi 

na terenie Gminy Wieliczka - zadanie unijne 

Zadanie w trakcie 

realizacji 
10 

2. 
Rozbudowa drogi gminnej nr 560920K w miejscowości 

Czarnochowice 

Zadanie w trakcie 

realizacji 
10 

3. Przebudowa drogi 560915K w Janowicach 
Zadanie w trakcie 

realizacji 
19 

4. Przebudowa i rozbudowa ul. Reformackiej i Łąkowej 
Zadanie w trakcie 

realizacji 
15 

5. 

Remont nawierzchni bitumicznych dróg betonem 

asfaltowym i asfaltem lanym na terenie miasta i gminy 

Wieliczka 

Zadanie w trakcie 

realizacji 

Umowa podpisana – 

rozpoczęcie prac 

od 15.04.2020 

4 

6. 
Remont nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami dróg i 

ulic na terenie miasta i gminy 

Zadanie w trakcie 

realizacji 
4 

7. Utrzymanie zieleni (zieleń w pasie drogowym - drzewa) 
Zadanie w trakcie 

realizacji 
2 

8. Utrzymanie czystości miasta (ulice, chodniki, schody) 
Zadanie w trakcie 

realizacji 
3 

9. Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej 2 rejony 

Podpisana umowa 

realizacja od 

15.04.2020 

10 
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10.  Opracowanie projektów W trakcie realizacji 9 

11. 
Przebudowa drogi gminnej nr 560909K w Sierczy w km 

0+000,00 do 1+520,00” 

Zadanie w trakcie 

realizacji 
24 

12. 

 Budowa muru oporowego dla miejsc postojowych 

w obrębie drogi gminnej nr 560909K w miejscowości 

Siercza 

Zadanie w trakcie 

realizacji 
8 

13. 

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń 

uspokojenia ruchu drogowego tj. progów zwalniających i 

wysepek na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy 

Wieliczka 

Zadanie w trakcie 

realizacji 
3 

14. Bieżąca konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej 
Zadanie w trakcie 

realizacji 
1 

15. 
Bieżąca konserwacja oświetlenia stylowego w centrum 

miasta Wieliczka 

Zadanie w trakcie 

realizacji 

3 

 

16. 
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i 

Gminy Wieliczka 

Zadanie w trakcie 

realizacji 
5 

17. 
Zadania inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulicznego (25 

zadań) - środki sołeckie i fundusz obywatelski 

Zadanie w trakcie 

realizacji 

Wykaz 

osób 

poniżej 

 

Zakład Elektroinstalacyjny ELNOW Krzysztof Nowak, 

Mała Wieś 58 32-002 Węgrzce Wielkie 

I etap opracowanie 

dokumentacji 

technicznych 

II etap realizacja 

zadania III/IV kwartał 

3 

FLASH Zakład Elektroinstalacyjny Grzegorz Łasocha 32-

020 Wieliczka, Pawlikowice 191 

I etap opracowanie 

dokumentacji 

technicznych 

II etap realizacja 

zadania III/IV kwartał 

1 

Firma Wykonawczo Projektowej ELWEL Rafał Wełna 
I etap opracowanie 

dokumentacji 
1 
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Janowice 155, 32-020 Wieliczka   technicznych 

II etap realizacja 

zadania III/IV kwartał  

PHU PUMAR Marcin Puch, Paweł Sobczyk s.c. Koźmice 

Wielkie 192A 

I etap 

opracowanie 

dokumentacji 

technicznych 

II etap realizacja 

zadania III/IV kwartał 

2 

 

Od 25 maja przywrócono pracę w Gminnym Zarządzie Dróg w systemie jednozmianowym                               

w standardowych godzinach (poniedziałek 8-17, wtorek-piątek 8-16). Natomiast nadal obowiązują 

pozostałe ograniczenia wprowadzone Zarządzeniem nr 56/2020 Burmistrza Miasta i Gminy 

Wieliczka z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań (ograniczenia 

bezpośredniej obsługi mieszkańców). W dalszym ciągu utrzymujemy wewnętrzny zakaz 

przemieszczania się pracowników pomiędzy wydziałami i poszczególnymi budynkami Urzędu.  

- Informacja o możliwości składania wniosków pisemnych została wywieszona  i zorganizowano 

możliwość składania wniosków w formie papierowej. 

- Kontakt bezpośredni ze stronami  na zewnątrz został ograniczony do minimum. W przypadku 

konieczności  zorganizowania spotkania jest to spotkanie na określoną godzinę przy zapewnieniu 

bezpiecznych odległości. 

- Zadania inwestycyjne i remontowe Gminnego Zarządu Dróg realizowane są na bieżąco. 

Prowadzone są zdalne konsultacje z wykonawcami i inspektorami nadzoru inwestorskiego                    

i autorskiego dot. realizowanych zadań. Kontrole w terenie prowadzone są indywidualnie przy ew. 

udziale inspektora nadzoru przy zachowaniu bezpiecznych odległości. Wszelkie dodatkowe 

uzgodnienia i rozwiązywanie ew. problemów i uwag związanych z prowadzeniem robót 

rozwiązywane jest drogą telefoniczną ew. mailową. W przypadku konieczności przeprowadzone są 

kontrole w terenie przy zachowaniu wszelkich wymaganych zaleceń. 

Oświetlenie uliczne – nadal  obowiązuje  wyłączenie oświetlenia ulicznego od godz. 24.00 

(przesterowanie zegarów OU nastąpiło od 16.04.2020r.) 

Strefa płatnego Parkowania - od 1.06.2020 r. pobierane są opłaty za parkowanie w Strefie 

Płatnego Parkowania. 
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Straż Miejska 

 
            Od 17 marca 2020, na podstawie Zarządzenia Komendanta Straży Miejskiej w Wieliczce, 

pracownicy nie podejmują czynności wymagających bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, tzn. 

interwencje przyjmuje się wyłącznie telefonicznie lub drogą elektroniczną, komenda Straży jest 

zamknięta dla osób postronnych. Zawieszono czynności sprawdzające w postępowaniach karnych i 

mandatowych. Nie prowadzi się także kontroli palenisk w domach wymaganych przez Uchwałę 

antysmogową Sejmiku Małopolskiego. Podejmujemy interwencje dotyczące przestępstw, 

bezpośredniego zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców, mienia gminnego, bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, ale tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla uczestników ruchu, oraz                           

w przypadku nieprzestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi. Odpowiednie informacje umieszczone zostały na BIP Straży Miejskiej w Wieliczce, 

stronie www oraz na tablicy informacyjnej przed siedzibą Straży. 

Od 26 marca 2020 r., zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego rozpoczęto ścisłą 

współpracę z policją w zakresie zwalczania i przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19, 

początkowo jedynie w sferze informacyjnej, a począwszy od 2 kwietnia br.,  po kolejnym poleceniu 

Wojewody w tym zakresie z dnia 31 marca 2020 r., rozpoczęto wspólne patrole wraz z policjantami 

Komendy Powiatowej w Wieliczce, mające na celu głównie ewidencjonowanie i kontrole miejsc                  

i osób przebywających na kwarantannach domowych, granicznych i zaleconych przez SANEPID. 

Osoby pozostające na kwarantannie wzywane są do zidentyfikowania się. Wezwanie 

podawane jest za pomocą megafonu, jeśli nie udostępniono numeru telefonicznego. Identyfikacja 

następuje poprzez okazanie się osoby, która pozostaje na kwarantannie. Jeśli w danym punkcie 

pozostaje więcej takich osób, najczęściej członkowie rodziny, identyfikuje się wszystkich na 

podstawie oświadczeń i zestawia z wykazem prowadzonym przez SANEPID. Polecenie Wojewody 

wprowadza też odrębny obowiązek informacyjny, ciążący na Straży, wymagający codziennego 

raportowania do KPP o stanach etatowych, liczbie, rodzaju i wynikach interwencji wspólnych                    

i własnych Straży.  

Po wprowadzeniu polecenia Wojewody z 2 kwietnia, działalność Straży, poza czynnościami 

wykonywanymi wspólnie z policją, została ograniczona wyłącznie do czynności związanych z 

przeciwdziałaniem skutkom pandemii koronawirusa. Kontrolowane są miejsca publiczne – parki 

place zabaw, boiska i inne obiektu sportowe – w celu egzekwowania zakazu przebywania                            

i gromadzenia się w tych miejscach. Sprawdzane są punkty małej gastronomii – zakazem objęta jest 

sprzedaż i podawanie napojów i żywności   w miejscu prowadzenia działalności, poza sprzedażą na 

wynos i z dowozem. Kontrolą objęte są też sklepy i tereny bezpośrednio przed nimi. Przedmiotem 

kontroli jest zakaz gromadzenia się klientów poza wyznaczonymi strefami. 

              Od 6 kwietnia 2020, na podstawie Zarządzenia Komendanta Straży Miejskiej  w Wieliczce, 

nasi pracownicy w dalszym ciągu nie podejmują czynności wymagających bezpośredniego kontaktu 

z mieszkańcami, tzn. interwencje przyjmuje się wyłącznie telefonicznie lub droga elektroniczną, 

komenda Straży jest zamknięta dla osób postronnych. Zawieszono czynności sprawdzające w 

postępowaniach karnych i mandatowych. Nie prowadzimy także kontroli palenisk  w domach 
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wymaganych przez Uchwałę antysmogową Sejmiku Małopolskiego.  Podejmujemy interwencje 

dotyczące przestępstw, bezpośredniego zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców, mienia gminnego, 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia                               

dla uczestników ruchu oraz  w przypadku nieprzestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości  i przeciwdziałania alkoholizmowi. Odpowiednie informacje umieszczone zostały na BIP 

Straży Miejskiej w Wieliczce, naszej stronie WWW oraz na tablicy informacyjnej przed siedzibą 

Straży 

 Od 26 marca 2020, zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego rozpoczęliśmy ścisłą 

współpracę z policją w zakresie zwalczania i przeciwdziałania skutkom epidemii Covid 19, 

początkowo jedynie w sferze informacyjnej, a począwszy od 2 kwietnia br, po kolejnym poleceniu 

Wojewody w tym zakresie z 31 marca, kontynuujemy wspólne patrole wraz z policjantami Komendy 

Powiatowej w Wieliczce (od 6 kwietnia -30 kwietnia – 83 wspólne patrole łączone z policja),mające 

na celu głównie ewidencjonowanie i kontrole miejsc i osób przebywających na kwarantannach 

domowych, granicznych i zaleconych przez SANEPID. 

Osoby pozostające na kwarantannie wzywane są do zidentyfikowania się . Wezwanie podawane jest 

za pomocą megafonu jeśli nie udostępniono numeru telefonicznego. Identyfikacja następuje poprzez 

okazanie osoby która pozostaje na kwarantannie. Jeśli w danym punkcie pozostaje więcej takich 

osób, najczęściej członkowie rodziny, identyfikuje się wszystkich na podstawie oświadczeń                       

i zestawia z wykazem prowadzonym przez Sanepid. Polecenie Wojewody wprowadza też odrębny 

obowiązek informacyjny, ciążący na Straży, wymagający codziennego raportowania do KPP                          

o stanach etatowych, liczbie, rodzaju i wynikach interwencji wspólnych i własnych Straży. 

 Po wprowadzeniu polecenia Wojewody z 2 kwietnia, nasza działalność, poza czynnościami 

wykonywanymi wspólnie z policją, została ograniczona wyłącznie do czynności związanych                      

z przeciwdziałaniem skutkom pandemii koronawirusa. Kontrolujemy miejsca publiczne – parki place 

zabaw, boiska i inne obiekty sportowe – w celu egzekwowania zakazu przebywania i gromadzenia 

się w tych miejscach. Sprawdzamy punkty małej gastronomii – zakazem objęta jest sprzedaż                       

i podawanie napojów i żywności w miejscu prowadzenia działalności, poza sprzedażą na wynos i z 

dowozem. Kontrolą objęte są też sklepy i tereny bezpośrednio przed nimi. Przedmiotem kontroli jest 

zakaz gromadzenia się klientów poza wyznaczonymi strefami. 

 

Od 16 kwietnia po wejściu obowiązkowych  maseczek przeprowadzono 54 interwencje dotyczące 

nieprzestrzegania zakazu. Osobom do których funkcjonariusze podjęli  interwencje dot. braku 

maseczki  zostały pouczone a funkcjonariusze przekazali  im maseczki   do noszenia. W dniu 

14.04.2020 nasi  funkcjonariusze uczestniczyli również w reanimacji  osoby do przyjazdu 

pogotowia. 

 

Patrole wspólne realizowane są według ustaleń komendantów jednostek. Zasadniczo, jeśli nie ma 

innych zadań traktowanych priorytetowo, wystawiamy dwa patrole wspólne na obu zmianach, oraz 

dwa patrole własne, które realizują zadania bieżące lub inne, zalecane przez policję. W weekendy 

wystawiamy po jednym patrolu wspólnym. 

Dodatkowo, nasi pracownicy obsługują także autobus służący do przewożenia osób zarażonych lub 

w okresie kwarantanny. 
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Obecnie na 19 etatach funkcjonariuszy, 1 osoba przebywają na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, 

jedna jest w okresie wypowiedzenia i odbiera zaległy urlop wypoczynkowy 

  

W okresie, o którym mowa w informacji, wykonaliśmy: 

• 211 patroli wspólnych z policją na podstawie polecenia Wojewody 

• 340 osoby pouczone odnośnie obowiązku noszenia maseczek (obowiązek zniesiono  29 

maja) 

• 7 mandatów za brak maseczki w miejscu publicznym 

• 178 kontroli boisk placów zabaw i innych obiektów sportowych pozostających  we władaniu 

Gminy i innych podmiotów pod kątem zabezpieczeń i kontroli dostępu oraz w przypadku 

nieuprawnionego przebywania na tych obiektach ( do momentu zniesienia ograniczeń) 

• 229 interwencji w Parku Mickiewicza (zakaz przebywania i gromadzenia się, spożywanie 

alkoholu) 

• 126 interwencji dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych, w tym: 34 osób 

odwiezionych do miejsc zamieszkania 17 do izby wytrzeźwień, 

• 39 interwencji dotyczących obiektów handlowych 

Nadal w mocy pozostaje polecenie Wojewody Małopolskiego podporządkowujące straże miejskie 

policji na poziomie operacyjnym, w związku z czym w naszej działalności ustawowej, poza 

czynnościami związanymi z Covid 19, ograniczamy się do sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, 

zakłóceń spokoju i bezpieczeństwa publicznego, przestępstw  i wykroczeń związanych z 

naruszeniami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Inne zadania realizujemy w miarę możliwości 

kadrowych, w sposób możliwie bezpieczny dla naszych pracowników jak i osób w stosunku do 

których interwencje są podejmowane 

 
Aktualizacja działań Straż Miejska w Wieliczce, stan na 30.06.2020r. 
           W okresie  1  czerwca  do 18  czerwca 2020, na podstawie Zarządzenia Komendanta Straży 

Miejskiej w Wieliczce, nasi pracownicy w dalszym ciągu nie podejmowali czynności wymagających 

bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, tzn. interwencje przyjmowano  wyłącznie telefonicznie 

lub droga elektroniczną, komenda Straży jest zamknięta dla osób postronnych. Zawieszono 

czynności sprawdzające w postępowaniach karnych i mandatowych. Nie prowadzimy także kontroli 

palenisk  w domach wymaganych przez Uchwałę antysmogową Sejmiku Małopolskiego.  

Podejmowaliśmy interwencje dotyczące przestępstw, bezpośredniego zagrożenie życia i zdrowia 

mieszkańców, mienia gminnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale tylko w przypadku 

bezpośredniego zagrożenia dla uczestników ruchu, oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisów 

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Odpowiednie informacje 

umieszczone zostały na BIP Straży Miejskiej w Wieliczce, naszej stronie WWW oraz na tablicy 

informacyjnej przed siedzibą Straży 

 Po wypowiedzeniu polecenia Wojewody z 18 czerwca 2020 powróciliśmy do standardowego  

funkcjonowania naszej jednostki.  Komenda Straży Miejskiej  została otwarta, petenci i strony 

postępowań przyjmowani są osobiście. Realizujemy wszystkie zgłaszane interwencje . Liczba 

interwencji znacznie wzrosła. Kontynuujemy kontrolę miejsca publiczne – parki place zabaw, boiska 

i inne obiekty sportowe – w celu egzekwowania zakazu przebywania i gromadzenia się w tych 
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miejscach. Sprawdzamy punkty gastronomiczne w zakresie obowiązujących przepisów regulujących 

ich działalność Kontrolą objęte są też sklepy i tereny bezpośrednio przed nimi. Przedmiotem kontroli 

jest zakaz gromadzenia się klientów poza wyznaczonymi strefami. 

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce  

   Z chwilą ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2 / Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r./, ograniczyliśmy nasze 

świadczenia do udzielania porad zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych              

lub systemów łączności potwierdzających tożsamość świadczeniobiorcy, w tym przez telefon. 

O funkcjonowaniu SPZLO w Wieliczce w dobie pandemii informowaliśmy na bieżąco Pana 

Burmistrza i Pana Sekretarza Miasta i Gminy Wieliczka wysyłając dzienne raporty .Pracują 

wszystkie poradnie w pełnej gotowości poza Poradnią Rehabilitacyjną, której działalność została 

ustawowo zawieszona na czas panowania COVID - 19. Niewielką ilość przyjętych pacjentów 

zanotowano w Poradni Okulistycznej z powodu nieobecności lekarzy przebywających na zwolnieniu 

lekarskim lub zasiłku opiekuńczym nad dzieckiem  do lat ośmiu. 

Od 15 kwietnia 2020 r. zwiększamy liczbę pacjentów przyjmowanych w bezpośrednim 

kontakcie z lekarzem, pielęgniarką lub innym pracownikiem personelu medycznego,                      

nie wyłączając badań diagnostycznych przy zachowaniu obowiązujących standardów chroniąc 

zarówno pacjenta , jak i pracownika przychodni przed zakażeniem. 

W kwietniu br. średnio dziennie pracowało ośmiu lekarzy POZ-u, a każdy z nich udzielał                    
od pięciu do siedmiu porad w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. 

Od 01.04. do 30.04.br. udzielono świadczeń: 

0- w Podstawowej Opiece Zdrowotnej - 2 894 porady, 

1- w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej - 1449 porad , a w bezpośrednim kontakcie                 

650 pacjentów, 

2- Analityka przebadała 359 osób i wykonała 1310 badań, 

3- Gabinet Zabiegowy przyjął 173 pacjentów, 

4- Poradnia RTG przyjęła 78 pacjentów i wykonała 95 procedur. 

Z dniem 27 kwietnia br. uruchomiliśmy dla dzieci do lat osiemnastu szczepienia profilaktyczne 
zgodne z kalendarzem szczepień. 

Utrudnieniem w pracy była absencja pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich lub 

zasiłkach opiekuńczych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii może zostać 
wznowiona działalność lecznicza w zakresie rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach 
ambulatoryjnych i dziennych. W związku z tym, od dnia 4 maja 2020 wznawiamy realizację 
świadczeń w pełnym zakresie rehabilitacji leczniczej udzielanej w warunkach stacjonarnych przy 

http://30.04.br/
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zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa dla pacjentów i pracowników, zgodnie z decyzją 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

Aktualizacja działań SPZLO, stan na 31 maja 2020r.  

O funkcjonowaniu SPZLO w Wieliczce w dobie pandemii informujemy na bieżąco wysyłając dzienne 
raporty do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce. Nadal utrzymujemy wprowadzoną wcześniej w 
pracy naszej przychodni dwuzmianowość. 
Zwiększamy ilość pacjentów przyjmowanych w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, pielęgniarką 
lub innym personelem medycznym, nie wyłączając badań diagnostycznych: RTG, USG, Echo serca . 
W miesiącu maju dołączyła : 
- Poradnia Gastroenterologiczna z Pracownią Endoskopową, 
- Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, 
- Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna , 

- Fizjoterapia Ambulatoryjna. 
Od 29 kwietnia Poradnia Dziecka rozpoczęła szczepienia ochronne   dla dzieci, zgodne                        z 
kalendarzem szczepień oraz szczepienia zalecane - początkowo w pierwszej kolejności niemowlęta 
do drugiego roku , a obecnie wszystkie dzieci do osiemnastego roku życia .                   W maju tylko 
na same teleporady przyjęła; 
- Podstawowa Opieka Zdrowotna przyjęła 3054 pacjentów, 
- Poradnia Dziecka 751 pacjentów, 
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 2224 pacjentów. Łącznie 
udzielono teleporad  6029 

Natomiast fizycznie; 
Analityka, Gabinet Zabiegowy, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka 
Specjalistyczna, Poradnia Stomatologiczna , Diagnostyka - łącznie przyjęły 2369 pacjentów. 
Zmniejsza się liczba nieobecności zarówno wśród lekarzy, jak i pozostałych pracowników 
przychodni. 
 

Aktualizacja działań Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego, stan 

na 30.06.2020r.                                          

  

W związku z kolejnym etapem przywracania świadczeń w bezpośrednim kontakcie pacjenta z 

lekarzem, pielęgniarką lub innym personelem medycznym w miesiącu czerwcu zwiększamy ilość 

przyjmowanych pacjentów z uwzględnieniem badań diagnostycznych:  RTG, USG, Echo serca.  

Proces rozszerzania usług w bezpośrednim kontakcie pacjenta z lekarzem, pielęgniarką stosowany 

był już w maju bieżącego roku. Sukcesywnie rośnie liczba tak realizowanych świadczeń , a to  

pozwala na zmniejszenie liczby zaległych zleceń powstałych z powodu pandemii. W ostatnich 
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dniach czerwca b.r. Poradnia Rehabilitacyjna realizowała już zlecenia bieżące. W miesiącu czerwcu 

przyjęła imponującą liczbę 988 pacjentów: 

- Poradnia Rehabilitacyjna z poradami lekarskimi – 41 pacjentów, 

- Rehabilitacja Ambulatoryjna – 378 pacjentów, 

- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej z poradą lekarską – 99 pacjentów, 

- Fizjoterapia  Ambulatoryjna -470 pacjentów. 

W wielu wypadkach przyczyną opóźnień w realizacji zleceń lekarskich są sami pacjenci,                        

a powodem  tej sytuacji jest niezgłaszanie się zainteresowanych na leczenie z obawy przed 

zakażeniem koronawirusem. Niezależnie od powyższego wszystkie badania profilaktyczne 

wykonywane są w zasadzie na bieżąco ( okres oczekiwania pacjenta wynosi średnio  jeden miesiąc). 

Zwiększoną ilość przyjmowanych pacjentów  z zachowaniem reżimu sanitarnego odnotowała                     

w miesiącu czerwcu : 

- Pracownia Analityczna przyjmując  1076 pacjentów, 

- Poradnia Chirurgiczna  przyjmując  333  pacjentów, 

- Poradnia Ortopedyczna przyjmując  187 pacjentów. 

 

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce                                                                                                

Działania podjęte w sferze statutowej ZBK w Wieliczce: 

- Wprowadzenie zmianowości czasu pracy wraz z możliwością pracy zdalnej w celu ograniczenia 

kontaktów między pracownikami.  

- Ograniczenie bezpośredniej obsługi mieszkańców oraz wykonawców. 

- Obsługa mieszkańców możliwa jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej  w celu 

realizacji niezbędnych procedur. 

- Zakup środków ochrony osobistej wraz z płynami do dezynfekcji powierzchni  oraz przestrzeni 

wspólnych.  

- Zakup rękawiczek ochronnych dla pracowników ZBK w Wieliczce. 

- Dystrybucja maseczek zakupionych przez Gminę Wieliczka do wszystkich mieszkańców 

zamieszkujących w zasobach mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce.  

- Dezynfekcja części wspólnych w budynkach komunalnych: - domofony, klamki, drzwi zewnętrzne, 

osłony śmietnikowe 

- Dezynfekcja urządzeń na placach zabaw będących w administracji ZBK.  
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- Pomoc dla lokalnych przedsiębiorców w postaci wdrożenia procedury umożliwiającej obniżkę 

czynszu ze względu na ograniczenie lub brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej 

zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. 

Zadania zrealizowane : 

- Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych na potoku Krzyszkowice w m. Wieliczka. 

- Zakup i montaż siatek do piłkochwytów i ławek dla zawodników na boisku sportowym przy                     

ul. Strzelców Wielickich w Wieliczce. 

- Przebudowa  nawierzchni istniejącego ciągu pieszego na działce nr 423 obr. 3 w Wieliczce. 

- Usunięcie awarii wod.-kan. w budynku mieszkalnym przy ul. Dembowskiego 28 w Wieliczce. 

- Remont zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji 

sanitarnej do budynku komunalnego Siercza 258, na działce nr 12/ Siercza, gm. Wieliczka. 

- Remontu lokalu mieszkalnego nr 45 przy ul. W. Pola 14 w Wieliczce –etap II. 

- Remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Szpunara 8/A w Wieliczce.    

- Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w Sołectwie Chorągwica. 

Zadania będące w trakcie realizacji: 

- Wykonanie zadaszenia przejścia pomiędzy budynkami przy ul. Powstania Warszawskiego 1                      

w Wieliczce. 

- Modernizacja budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka. 

- Remont lokalu mieszkalnego os. Sienkiewicza 17/3 w  Wieliczce. 

- Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa. 

- Renowacja tablic ogłoszeniowych w sołectwie Gorzków. 

- Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy środowiskowej                               

w Koźmicach Małych.  

- Remont tablicy informacyjnej w miejscowości Mietniów. 

- Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Pawlikowicach. 

- Zakup urządzeń na plac zabaw w Sułkowie. 

- Utrzymanie boiska sportowego w Sygneczowie - etap I. 

-  Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej stanu technicznego budynku  dla budynku Sądu 

Rejonowego przy ulicy Janińskiej 25 w Wieliczce. 

- Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Limanowskiego 32 w Wieliczce                                    

sanitariaty, korytarze, pomieszczenia biurowe oraz użytkowe. 
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- Wykonanie klimatyzacji w budynku wykorzystywanym na potrzeby sołectwa Chorągwica. 

- Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi:                               

Budowa elementów małej architektury na działce nr 104/15 w Małej Wsi.  

- Wykonanie klatki schodowej na poddasze w świetlicach środowiskowych w miejscowości 

Mietniów i Sułków. 

- Remont placu zabaw w miejscowości Podstolice na działce nr 208. 

-  Przeprowadzenie remontów i usuwanie awarii w placówkach oświatowych – Szkoły Podstawowe 

– ,, Remont budynku Szkoły Podstawowej w Podstolicach  gm. Wieliczka  – wzmocnienie 

konstrukcji budynku w poziomie piętra oraz hali sportowo-widowiskowej”. 

- Zakup i montaż kamery monitoringu na terenie sołectwa Chorągwica. 

- Remont Wiejskiego Domu Kultury w Małej Wsi. 

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej chodnika na działkach 137/13, 137/17                                 

w miejscowości Sygneczów. 

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka: etap II. 

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce realizuje na bieżąco wszystkie płatności  m.in. dodatki 

mieszkaniowe i energetyczne oraz przekazuje udziały do wspólnot. Zgłaszane awarie i usterki w 

lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz sołectwach, usuwane są niezwłocznie po zgłoszeniu. 

Ponadto na bieżąco prowadzone są przeglądy techniczne budynków będących  w administracji ZBK 

zgodnie z prawem budowlanym. 

Raport ZBK w Wieliczce dotyczący podjętych działań stan na 31 maja 2020r. 

- Wprowadzenie stacjonarnej pracy w pełnym wymiarze czasowym z zachowaniem zasad higieny.  

- Obsługa mieszkańców możliwa jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej  w celu 

realizacji niezbędnych procedur. Przyjmowanie stron w ZBK odbywa się   z zachowaniem dystansu 

społecznego i zasad higieny. 

- Zakup środków ochrony osobistej wraz z płynami do dezynfekcji powierzchni oraz przestrzeni 

wspólnych.  

- Zakup rękawiczek ochronnych dla pracowników ZBK w Wieliczce. 

- Dezynfekcja części wspólnych w  dwóch budynkach na ulicy Jasnej: - domofony, klamki, drzwi 

zewnętrzne, osłony śmietnikowe 

- Dezynfekcja części wspólnych znajdujących się w budynkach użytkowych (Węgrzce Wielkie, 

Śledziejowice).  

- W dniu 19.05.2020 r odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Mieszkaniowej. 
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- Pomoc dla lokalnych przedsiębiorców w postaci wdrożenia procedury umożliwiającej  obniżkę 

czynszu ze względu na ograniczenie lub brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej 

zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. 

- Złożono 16 wniosków o pomoc. 12 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych. 

- Przyjęcie ½ budynku na środek trwały przy ul. Brata Alojzego Kosiby. 

- Podpisanie umowy na obsługę siłowni plenerowych. 

Zadania zrealizowane (maj): 

- Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w Sołectwie Brzegi. 

- Utrzymanie boiska sportowego w Sygneczowie - etap I. 

- Zakup i montaż kamery monitoringu na terenie sołectwa Chorągwica. 

- Remont placu zabaw w miejscowości Podstolice na działce nr 208. 

- Prace remontowe na placach zabaw będących w administracji ZBK. 

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej chodnika na działkach 137/13, 137/17  w miejscowości 

Sygneczów. 

 

Zadania będące w trakcie realizacji: 

- Wykonanie zadaszenia przejścia pomiędzy budynkami przy ul. Powstania Warszawskiego 1                      

w Wieliczce. 

- Modernizacja budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka. 

- Remont lokalu mieszkalnego os. Sienkiewicza 17/3 w  Wieliczce. 

- Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa. 

- Renowacja tablic ogłoszeniowych w sołectwie Gorzków. 

- Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy środowiskowej                                

w Koźmicach Małych.  

- Remont tablicy informacyjnej w miejscowości Mietniów. 

- Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Pawlikowicach. 

- Zakup urządzeń na plac zabaw w Sułkowie. 

-  Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej stanu technicznego budynku dla budynku Sądu 

Rejonowego przy ulicy Janińskiej 25 w Wieliczce. 
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-  Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Limanowskiego 32 w Wieliczce–   sanitariaty, korytarze, 

pomieszczenia biurowe oraz użytkowe. 

- Wykonanie klimatyzacji w budynku wykorzystywanym na potrzeby sołectwa Chorągwica. 

- Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi                            

Budowa elementów małej architektury na działce nr 104/15 w Małej Wsi.  

- Wykonanie klatki schodowej na poddasze w świetlicach środowiskowych w miejscowości 

Mietniów i Sułków. 

-  Przeprowadzenie remontów i usuwanie awarii w placówkach oświatowych – Szkoły Podstawowe 

– ,, Remont budynku Szkoły Podstawowej w Podstolicach  gm. Wieliczka                                                 

- wzmocnienie konstrukcji budynku w poziomie piętra oraz hali sportowo-widowiskowej”. 

- Remont Wiejskiego Domu Kultury w Małej Wsi. 

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka  etap II. 

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce realizuje na bieżąco wszystkie płatności  m.in. dodatki 

mieszkaniowe i energetyczne oraz przekazuje udziały do wspólnot. 

Dodatki mieszkaniowe: 

12 decyzji:  11 pozytywnych, 1 odmowna 

Dodatki energetyczne: 

18 decyzji: 17 pozytywnych,  1 odmowna 

Zgłaszane awarie i usterki w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz sołectwach, usuwane są 

niezwłocznie po zgłoszeniu. 

 Ponadto na bieżąco prowadzone są przeglądy techniczne budynków będących w administracji ZBK 

zgodnie z prawem budowlanym. 

 

Raport ZBK w Wieliczce dotyczący podjętych działań stan na 30 czerwca 2020r. 

Podjęte przez wydział działania w związku z COVID - 19: 

- Obsługa mieszkańców możliwa jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej                                           

w celu realizacji niezbędnych procedur. Przyjmowanie stron w ZBK odbywa się                                

z zachowaniem dystansu społecznego i zasad higieny.                                                                                                         

- Zakup środków ochrony osobistej wraz z płynami do dezynfekcji powierzchni oraz przestrzeni 

wspólnych.                                                                                                                                                          

- Dezynfekcja budynków mieszkalnych.                                                                                                            

- Dezynfekcja placów zabaw i siłowni plenerowych.                                                                                 
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- Zmiana zarządzenia dot. ograniczenia wykonywania zadań przez ZBK w Wieliczce.                                 

- Zmiana treści zarządzenia nr 10/2019 dot. Regulaminu ZFŚS. 

- Pomoc dla lokalnych przedsiębiorców w postaci wdrożenia procedury umożliwiającej obniżkę 

czynszu ze względu na ograniczenie lub brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej 

zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. 

- Złożono 2 wnioski o pomoc, które zostały pozytywnie rozpatrzone. 

 

Zadania zrealizowane w 2020 roku ( czerwiec ): 

- Prace porządkowe przy budynku komunalnym ul. Żeromskiego w Wieliczce. 

- Prace awaryjne w mieszkaniach komunalnych. 

 - Montaż nawiewników w mieszkaniach komunalnych. 

 

Zadania będące w trakcie realizacji w 2020 roku: 

- Wykonanie zadaszenia przejścia pomiędzy budynkami przy ul. Powstania Warszawskiego 1                              

w Wieliczce. 

- Modernizacja budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka. 

- Remont lokalu mieszkalnego os. Sienkiewicza 17/3 w  Wieliczce. 

- Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa. 

- Renowacja tablic ogłoszeniowych w sołectwie Gorzków. 

- Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy środowiskowej                               

w Koźmicach Małych.  

- Remont tablicy informacyjnej w miejscowości Mietniów. 

- Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Pawlikowicach. 

- Zakup urządzeń na plac zabaw w Sułkowie. 

- Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej stanu technicznego budynku dla budynku Sądu 

Rejonowego przy ulicy Janińskiej 25 w Wieliczce. 

-  Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Limanowskiego 32 w Wieliczce –   sanitariaty, 

korytarze, pomieszczenia biurowe oraz użytkowe. 

- Wykonanie klimatyzacji w budynku wykorzystywanym na potrzeby sołectwa Chorągwica. 
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- Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi - Budowa elementów 

małej architektury na działce nr 104/15 w Małej Wsi.  

- Wykonanie klatki schodowej na poddasze w świetlicach środowiskowych w miejscowości 

Mietniów i Sułków. 

- Przeprowadzenie remontów i usuwanie awarii w placówkach oświatowych – Szkoły Podstawowe – 

,, Remont budynku Szkoły Podstawowej w Podstolicach  gm. Wieliczka  – wzmocnienie konstrukcji 

budynku w poziomie piętra oraz hali sportowo-widowiskowej”. 

- Remont Wiejskiego Domu Kultury w Małej Wsi. 

-  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka: etapII. 

-  Budowa parkingu na dz. 485 na potrzeby sołectwa Kokotów: etap II. 

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce realizuje na bieżąco wszystkie płatności                

m.in. dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz przekazuje udziały do wspólnot. 

Dodatki mieszkaniowe: 9 decyzji:  9 pozytywnych 

Dodatki energetyczne: 5 decyzji:    5 pozytywnych 

Zgłaszane awarie i usterki w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz sołectwach, usuwane są 

niezwłocznie po zgłoszeniu. Ponadto na bieżąco prowadzone są przeglądy techniczne budynków 

będących w administracji ZBK zgodnie z prawem budowlanym. 

 

Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce 

 
ZCK Wieliczka nie realizuje obecnie żadnych zadań inwestycyjnych ani prac remontowych. Ciągi 

piesze na cmentarzu są dezynfekowane. 

Kaplica – Dom Pogrzebowy jest każdorazowo po ceremonii dezynfekowany oraz zachowany jest 

harmonogram pogrzebów uwzględniający godzinny odstęp pomiędzy ceremoniami. 

Na stronie internetowej ZCK Wieliczka oraz na tablicach informacyjnych są widoczne komunikaty 

dotyczące ograniczeń w uczestnictwie w obrzędach pogrzebowych oraz w kwestii obsługi biura. 

W biurze ZCK Wieliczka dostępne są środki dezynfekujące do rąk dla pracowników oraz petentów. 

 

Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce niniejszym składa informację dotyczącą środków 

ostrożności w związku z sytuacją pandemii koronawirusa. 

• Wprowadzono dyżury dla pracowników biurowych 

• ZCK Wieliczka nie realizuje obecne żadnych zadań inwestycyjnych ani prac 

remontowych. 

• Ciągi piesze na cmentarzu są dezynfekowane. 

• Kaplica – Dom Pogrzebowy jest każdorazowo po ceremonii dezynfekowany oraz 

zachowany jest harmonogram pogrzebów uwzględniający godzinny odstęp pomiędzy 
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ceremoniami. 

• Na stronie internetowej ZCK Wieliczka oraz na tablicach informacyjnych są 

widoczne komunikaty dotyczące ograniczeń w uczestnictwie w obrzędach 

pogrzebowych oraz w kwestii obsługi biura. 

• W biurze ZCK Wieliczka dostępne są środki dezynfekujące do rąk dla pracowników 

oraz petentów. 

• Ograniczenie przyjmowanych osób w biurze. 

• Dostosowanie się do wytycznych Ministra Zdrowia odnośnie pogrzebów  

 

Aktualizacja Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce stan na 31.05.2020r 

 

1) Ogólna liczba pracowników ZCK Wieliczka: 7 osób. 

2) ZCK Wieliczka nie realizuje obecne żadnych zadań inwestycyjnych ani prac remontowych. 

3) Kaplica – Dom Pogrzebowy jest każdorazowo po ceremonii dezynfekowany oraz zachowany 

jest harmonogram pogrzebów uwzględniający godzinny odstęp pomiędzy ceremoniami. 

4) Dopuszczalna liczba uczestników ceremonii pogrzebowych przebywających w kaplicy, to 5 

osób, nie wliczając osób sprawujących ceremonię. 

5) Na stronie internetowej ZCK Wieliczka oraz na tablicach informacyjnych są zamieszczone 

komunikaty dotyczące ograniczeń w uczestnictwie w obrzędach pogrzebowych oraz o 

ograniczonym wstępie do biura. 

6) W biurze ZCK Wieliczka dostępne są środki dezynfekujące do rąk dla pracowników oraz 

petentów. 

 

Aktualizacja Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce stan na 30.06.2020r 

 

1) Ogólna liczba pracowników ZCK Wieliczka: 7 osób. 

2) ZCK Wieliczka nie realizuje obecne żadnych zadań inwestycyjnych ani prac remontowych. 

3) Kaplica – Dom Pogrzebowy jest każdorazowo po ceremonii dezynfekowany oraz zachowany 

jest harmonogram pogrzebów uwzględniający godzinny odstęp pomiędzy ceremoniami. 

4) Na stronie internetowej ZCK Wieliczka oraz na tablicach informacyjnych są zamieszczone 

komunikaty dotyczące konieczności ochrony ust i nosa u osób uczestniczących w obrzędach 

pogrzebowych oraz u petentów biura ZCK Wieliczka. 

5) W biurze ZCK Wieliczka dostępne są środki dezynfekujące do rąk dla pracowników oraz 

petentów. 

 

Solne Miasto sp. z o.o. 

 
W związku z pojawieniem się wirusa Covid 19 i wprowadzonymi restrykcjami spółka Solne Miasto 

zmuszona była do zaprzestania prowadzenia działalności w swoich obiektach                                      

z dniem 13 marca. Spółka zatrudnia 54 osoby na podstawie umowy o pracę oraz ok. 60 osób na 

podstawie umowy zlecenia.  
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W chwili zaprzestania działalności wobec Naszych Klientów zostały podjęte działania                      

w poszczególnych działach: 

Dział Administracji:                                                                                                                       

Zgodnie z zaleceniami części osób przekazano sprzęt komputerowy i zostały skierowane  do pracy 

zdalnej. Pozostałe osoby z administracji na co dzień zajmujące się głównie obsługą Naszych 

klientów wyraziły chęć pracy fizycznej (malowanie ścian, sprzątanie itp.) Natomiast od 20 kwietnia 

z pracownikami działu uzgodniono i podpisano stosowne porozumienie   w sprawie obniżenia 

wymiaru czasu pracy tym samym wynagrodzenia. 

Dział Techniczny:                                                                                                                                

W związku z brakiem osób trzecich na obiekcie przystąpiono do napraw i konserwacji technicznych 

których nie można wykonać podczas użytkowania obiektu przez Klientów.  Rok rocznie w obiekcie 

jest przeprowadzana na przełomie sierpnia i września tzw. „przerwa techniczna”  w tym roku ze 

względu na Covid 19 prace te zostały wykonane obecnie  i nie będzie potrzeby zamykania obiektu   

w ww. terminie. Natomiast od 20 kwietnia z pracownikami działu uzgodniono i podpisano stosowne 

porozumienie w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy tym samym wynagrodzenia. 

Dział Kasowy:                                                                                                                                      

W pierwszej kolejności osoby zostały skierowane na zaległe urlowy wypoczynkowe, natomiast od 

20 kwietnia w Spółce Solne Miasto w uzgodnieniu z pracownikami i podpisaniu stosownego 

porozumienia osoby przebywają na tzw „postojowym” i tym samym nie świadczą pracy. 

Dział Sprzątający:                                                                                                                              

Od 13 marca do 20 kwietnia pracownicy działu wykonywali czynności niecodzienne związane z 

uporządkowaniem i doczyszczeniem obiektu tak jak to robią podczas wspomnianej wcześniej 

„przerwy technicznej”. Od 20 kwietnia w uzgodnieniu z pracownikami i podpisaniu stosownego 

porozumienia osoby przebywają na tzw „postojowym” i tym samym nie świadczą pracy. 

Dział Ratowników:                                                                                                                             

Od 13 marca do 20 kwietnia pracownicy działu wykonywali czynności niecodzienne związane                     

z uporządkowaniem i doczyszczeniem głównie hali basenowej i należących do niej pomieszczeń. 

Część osób została skierowano na zaległe urlopy wypoczynkowe. Od 20 kwietnia w uzgodnieniu z 

pracownikami i podpisaniu stosownego porozumienia osoby przebywają na tzw „postojowym” i tym 

samym nie świadczą pracy. 

Dział Sali zabaw:                                                                                                                                           

Od 13 marca do 20 kwietnia pracownicy działu wykonywali czynności niecodzienne związane z 

uporządkowaniem i do czyszczeniem pomieszczeń. Kolejno zostali skierowani  na zaległe urlopy 

wypoczynkowe. Od 20 kwietnia w uzgodnieniu z pracownikami i podpisaniu stosownego 

porozumienia osoby przebywają na tzw „postojowym” i tym samym nie świadczą pracy. 

Dział fitness:                                                                                                                                           

Od 13 marca do 20 kwietnia pracownicy działu wykonywali czynności niecodzienne związane z 

uporządkowaniem i do czyszczeniem pomieszczeń. Kolejno zostali skierowani  na zaległe urlopy 
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wypoczynkowe. Od 20 kwietnia w uzgodnieniu z pracownikami i podpisaniu stosownego 

porozumienia osoby przebywają na tzw „postojowym” i tym samym nie świadczą pracy. 

Dział Obsługi Areny Lekkoatletycznej:                                                                                           

Od 13 marca do 20 kwietnia pracownicy działu zostali skierowani na zaległe urlopy wypoczynkowe. 

Od 20 kwietnia w uzgodnieniu z pracownikami i podpisaniu stosownego porozumienia osoby 

przebywają na tzw „postojowym” i tym samym nie świadczą pracy. 

Wszyscy pracownicy Solnego Miasta zgodnie z  art.18 Rozporządzenia Rady Ministrów    w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku                                                   

z wystąpieniem stanu epidemii zostali przeszkoleni i zapoznani zgodnie z  wytycznymi.  

Praca odbywa się w systemie zmianowym, pracownicy zostali podzieleni w grupy tak,                       

aby nie mieli ze sobą kontaktu. 

• Inwestycja prowadzona przy ul. Boguckiej „Budowa hali sportowo dydaktycznej”                  

nie została wstrzymana. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe malarskie, brukarskie 

wokół budynku, fliziarskie w zapleczach socjalno-sanitarnych. Prowadzone prace 

wyprzedzają na dzień dzisiejszy harmonogram, przewidywany termin zgłoszenia budynku do 

odbioru to lipiec/sierpień ( zgodnie z umową październik br). 

• W kwietniu Spółka przeprowadziła przetarg na zakup i dostawę energii elektrycznej do 

swoich nieruchomości. Cena uzyskana w przetargu jest korzystna dla spółki ( było 383zł 

Mwh obecnie jest 259 zł Mwh) da to oszczędność w ciągu roku ok 160 tys zł. 

• Z końcem maja zostanie ogłoszony przetarg na budowę Szkoły Podstawowej                                          

wraz z zapleczem sportowym przy ul. Jedynaka. Przygotowany został Program 

Funkcjonalno-Użytkowy, mapa do celów projektowych, badania geologiczne terenu pod 

inwestycje, aktualnie przygotowujemy specyfikacje istotnych warunków zamówienia w celu 

ogłoszenia przetargu. 

• Spółka Solne Miasto złożyła stosowny wniosek w ramach I tarczy antykryzysowej w celu 

uzyskania dofinansowania do zaprzestanej działalności w kwocie 103 156 zł. 

• Spółka Solne Miasto złoży w najbliższym czasie stosowny wniosek w ramach II tarczy 

antykryzysowej w celu uzyskania subwencji z Państwowego Funduszu Rozwoju w kwocie 

490 000 zł. 

W czasie postoju przeprowadzono w spółce prac:                                                                                          

- malarskie pomieszczeń, korytarzy wewnątrz budynku                                                                         

- malarskie elewacji zewnętrznej budynku                                                                                               

- malarskie murów koło fontanny                                                                                                              

- malarskie elementów małej architektury ( kosze na śmieci, ławki, słupki wraz z łańcuchami wzdłuż 

Alei Solidarności                                                                                                                                                            

- wymiany części technicznych na podbaseniu                                                                                            

- wymiany drzwi w sanitariatach ogólnodostępnych w części basenowej                                                

- mycie okien w całym budynku                                                                                                                

- czyszczenie nawierzchni granitowych na patio, schodów przed budynkiem i otoczenia fontanny                                                                                                                                                           



 
 

 

 

100 
 
 

 

 

- aranżacji nowych zieleńcy przed budynkiem                                                                                                          

- dokonano 5 -letniego przeglądu obiektu pod względem technicznym, elektrycznym, 

przeciwpożarowym i uzyskano stosowne zaświadczenia i dokumenty. 

W celu podtrzymania kontaktu z Naszymi Klientami zorganizowane zostały zajęcia sportowe on 

line.Obecnie czekamy na możliwość uruchomienia obiektu.



 
 

 

 

101 
 
 

 

 

 

Wydział Zamówień Publicznych 
Raport dot. stanu zatrudnienia oraz czynności organizacyjnych podjętych w celu przeciwdziałania COVID-19 przez Wydział Zamówień 

Publicznych: 

Osoby zatrudnione w WZP 

L.p. Imię i nazwisko Wymiar etatu 
Organizacja pracy (w 

związku z COVID-19) 

Zagrożenia (-) 

podjęte przeciwdziałania (+) 

1. Adam Konieczny Pełen etat Stacjonarna 8h/d + wymienny harmonogram pracy osób znajdujących się                                     

w bezpośredniej bliskości w miejscu pracy  

 + korzystanie przez pracowników z transportu indywidualnego 

+ wykluczenie bezpośrednich kontaktów pracowników z 

przedstawicielami Wykonawców 

+ stosowanie komunikacji elektronicznej 

+ przeprowadzanie sesji otwarcia ofert z zastosowaniem 

transmisji online 

- bezpośredni kontakt pracowników z ofertami składanymi                              

w tradycyjnej formie (zgodnie z uPzp nie można całkowicie 

wykluczyć składania ofert w formie „papierowej” w przypadku 

postępowań prowadzonych w tzw. procedurze krajowej) 

Stan na maj: 

+ przeprowadzanie sesji otwarcia ofert z zachowaniem środków 

bezpieczeństwa: stosowanie maseczek i jednorazowych 

rękawiczek, zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy 

osobami uczestniczącymi w otwarciu ofert. 

 

2. Dorota Męka Pełen etat 

Wymiennie: 

1 dzień pracy 

stacjonarnej/ 

1 dzień pracy zdalnej. 

Stan na 31 maja: praca 

stacjonarna 
3. Ewelina Trąbka Pełen etat 
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Aktualizacja raportu Wydział Zamówień Publicznych, stan na dzień 30.06.2020r  

 

 

Przedstawiam zbiorczy raport ze stanu zatrudnienia oraz czynności organizacyjnych podjętych w celu przeciwdziałania COVID-19 

przez Wydział Zamówień Publicznych: 

 

Osoby zatrudnione w WZP 

 

Ilość pracowników WZP 

Organizacja pracy 

(w związku z COVID-

19) 

Zagrożenia (-) 

podjęte przeciwdziałania (+) 

3 osoby Stacjonarna 

+ korzystanie przez pracowników z transportu indywidualnego 

+ stosowanie komunikacji elektronicznej 

+ przeprowadzanie sesji otwarcia ofert z zachowaniem następujących środków 

bezpieczeństwa: stosowanie oraz zapewnienie uczestnikom środków ochrony 

indywidualnej oraz płynu odkażającego, zachowanie wymaganej odległości 

pomiędzy osobami uczestniczącymi w otwarciu ofert 

- bezpośredni kontakt pracowników z ofertami i przesyłkami składanymi w 

tradycyjnej formie (zgodnie z uPzp nie można całkowicie wykluczyć składania ofert 

w formie „papierowej” w przypadku postępowań prowadzonych w tzw. procedurze 
krajowej) 
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Zestawienie liczby pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Wieliczka 

Jednostka 

Pracownicy ogółem 

(bez umów 

cywilnoprawnych) 

Zwolnienie 

lekarskie/ 

zasiłek 

Zasiłek 

opiekuńczy 

COVID-19 

Urlop 

macierzyński/ 

wychowawczy 

Urlop 

wypoczynkowy 

Urlop 

zdrowotny 

Urlop 

bezpłatny 

Umowy 

cywilnoprawne 

UMiG 168 12 11 8 4 0 12 0 

Szkoły 1089 27 6 34 15 18 9 0 

Przedszkola 206 12 3 3 2 2 0 0 

Żłobek 24 0 0 0 0 0 0 0 

MGOPS 90 1 3 9 0 0 0 0 

Straż Miejska 25 3 2 0 4 0 0 0 

ZBK 13 0 0 0 0 0 0 0 

ZCK 7 0 0 0 0 0 0 0 

GZD 17 0 0 0 0 0 0 0 

MBM 28 0 0 4 0 0 1 0 

WCK 15 2 0 2 0 0 0 78 

SPZLO 141 27 5 3 21 0 3 42 

ZGK 139 8 0 0 0 2 0 0 

Solne Miasto 54 0 0 0 0 0 0 60 
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WST 30 0 0 0 0 0 0 15 

RAZEM: 2046 92 30 63 46 22 25 195 

 


