Raport z działań podjętych w związku z wystąpieniem COVID-19
za okres 01.07.2020 - 31.12.2020:
I Działania wybranych komórek organizacyjnych Urzędu:
Wydział Spraw Administracyjnych i Kadr
JAX

10.07.2020

SŁUPKI
1 934,24
ODGRODZENIOWE

2256,12

JAX

14.07.2020

RAMKA
INFORMACYJNA

453,80

558,17

DDD CZYSTOŚĆ

28.07.2020

DEZYNFEKCJA
BUDYNKU

1550,00

1906,50

JAX

31.08.2020

PŁYN DO
DEZYNFEKCJI

154,00

189,42

SYSTEM-SERWIS

7.09.2020

TERMINALE DO
POMIARU
TEMPERATURY

17073,17

21000

MERIDA

30.09.2020

AUTOMAT DO
796,39
DEZYNFEKCJI RĄK

979,56

MERIDA

12.10.2020

AUTOMAT DO
796,39
DEZYNFEKCJI RĄK

979,56

JAX

14.10.2020

MASECZKI

1012,20

1245

JAX

21.10.2020

PŁYN DO
DEZYNFEKCJI

268,32

330,03

DDD CZYSTOŚĆ

21.10.2020

DEZYNFEKCJA
BUDYNKU

1200

1476

DDD CZYSTOŚĆ

21.11.2020

DEZYNFEKCJA
BUDYNKU

2800

3444

DDD CZYSTOSĆ

5.11.2020

DEZYNFEKCJA
BUDYNKU

900

1107

DDD CZYSTOŚĆ

10.11.2020

DEZYNFEKCJA
BUDYNKU

900

1107

29 838,51

36 578,36

Wydział Prawny
Działania organizacyjne:
W okresie objętym raportem pracownicy Wydziału Prawnego pracowali w sposób nie powodujący
bezpośrednich kontaktów ze sobą ani z innymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.
Pracownicy wykonywali swoje obowiązki pracując w siedzibie Urzędu a częściowo świadcząc
pracę w sposób zdalny poprzez e-mail , telefonicznie oraz system Microsoft Teams.
Działania merytoryczne:
W związku ze stanem epidemii pracownicy Wydziału Prawnego opracowali, opiniowali
i parafowali projekty zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz Uchwał Rady Miejskiej
w Wieliczce.

Ponadto pracownicy udzielali bieżącej konsultacji w sprawach nowych, powszechnie obowiązujących przepisów prawnych wprowadzanych w związku ze stanem epidemii. Osoby zatrudnione w
Wydziale opiniowały cały szereg umów zawieranych przez Gminę w związku ze stanem epidemii.
W okresie epidemii, z uwagi na ograniczenie pracy sądów oraz częściowe zawieszenie rozpraw w
sądach radcowie prawni nie uczestniczyli w odwołanych rozprawach, a także uczestniczyli w
rozprawach w trybie zdalnym. Nadal sporządzane były wnioski, pozwy, apelacje i inne pisma
procesowe. Oprócz tych działań Wydział na bieżąco realizuje swoje zadania nie związane ze stanem
epidemii. Wydział Prawny nie dysponuje własnym budżetem.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej
Wydział na bieżąco zamieszczał informacje na stronie internetowej www.wieliczka.eu oraz na
facebooku Miasta i Gminy Wieliczka dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Ponadto
publikowano informacje w lokalnej prasie oraz przygotowywano materiały filmowe z udziałem
burmistrza Wieliczki informujące o sytuacji. Akcja informacyjna polegała również na przygotowaniu
i rozpowszechnianiu wśród mieszkańców plakatów i ulotek zawierających najbardziej istotne
informacje dotyczące epidemii. Na bieżąco prowadzono korespondencję z klubami sportowymi,
parafiami, Wielickim Centrum Kultury oraz Biblioteką Miejską w Wieliczce w celu przekazywania
odpowiednich wytycznych w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną. Utrzymywano
również kontakt z grupami artystycznymi w celu przygotowywania projektów realizowanych online.
WYDARZENIA KULTURALNE

Po wprowadzeniu stanu epidemii w marcu 2020 r. zmieniono formułę wydarzeń kulturalnych - część
odbyła się z udziałem ograniczonej ilości uczestników lub bez udziału publiczności, wiele projektów
zaprezentowano jedynie za pomocą mediów społecznościowych - na stronie internetowej oraz
facebooku.
POPOŁUDNIE ZE STRAUSSEM

Polskie Towarzystwo Straussowskie zorganizowało cykl koncertów "Popołudnie ze Straussem"
w wykonaniu Orkiestry Straussowskiej OBLIGATO pod dyrekcją Jerzego Sobeńki. Koncerty
z udziałem znanych solistów odbywały się na scenie plenerowej Szkoły Muzycznej w dniach: 28
czerwca, 26 lipca oraz 30 sierpnia. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi miejsca siedzące
rozstawione były w bezpiecznej odległości, uczestnicy mieli zakryty nos i usta.
DNI ŚWIĘTEJ KINGI – ŚWIĘTO MIASTA

Dni Świętej Kingi w roku 2020 zorganizowano zupełnie inaczej niż do tej pory – w zmienionej
formule, z mniejszym rozmachem, bez masowych koncertów - postawiono na aktywny wypoczynek
i dużą porcję świeżego powietrza. Od piątku 24 lipca do niedzieli 26 lipca bawiliśmy się podczas
plenerowych atrakcji w różnych zakątkach miasta, które przygotowaliśmy dla mieszkańców,
podtrzymując tym samym wspólne celebrowanie dnia patronki górników. Podczas Dni Św. Kingi w
dniach 24-26 lipca 2020 r. zastosowano następujące środki ostrożności:
1. Wszystkie wydarzenia odbyły się w plenerze w miejscach specjalnie wytyczonych, wyraźnie
oznaczonych jako teren dla widowni.
2. Obowiązywały maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników, ponadto zamieszczono informację
o tym obowiązku w widocznych miejscach.
3. Obowiązywała dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy oraz przy wyjściu.
4. W szatniach i toaletach dostępne były środki do dezynfekcji.
5. Oznaczono pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.
6. Wyposażono osoby sprzątające w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
7. Zastosowano odpowiednie odległości między uczestnikami wydarzenia (1,5 m)
8. Widownię usytuowano minimum 2 metry od sceny.

SPEKTAKL „PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO KOBIETY”

Sztuka Siemiona Złotnikowa „Przyszedł mężczyzna do kobiety” w reżyserii Violetty Arlak
i Tadeusza Chudeckiego zagościła na deskach Wielickiej Mediateki 31 lipca. Widownia mogła zająć
połowę wszystkich miejsc zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
WYSTAWA PODĄŻAJ ZA KOTEM

W dniu 16 lipca w Dziecięcej Strefie Wakacyjnej Wielickiej Mediateki otwarto wystawę "Podążaj za
kotem", stanowiącą zbiór 25 znakomitych prac rumuńskich rysowników zrzeszonych w Klubie
Rumuńskich Ilustratorów. Wystawa była otwarta do końca wakacji.
SPOTKANIE W BRZEGACH

W dniach 1-2 sierpnia 2020 r. na Campus Misericordiae w Brzegach trwało tradycyjne spotkanie w
IV rocznicę Światowych Dni Młodzieży 2016, jednak bez większego zgromadzenia publiczności.
Tegoroczne spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnie odprawionej Drogi Krzyżowej, którą poprowadzili
o. Mariusz Tabor oraz ks. proboszcz Andrzej Pietrusa. W sobotnich uroczystościach jak zawsze
obecni byli druhowie OSP oraz muzycy Gospel Voice. Na Polach Miłosierdzia, o godz. 21.00
rozpoczęła się 24-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, który został wystawiony w
monstrancji z Światowych Dni Młodzieży. O godz. 19.00 w niedzielę odprawiona została uroczysta
msza święta na Polach Miłosierdzia w Brzegach.
CUDOWNA MOC BUKIETÓW

„Cudowna moc bukietów” to konkurs, który Miasto i Gmina Wieliczka organizuje wraz
z Instytutem Dziedzictwa Narodowego. Konkurs ten nawiązuje do dawnej tradycji święcenia
bukietów z kwiatów i ziół w przypadającym 15 sierpnia dniu Matki Boskiej Zielnej. Wydarzenie
„Cudowna moc bukietów” tradycyjnie obywa się na placu obok drewnianego kościoła pw. Ducha
Świętego w Podstolicach. W 2020 roku, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, konkurs odbył się w
formie online.
ROCZNICA BITWY 1920

15 sierpnia to przede wszystkim święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane również
świętem "Matki Boskiej Zielnej" oraz święto Wojska Polskiego. W roku 2020 obchodziliśmy
również ważną, historyczną rocznicę: 100 - lecie Bitwy Warszawskiej, słynnego "Cudu nad Wisłą".
W tym dniu w Wieliczce indywidualnie składano kwiaty i zapalano znicze przy Pomniku Odrodzenia
Polski na wielickich Plantach.
ROCZNICA ZAGŁADY ŻYDÓW W WIELICZCE

W dniu 27 sierpnia na Rynku Górnym w Wieliczce odbyły się uroczystości upamiętniające 78.
Rocznicę zagłady Żydów z Wieliczki i okolicznych miejscowości. Pod tablicą upamiętniającą
tragiczne wydarzenia z 1942 roku złożono kwiaty, następnie na cmentarzu żydowskim w Wieliczce
zapalono znicze.
SUMMER MUSIC FESTIVAL

Tegoroczny Summer Music Festival przeżyliśmy inaczej niż zwykle. Dopiero u schyłku lata - od 29
sierpnia do 5 września - mogliśmy uczestniczyć w koncertach w pomniejszonym gronie, ale na
równie wysokim poziomie, co w poprzednich edycjach tego prestiżowego wydarzenia, które jest
jednym z największych spotkań muzycznych w naszym mieście. Widownia mogła zająć połowę
wszystkich miejsc zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
ROCZNICA AGRESJI HITLEROWSKIEJ I SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

W dniu 1 września oraz 17 września w Wieliczce przy Pomniku Odrodzenia Polski na wielickich
plantach delegacje indywidualnie złożyły wieńce i zapaliły znicze.

ROCZNICA OBŁAWY W PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ

W dniu 11 września 2020 r. w Poszynie – rejonie Puszczy Niepołomickiej - odbyły się uroczystości
upamiętniające tragiczne wydarzenia z 1939 roku, kiedy to 56 żołnierzy z V Pułku Strzelców
Podhalańskich poległo w wyniku obławy wojsk niemieckich. Przy Grobach Żołnierzy w Puszczy
Niepołomickiej odbył się Apel, msza święta polowa, a następnie złożono wieńce i zapalono znicze.
KONCERT PAPIESKI Z OKAZJI ROCZNICY WYBORU PAPIEŻA POLAKA

W rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 16 października 2020 roku, w imieniu
mieszkańców zapalone zostały znicze pamięci jako wyraz wdzięczności i duchowej łączności
z Ojcem Świętym. Ze względu na środki ostrożności rocznica odbyła się bez udziału harcerzy i
większego zgromadzenia publiczności, mieszkańcy przychodzili pod pomnik indywidualnie w ciągu
dnia.
Od 24 października 2020 roku obowiązywały zasady, że w imprezach i spotkaniach nie może
uczestniczyć więcej niż 5 osób, dlatego wszystkie wydarzenia od tego dnia organizowano
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W 2020 roku inaczej niż dotychczas – w ciszy i zadumie - mieszkańcy indywidualnie bądź w małych
delegacjach składali kwiaty przy Pomniku Odrodzenia Polski na wielickich Plantach, świętując
Odzyskanie Niepodległości Polski. Wieczorem, 11 listopada Wielicką Mediatekę, a także Oddział
IPN w Wieliczce rozświetliła iluminacja z symbolami i barwami narodowymi.
BARBÓRKA

Barbórka w 2020 roku odbyła się w Wielickiej Mediatece w formie online, bez udziału publiczności.
UROCZYSTOŚCI PRZY POMNIKU OBOK WARZELNI

4 grudnia 2020 r. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz Cecylia Radoń Zastępca Dyrektora
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie złożyli kwiaty przy odnowionym pomniku
poświęconym ofiarom publicznej egzekucji dokonanej przez niemieckich okupantów 4 grudnia 1943
roku przy ul. Dembowskiego w Wieliczce. Nie przekroczono ilości 5 osób.
109 URODZINY H. KOZUBSKIEGO

10 grudnia 2020 r. swoje 109. urodziny świętował HENRYK KOZUBSKI - przedwojenny harcerz,
społecznik, malarz amator, od lat związany z wielicką grupą twórców ART-KLUB. List gratulacyjny,
kwiaty i tort przekazano Jubilatowi na zewnątrz, nie odwiedzono go osobiście.
RENOWACJA KAPLICZEK PRZYDROŻNYCH

- Realizacja pełnej konserwacji technicznej i estetycznej estetyczna Kamiennej Kapliczki
Przydrożnej pw. Najświętszej Marii Panny w Wieliczce - lipiec rozpoczęcie prac, a w listopadzie
zakończenie prac i odbiór.
- Realizacja pełnej konserwacji technicznej i estetycznej Kapliczki Słupowej pw. św. Jana
Nepomucena z 1872 roku w Golkowicach – sierpień rozpoczęcie prac, a w listopadzie zakończenie
prac i odbiór.
- Odnowienie pomnika upamiętniającego 10. Polaków rozstrzelanych przez okupantów niemieckich
04.12.1943 r. znajdujący się w Wieliczce przy ul. E. Dembowskiego – odnowę pomnika wykonano z
inicjatywy Miasta i Gminy Wieliczka oraz Instytutu Pamięci Narodowej przy wsparciu podmiotów
prywatnych – sierpień rozpoczęcie prac, a w październiku zakończenie prac.
- Demontaż i wykonanie nowego fundamentu kapliczki słupowej pw. św. Matki Bożej
Niepokalanego Poczęcia i św. Floriana w Wieliczce – październik.
- Opracowanie programów prac konserwatorskich
- Opracowanie projektu budowlanego dla kapliczki w Golkowicach

FUNKCJONOWANIE ORLIKÓW

Zasady korzystania z obiektów sportowych typu Orlik w okresie lipiec-grudzień 2020 r. W związku z
odmrażaniem polskiego sportu od 18 maja do grudnia zgodnie z zarządzeniami Rady Ministrów
obowiązywały zmienione zasady korzystania z boisk sportowych typu Orlik w Mieście i Gminie
Wieliczka (Aleja Solidarności w Wieliczce, Krzyszkowice, Koźmice Wielkie oraz Śledziejowice).
Korzystającym z Orlików musieli przestrzegać następujący zasady:
1) w tym samym czasie z każdego boiska mogło korzystać określona ilość osób
(zgodnie z zmieniającymi się wytycznymi),
2) przeprowadzano weryfikację uczestników
(zgłoszenie do zarządcy liczby osób wchodzących na obiekt),
3) w czasie korzystania z obiektu obowiązywało:
• Zachowanie dystansu społecznego - 2 m
• 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 mogła wejść na boisko po zejściu grupy poprzedniej w 15 min odstępach
czasowych.
5) osoby znajdujące się w okolicach boisk orlika miały obowiązek zakrywania twarzy
DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH, STYPENDIA I NAGRODY SPORTOWE

Podczas rozliczania dotacji za 2019 r. nie przyjmowano stron w celu składania dokumentów i
wyjaśnień, komunikowano się telefonicznie i mailowo. Niezbędne dokumenty w oryginale
dostarczano za pomocą skrzynki znajdującej się przed urzędem.
WYDARZENIA SPORTOWE
GALA SPORTU WIELICKIEGO
Aby wyróżnić najwybitniejszych

przedstawicieli sportu na wielickiej ziemi Gmina Wieliczka
każdego roku organizuje Galę Sportu Wielickiego. W 2020 r. ze względu na pandemię Covid-19 i
obostrzenia z niej wynikające, uroczystość ta nie mogła odbyć się w dotychczasowej formie.
Sportowcy nie spotkali się na wspólnej gali, zostali jedynie uhonorowani za swoje osiągnięcia
sportowe okolicznościowymi medalami i pamiątkowymi dyplomami, które zostały przekazane
przedstawicielom poszczególnych klubów, którzy przychodzili po odbiór indywidualnie. Część
wyróżnień została wysłana pocztą, aby ograniczyć kontakt osobisty.
W okresie od lipca do grudnia 2020 roku odbyły się następujące wydarzenia sportowe, które
przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Covid 19:
TURNIEJ PIŁKARSKI z OKAZJI 101 -lecia
RELACJI DYPLOMATYCZNEJ POLSKI i RUMUNI

lipiec

WIELICZKA

ZAWODY WĘDKARSKIE W RAMACH OBCHODÓW
DNI ŚW. KINGI

lipiec

WIELICZKA

TURNIEJ RODZIN SIATKARSKICH

lipiec

WIELICZKA

58. MAŁOPOLSKI WYŚCIG GÓRSKI
ETAP WIELICZKA

sierpień

WIELICZKA

XIII BIEGI KRZESZOWICKIE

wrzesień

WIELICZKA

PLATINUM REALLY SPRINT BRZEGI

październik

WIELICZKA

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W
SIATKÓWCE

październik

WIELICZKA

MISTRZOSTWA POLSKI KADETEK W SIATKÓWCE

październik

WIELICZKA

VIII MARSZOBIEG NA ORIENTACJĘ

październik

WIELICZKA

TURNIEJ JUDO SALT CUP WIELICZKA 2020

październik

WIELICZKA

TURNIEJ SOLNA ŚCIANA-REGIONALNY PUCHAR
POLSKI WE WSPINACZCE SPORTOWEJ

październik

WIELICZKA

SZACHOWY TUR NIEJ RODZIN

październik

WIELICZKA

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU W KARATE
KYOKUSHINKAI

listopad

WIELICZKA

MŁODZIEŻOWE ROZGRYWKI FUTSALU U-16

grudzień

WIELICZKA

MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY WIELICZKA W
SZACHACH

grudzień

WIELICZKA

SZACHY DRUŻYNOWE

listopad

CER SOLNE MIASTO

SZACHY IDNYWIDUALNE

listopad

CER SOLNE MIASTO

grudzień

BASEN WIELICZKA

Szkolne zawody sportowe w ramach Igrzysk Dzieci
Eliminacje Gminne (kl. I-VI).

PŁYWANIE INDYWIDUALNE
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Szkolne zawody sportowe w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Eliminacje Gminne (klasy VII-VIII).
SZACHY DRUŻYNOWE

listopad

CER SOLNE MIASTO

SZACHY IDNYWIDUALNE

listopad

CER SOLNE MIASTO

ROZGRYWKI FUTSALOWE CHŁOPCÓW

grudzień

HALA SOLNE MIASTO

ZAWODY WĘDKARSKIE

grudzień

ŁOWISKO BRZEGI

grudzień

BASEN WIELICZKA

PŁYWANIE INDYWIDUALNE
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
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. W dniu 29 października 2020 r. zawarto Aneks nr 1 na podstawie podjętej uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego w Krakowie na skutek czego zakupiono monitoring wizyjny sal wraz z systemem
zarządzania i archiwizacji Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego oraz II Oddziału Chorób
Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej, w miejsce
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. 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. 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.
14. W dniu 29.07.2020 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 29.07.2020 r. to 14 sztuk.
W badaniach wzięły udział łącznie 402 osoby.
15.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.
16.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.
17. W dniu 30.09.2020 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 14 242,08 zł.

Wydział Geodezji i Urbanistyki
W okresie 01.07.2021 do 31.12.2021 Wydział realizował sprawy bieżące. Realizowane były
wnioski, udzielane konsultacje telefoniczne, wydawane decyzje administracyjne - dotyczy podziałów
nieruchomości. Wydawano również zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości oraz wypisy z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Prowadzono postępowania administracyjne
w celu naliczenia opłat planistycznych oraz sprawy związane z numeracją nieruchomości. Obsługa
bezpośrednia petenta. Korespondencja wysyłana pocztą, możliwość odbioru osobistego po
uprzednim kontakcie telefonicznym.

Wydział Mienia Gminnego
Wydział Mienia Gminnego w związku z wystąpieniem COVID nie podejmował działań w okresie od
01.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. Wszystkie działania zgodnie z zarządzeniem Burmistrza były
w okresie 01.04.2020 - 30.06.2020.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wydział uczestniczył i koordynował działania związane z :
• dezynfekcje pomieszczeń Mediateki Wielickiej
• dezynfekcje pomieszczeń lokali wyborczych w związku w przeprowadzonymi wyborami
• dezynfekcji przestrzeni publicznej zewnętrznej tj. przystanki, place zabaw, plac targowy
przeprowadzono 6 razy
• organizacją transportu medycznego do punktów wymazowych wykonano 12 przejazdów
• przekazano 65 tys. maseczek ochronnych mieszkańcom gminy Wieliczka
Zorganizowano:
• bank tlenu medycznego w OSP Brzegi
- zakupiono kontener 1 szt. za kwotę 28 782,00 zł
- zakupiono agregat pompowy do tlenu medycznego za kwotę 156 210,00 zł
- zakupiono urządzenie do przetaczania tlenu medycznego z reduktorem za kwotę 10 350,00 zł

- zakupiono tlen medyczny za kwotę 12 769,00 zł
• punkt wymazowy Solne Miasta ul. T. Kościuszki 15
- wynajęto kontenery za kwotę 4 624,00 zł
• punkt wymazowy przy Mediatece Wielickiej
- wynajęto kontenery za kwotę 6 125,00
Zakupiono:
- zakupiono środki do przeprowadzenia dezynfekcji zewnętrznej za kwotę 1 740,00 zł
- zakupiono opryskiwacze do prowadzenia dezynfekcji zewnętrznej 4 szt. za kwotę 6 789,00 zł
- zakupiono przyłbice, gogle, maski ochronne za kwotę 11 400,00 zł
- zakupiono , pulsoksymetry 21 szt., butle stalowe 3 szt., zestawy do tlenoterapia 20 szt. za kwotę 31
566,00 zł
Zakupione środki przekazano do jednostek OSP w celu zwiększenia ochrony osobistej strażaków
ochotników oraz prowadzenia działań związanych z dezynfekcją przestrzeni publicznej.

Jednostka Realizująca Projekt
Raport z placów budowy Projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV:
Zadanie 1 Siercza, Grabówki, Podstolice, Sygneczów, Koźmice Wielkie
Zadanie 2 Lednica Górna, Sułków
Zadanie 5 Golkowice:
- wykonawcy zostali zobligowani do przestrzegania podstawowych zasadach pracy w grupie tj.
- przestrzeganie odstępu pomiędzy poszczególnymi pracownikami i stosowania środków ochrony
osobistej
- 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
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 użycie masek ochronnych.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Działania wydziałów/jednostek odnoszące się do składanych wniosków o ulgi w związku z COVID19 (zbiorczo dla WPO, WMG i ZBK w okresie 01.07.2020-31.12.2020):
1. 27 wniosków rozpatrzono pozytywnie umarzając zaległości podatkowe wraz z odsetkami za
zwłokę w wys.222 933,00 zł.
2. 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie odraczając termin płatności należności podatkowych
w wys.13 724,00 zł.
3. 7 wniosków rozpatrzono pozytywnie obniżając czynsze za najem w wys. 12 078,89 zł.
W związku z powyższym, od dnia 01.07.2020 do dnia 31.12.2020 r. 35 wniosków rozpatrzono
pozytywnie udzielając pomoc na łączną kwotę 248 735,89 zł.

Wydział Informatyki
Od czasie trwania epidemii Wydział Informatyki podejmował szereg działań mających na celu
zapewnienie najlepszego działania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych w zmieniających się
warunkach i ograniczeniach związanych z COVID19.
W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. podjęte działania to m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zmieniono organizację pracy wydziału – jedna osoba (na zmianę) przebywała fizycznie w
urzędzie, pracownicy nie stykali się ze sobą, pozostali pracownicy w tym czasie świadczyli
pracę w sposób zdalny
Wdrożono system wideokonferencji w celu wyeliminowania bezpośrednich kontaktów
pomiędzy pracownikami. Systemem objęto kadrę kierowniczą Urzędu, jednostki
organizacyjne oraz wszystkie jednostki oświatowe.
Zmieniono i przekonfigurowano serwery oraz system informatyczny w celu umożliwienia
zdalnej pracy dla pracowników Urzędu,.
Zmieniono konfigurację central telefonicznych dostosowując je do charakteru zdalnej pracy
pracowników.
Wdrożono system do pracy zdalnej pracowników.
Na potrzeby wideokonferencji zakupiono kamery internetowe oraz zestawy słuchawkowe.
Przeprowadzono i transmitowano 6 zdalnych sesji Rady Miejskiej wraz ze zdalnymi
głosowaniami.
Przeprowadzono 87 zdalnych posiedzeń komisji Rady Miejskiej wraz ze zdalnymi
głosowaniami.
Przeprowadzono szereg spotkań on-line przy użyciu różnych platform komunikacyjnych.
Zakupiono laptopy dla pracowników na potrzeby pracy zdalnej.
W pełnym rygorze sanitarnym przygotowano i uruchomiono sieć teleinformatyczną w
wyremontowanym budynku przy ul. Limanowskiego 32.
Bezpośrednie koszty podjętych działań wyniosły ok. 10 000 zł.

Wydział Szkół i Przedszkoli
Informacja do jednostek oświatowych o podjętych działaniach:
Informacja o zaleceniach w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 dla
Dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Bieżące informacje z jednostek oświatowych :
- w m-cu sierpniu 2020 r. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych składali propozycje
funkcjonowania szkół w ramach reżimu sanitarnego od m-c września,
- informacje o funkcjonowaniu jednostek oświatowych wg stanu na 02.09.2020 r.
- informacje o funkcjonowaniu jednostek oświatowych wg stanu na 18.09.2020 r.
- informacje o funkcjonowania jednostek oświatowych wg stanu na 02.10.2020 r.
- informacje o funkcjonowaniu jednostek oświatowych wg stanu na 09.10.2020 r.
- informacje o funkcjonowaniu jednostek oświatowych wg stanu na 23.10.2020 r.
- Szkoły i placówki wychowania przedszkolnego prowadzone przez inne podmioty niż Gmina
Wieliczka w okresie od 5 października do 18 grudnia 2021 r. przesyłały tygodniowe raporty o o
wszystkich zdarzeniach związanych z COVID-19 tj. stwierdzony przypadek zakażenia w rodzinie
ucznia/nauczyciela, kwarantanna w rodzinie, stwierdzone przypadki zakażenia w placówce,

kwarantanna/zdalne nauczanie w placówce, liczba uczniów/nauczycieli odesłana do domu w
związku z niepokojącymi objawami chorobowymi oraz liczbę obecnych uczniów na koniec
tygodnia.

Zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej
W miesiącu listopadzie 2020 roku Gmina Wieliczka zakwalifikowała się do otrzymania
dofinansowania w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet
Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i
kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół
prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w
szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie,
w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości
72 474,98 zł zaplanowano zakup 25 laptopów dla 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Wieliczka.
Podpisanie umowy grantowej oraz realizacja projektu planowana jest na I półrocze 2021r.

Szkoły i Przedszkola w gminie Wieliczka - organizacja w okresie 01.07.202031.12.2020
Na podstawie § 10c ust.1 i 4 rozporządzenia MEN 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z
późn.zm.) nauczyciele zatrudnieni w szkole publicznej jak i niepublicznej mogli otrzymać 500 zł na
dofinansowanie do zakupu urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanych do pracy zdalnej z
uczniami. Otrzymanie dofinansowania było uzależnione od złożenia przez zainteresowaną osobę
wniosku do dyrektora szkoły, a w przypadku dyrektora do organu prowadzącego albo organu
rejestrującego gdy dyrektor zatrudniony jest w niesamorządowej jednostce oświatowej. Z tej formy
dofinansowania skorzystali nauczyciele z następujących szkół:
Nazwa jednostki
Kwota
Lp.
1.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce

29 000,00

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce

23 586,60

3.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce

25 961,95

4.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce

44 581,34

5.

Szkoła Podstawowa w Byszycach

10 000,00

6.

Szkoła Podstawowa w Dobranowicach

1 500,00

7.

Szkoła Podstawowa w Golkowicach

7 000,00

8.

Szkoła Podstawowa w Gorzkowie

10 369,12

9.

Szkoła Podstawowa w Grabiu

6 000,00

10.

Szkoła Podstawowa w Grajowie

13 500,00

11.

Szkoła Podstawowa w Janowicach

7000,00

12.

Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich

12 355,86

13.

Szkoła Podstawowa w Mietniowie

11 956,82

14.

Szkoła Podstawowa w Podstolicach

6 000,00

15.

Szkoła Podstawowa w Raciborsku

14 155,83

16.

Szkoła Podstawowa w Sierczy

20 782,33

17.

Szkoła Podstawowa w Sygneczowie

14 480,00

18.

Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach

17 447,73

19.

Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich

27 730,80

20.

Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce

11 912,64

Razem

315 321,02

1.

Szkoła Podstawowa ISTOTA

5 449,99

2.

Montessori

4 362,95

3.

Montessori School

10 872,06

4.

Macierzanka

1 993,98

Razem

22 678,98

Transport osób niepełnosprawnych W dniu 8.12.2020 r. wpłynął wniosek od Firmy Radio Taxi
Partner Sp. z o. o. dotyczący Umowy nr 272.10.2020 z dnia 27.08.2020 r. o wykonanie usługi
dowozu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością, orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego do
przedszkoli, szkół integracyjnych, specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021 o zmianę sposobu
wynagradzania w związku z występowaniem stanu epidemiologicznego oraz sytuacją panująca w
szkołach. Po wnikliwej analizie na podstawie art.15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.1842 z
późn. zm) podpisano aneks Nr 5 do umowy.
Dyrektorzy jednostek oświatowych w okresie od września do grudnia 2020 r. występowali do organu
prowadzącego z wnioskiem o zgodę na czasowe zawieszanie zajęć z uwagi na wystąpienie
zagrożenia korona wirusem SARS-COV-2 powodującej zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz zdrowia
dzieci, rodziców i personelu . Poniżej inf. w jakich jednostkach wystąpiło ww. sytuacja :
Lipiec:
Przedszkole nr 3 w Wieliczce - Nauczanie zdalne: 20-21.07.2020 r., Przedszkole nr 5 w Wieliczce Nauczanie zdalne: 13.07.2020 r.
Sierpień: brak wniosków

Wrzesień: Przedszkole w Koźmicach Wielkich - Nauczanie zdalne w II oddziale przedszkola: 2125.09.2020 r., Szkoła Podstawowa w Byszycach- Nauczanie zdalne: 23-25.09.2020 r. klasy III, we
wszystkich klasach: 30.09-9.10.2020 r.
Październik: Przedszkole nr 1 w Wieliczce - nauczanie zdalne w oddziale III „starszaki”: 2330.10.2020 r., Przedszkole nr 2 w Wieliczce - nauczanie zdalne w oddziale IV „starszaki”: 30.102.11.2020 r., Przedszkole nr 3 w Wieliczce - nauczanie zdalne w II oddziale: 22-23.10.2020 r.,
Całkowite zwieszenie zajęć w II i III oraz nauczanie zdalne w I i IV oddziale: 26-30.10.2020 r.,
Przedszkole nr 5 w Wieliczce - nauczanie zdalne w oddziale przedszkola „Pszczółki”
26-30.10.2020 r., Nauczanie zdalne w oddziale przedszkola „Kangurki”: 30.10-6.11.2020 r.
Przedszkole w Koźmicach Wielkich - nauczanie zdalne w oddziale II oraz III przedszkola:
16.10.2020 r., Punkt Przedszkolny Bogucice -nauczanie zdalne: 28.10-2.11.2020 r., Szkoła
Podstawowa nr 2 w Wieliczce - nauczanie zdalne w oddziale przedszkolnym 5,6 latków: 2126.10.2020 r., Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce – Nauczanie zdalne w oddziałach szkolnych
„I c” oraz „V b”: 16.10.2020 r., klasa „VIII b”: 19-22.10.2020 r, „III a”: 30.10-2.11.2020 r. Punkt
Przedszkolny Lednica Górna - nauczanie zdalne: 19-23.10.2020 r. i 26-30.10.2020 r., Szkoła
Podstawowa nr 4 w Wieliczce - nauczanie zdalne w oddziale: „I b”:16-22.10.2020 r., „II b”: 1623.10.2020 r.,„III b”: 26-29.10.2020 r., w klasach II: a,c,d,e,f,: 28-30.10.2020 r., Szkoła Podstawowa
w Byszycach – Nauczanie zdalne we wszystkich oddziałach szkoły (I-VIII) i oddziale
przedszkolnym: 30.09-9.10.2020 r., Szkoła Podstawowa w Grajowie Nauczanie zdalne klasy VIII:
20-23.10.2020 r., Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich -Nauczanie zdalne w oddziale
przedszkolnym dzieci 6-letnich: 9-12.10.2020 r., w oddziale przedszkolnym dzieci 4,5,6-letnich oraz
oddziałach szkolnych: „II a”, „III b”, „IV a”, „IV b”: 16.10.2020 r., w oddziale przedszkolnym dzieci
3-letnich oraz klasach „I a”, „I b”, „II b”, „III a”: 10-19.10.2020 r., Filia w Pawlikowicach oddział
przedszkolny – Nauczanie zdalne dzieci najmłodszych: 26-30.10.2020 r., Szkoła Podstawowa w
Sierczy – Nauczanie zdalne we wszystkich oddziałach szkoły (I-VIII) i oddziałach przedszkolnych:
8-16.10.2020 r, 19-23.10.2020 r., Nauczanie zdalne w dwóch oddziałach przedszkolnych: 2630.10.2020 r., Nauczanie zdalne w trzecim oddziale przedszkolnym: 26.10-3.11.2020 r., Szkoła
Podstawowa w Węgrzcach Wielkich – Nauczanie zdalne w oddziale klasy „III a”: 26-30.10.2020 r.
Listopad: Przedszkole nr 2 w Wieliczce - Nauczanie zdalne w oddziale IV „starszaki”: 30.102.11.2020 r., Przedszkole nr 4 w Wieliczce - Nauczanie zdalne we wszystkich oddziałach
przedszkola: 3-6.11.2020 r., II Lokalizacja Wieliczka ul. Kościuszki - Nauczanie zdalne we
wszystkich oddziałach przedszkola: 3-6.11.2020 r., Przedszkole nr 5 w Wieliczce – Nauczanie
zdalne w oddziale przedszkola „Kangurki”: 30.10-611.2020 r., W oddziale „Biedronki”: 210.11.2020 r., Przedszkole w Koźmicach Wielkich – Nauczanie zdalne w oddziale II oraz III
przedszkola: 2-6.11.2020 r., w oddziale III (5-6 latki): 16-20.11.2020 r., Przedszkole w
Śledziejowicach – Nauczanie zdalne w oddziale „Średniaków”: 4-6.11.2020 r., w oddziale
„Maluchy”: 6-12.11.2020 r. i 13-16.11.2020 r., w oddziale „Starszaki”: 6-13.11.2020 r., Szkoła
Podstawowa nr 1 w Wieliczce – Nauczanie zdalne w oddziale przedszkolnym (5-6 latki): 2023.11.2020 r., Punkt Przedszkolny Bogucice – Nauczanie zdalne: 28.10-2.11.2020 r., 3-6.11.2020 r.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce – Nauczanie zdalne w oddziale szkolnym: „I a” : 2-5.11.2020
r., w oddziale przedszkolnym (3-4 latki): 2-6.11.2020 r., Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce –
Nauczanie zdalne w oddziale szkolnym „III a”: 30.10-2.11.2020 r., Szkoła Podstawowa nr 4 w
Wieliczce – Nauczanie zdalne w oddziale przedszkolnym: 6-13.11.2020 r. Szkoła Podstawowa w
Grabiu – Nauczanie zdalne w oddziale szkolnym klasy II: 5-6.11.2020 r., Szkoła Podstawowa w
Sierczy – Nauczanie zdalne w trzecim oddziale przedszkolnym: 26.10-3.11.2020 r.
Grudzień: - brak wniosków

Działania związane z dotyczące uruchomieniem szkół:
a) W związku z pismem Nr OK.-I.967.22.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Gmina Wieliczka
otrzymała termometry bezdotykowe – 51 szt.
b) W związku z pismem Nr OK.-I.967.24.2020 Gmina Wieliczka otrzymała maseczki ochronne
do jednostek oświatowych w ilości 57 600
c) W związku z pismem Nr WB-IV.6333.37.2020 z dnia 21 września Gmina Wieliczka
otrzymała środki czystości dla placówek oświatowych`

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
W roku 2020 na działania związane COVID19 wydatkowaliśmy następujące kwoty:
- 12 044,00 zł na dezynfekcje przystanków autobusowych w mieście i gminie Wieliczka oraz małej
architektury,
- 165,00 zł na zakup przyłbic ochronnych dla pracowników wydziału,
- 5547,12 zł na wynajem ogrodzenia placu targowego Bednarka przy ul. Limanowskiego
Ponadto w roku 2020 cały czas prowadzone były działania związku z wystąpieniem COVID-19, tj. :ZGK w Wieliczce na bieżąco realizował dezynfekcje miejskiej przestrzeni publicznej (ulice i
chodniki)
- firma Gama dezynfekowała na bieżąco Park Mickiewicza oraz Planty (ławki, kosze na śmieci)
- Spółka Wodna dezynfekowała całe Miasteczko Rowerowe gdy tylko było otwarte dla mieszkańców
- 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.
- prowadzona była w roku 2020 deratyzacja w parku Mickiewicza oraz na wielickich plantach.
Transport Publiczny:
Linie WST ,Linie ALD oraz Linie MPK w pojazdach przestrzegane były reżimy sanitarne związku
z wprowadzonymi obostrzeniami,
Autobusy Wielickiej Komunikacji Miejskiej poddawane były na bieżąco dezynfekcji przestrzeni
pasażerskiej
Odpady Komunalne:
PSZOK na ul. Jedynaka został otwarty dla mieszkańców z obostrzeniami (max 3 pojazdy na terenie
PSZOK-u równocześnie)

Wydział Spraw Obywatelskich
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o ograniczeniach pracy Urzędu
Miasta i Gminy w Wieliczce sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami
załatwiane są tylko w przypadkach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•

odbioru dowodu osobistego
składania wniosku o dowód osobisty
unieważnienia dowodu na zgłoszenie utraty dowodu lub uszkodzenia
meldunku
wystawiania zaświadczeń
potwierdzania profilu zaufanego
reszta wniosków realizowana jest elektronicznie poprzez platformę ePUAP oraz pisemnie na
wniosek
praca odbywa się na stanowiskach osłoniętych szybami z użyciem maseczek ochronnych i
płynów do dezynfekcji

•
•
•

w wyżej wymienionym okresie przyjęto wnioski i wydano 1955 dowodów osobistych
w wyżej wymienionym okresie dokonano 1369 czynności zameldowań na pobyt stały i
czasowy
w wyżej wymienionym okresie dokonano 1134 czynności wymeldowań z pobytu stałego i
czasowego

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Wieliczce informuje, że w okresie 01.07.2020 do 31.12.2020r (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, przyjmowanie do protokołów oświadczeń o uznaniu ojcostwa i powrocie do
nazwiska małżonka rozwiedzionego)

•

terminowych (udzielanie ślubów cywilnych, przyjmowanie oświadczeń do protokołów)

•

niecierpiących zwłoki (np. upływ ustawowego terminu do załatwienia sprawy).

Nadmieniam, że większość ślubów cywilnych jak również wszystkie śluby plenerowe zaplanowane
w miesiącach od października do grudnia zostały przeniesione na rok 2021r. zgodnie z żądaniami
wnioskodawców w związku z wprowadzonymi ograniczeniami covid.
W okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 załatwiano głównie następujące sprawy:
1. Rejestracja zgonów-280
2. Udzielenie i rejestracja ślubów -201
3. Wpisy aktów zagranicznych-28
4. Wydawanie odpisów-3637
5. Wydawanie zaświadczeń do ślubów konkordatowych -62
6. Przyjmowanie oświadczenia o powrocie do nazwiska -10
7. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa-27

Wydział Działalności Gospodarczej
Pomimo wystąpienia stanu epidemii i zaostrzeń środkami bezpieczeństwa sprawy w Wydziale ds.
Działalności Gospodarczej realizowano w miarę możliwości na bieżąco. Zgodnie z zarządzeniem
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 56/2020 z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie ograniczenia
wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce uprzejmie informuję, iż pracownicy
Wydziału ds. Działalności Gospodarczej realizowali swoje zadania poprzez:
1) Udzielanie ciągłej informacji telefonicznej przedsiębiorcom na temat 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 przypominano przedsiębiorcom, że zgłoszenie rozpoczęcia, zmiany zawieszenia,
wznowienia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej będzie mógł dokonać
w dowolnym terminie (nawet z datą wsteczną) tak aby wpis zawierał dane z rzeczywistym stanem
rzeczy.
2) Przetwarzanie wcześniej uzgodnionych telefonicznie wniosków w zakresie:
⚫

Realizacji spraw w CEIDG ( liczba wniosków CEIDG-1 złożonych w tut. Wydziale
dotyczących):
- zmian we wpisie działalności gospodarczej - 609 wniosków
- zawieszeń działalności gospodarczej 164 wniosków
- wznowień działalności gospodarczej 104 wniosków
- likwidacji działalności gospodarczej 89 wniosków
Suma wniosków:
966 wniosków
Liczba nowo zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych na terenie Gminy
Wieliczka - ok. 160 podmiotów gospodarczych
⚫ Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub
poza miejscem sprzedaży
- liczba wydanych zezwoleń alkoholowych – ok. 70
- liczba wygaszonych zezwoleń alkoholowych – ok. 10
⚫ Realizacja spraw w zakresie transportu drogowego
- liczba wydanych licencji Taxi na terenie Gminy Wieliczka- ok 8 licencji Taxi oraz
10 wypisów do licencji Taxi

Wydział Rachunkowości Budżetowej
Wydział Rachunkowości Budżetowej – „ WRB” pracował w okresie od 01 lipca 2020 do 31 grudnia
2020 zgodnie z wydanymi zarządzeniami Pana Burmistrza. Pracownicy zobligowani byli do
przestrzegania wszelkich zasad i wytycznych higieniczno-epidemicznych poprzez stosowanie płynu
do dezynfekcji rąk, dezynfekcję miejsca pracy odpowiednimi środkami a w razie konieczności
kontaktu z innymi pracownikami z poza wydziału do zakładania maseczki. W WRB jest
zatrudnionych 17 pracowników, z czego: jeden pracownik w okresie od 02 kwietnia do 10 sierpnia
2020 r. przebywał na L4 w związku z ciążą a następnie rozpoczął okres urlopu
macierzyńskiego,cztery osoby były czasowo nieobecne w pracy w związku z izolacją domową
wywołaną przez chorobę COVID-19, pozostali zatrudnieni pracowali w sposób ciągły zachowując
terminowość wykonywanych zadań.

Wydział ds. Inwestycji
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach
Budynek przekazano do użytku protokołem z dnia 03.09.2020 r. Wykonano budynek
jednokondygnacyjny o pow. użytkowej 558,1 m2 i kubaturze 4986 m3, niepodpiwniczony. Budynek
z instalacjami elektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacją sanitarną wraz ze zbiornikiem,
kanalizacją deszczową wraz ze zbiornikiem wod-kan, c.o. i c.w.u., elektryczną, wentylacją
mechaniczną, monitoringiem CCTV, oraz z windą dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało
oddane do użytku.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie
Ocieplono ściany poniżej powierzchni terenu. Wykonano wylewki, schody, I piętro, II piętro,
tynkowanie ścian, instalacje sanitarne oraz elektryczne. 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
Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano prace ziemne, oczyszczenie cieków wodnych, rozpoczęto
roboty nad drogami wewnętrznymi. Na budowie pracuje 12 osób.

Przebudowa boiska sportowego w Pawlikowicach
Wykonano boisko trawiaste 55x90 wyposażone w bramki do piłki nożnej (2 szt.), piłkochwyty
o wysokości 6 m i długości 110 mb z siatki polipropylenowej o grubości splotu 6 mm oraz ławki
drewniane (60 m) mocowane na stałe. Boisko przekazano do użytku protokołem z dnia 16.10.2020 r.
Zadanie zostało oddane do użytku.

Budowa boiska w Zabawie
Wykonano boisko poliuretanowe o wymiarach 20x42 m wyposażone w bramki do piłki nożnej (2
szt.), kosze do koszykówki (6 szt.), słupki uniwersalne (1 kpl), ogrodzone piłkochwytami, brama i
furtka. Boisko przekazane do użytku protokołem z dnia 01.12.2020 r. Zadanie zostało oddane do
użytku.

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sygneczowie
Zakończono prace projektowe. Dnia 31.12.2020 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na roboty budowlane.

Monitoring placu rekreacyjnego w Podstolicach
Zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego. Zostały zamontowane 3 kamery IP 2Mpx, 1 kamera
IP 4Mpx wraz z instalacjami. Przekazano do użytku protokołem z dnia 28.12.2020 r. Zadanie zostało
oddane do użytku.

Wykonanie placu manewrowego na działce gminnej nr 169/1 i 169/2 w Sułkowie
Zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego. Wykonano plac manewrowy z kruszywa
o powierzchni 480 m2 i wymiarach 80m x 6m wraz z krawężnikami. Przekazano do użytku
protokołem z dnia 16.11.2020 r. Zadanie zostało oddane do użytku.

Przebudowa boiska sportowego w Parku im. A. Mickiewicza
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Turystyki i Sportu. Trwają
pracę nad rozpisaniem postępowania przetargowego i ustaleniem zakresu robót.

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach
Trwają prace projektowe.

Budowa boiska rekreacyjnego w Byszycach
W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę na roboty
budowlane. Trwają prace.

Budowa Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich
Zakup działki pod budowę Przedszkola.

Budowa Przedszkola Samorządowego w Zabawie
Zakup działek pod budowę Przedszkola.

Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych w Wieliczce
Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. W trybie przetargu nieograniczonego w formule
zaprojektuj i wybuduj zostali wyłonieni wykonawcy części I, w której przedmiotem zamówienia jest
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie i odbiór pełnego
zakresu robót budowlanych, polegających na budowie parkingu zewnętrznego w systemie „Park &
Ride” w Węgrzcach Wielkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budowy dróg dla rowerów o
łącznej długości 1830 m w mieście Wieliczka wraz z niezbędnym oznakowaniem w postaci znaków
drogowych pionowych i poziomych oraz części II, której przedmiotem zamówienia jest opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie i odbiór pełnego zakresu robót

budowlanych, polegających na budowie parkingu zewnętrznego w systemie „Park&Ride”
w Kokotowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wydział Zamówień Publicznych
Osoby zatrudnione w WZP
Ilość
pracowników
WZP

3 osoby

Organizacja pracy
(w związku z COVID19)

Dyrektor WZP –
Stacjonarna
Pracownicy WZP –
zdalna (zmianowa)

Zagrożenia (-)
podjęte przeciwdziałania (+)
+ 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
+ wprowadzenie pracy zdalnej (zmianowej)
- bezpośredni kontakt pracowników z ofertami i przesyłkami składanymi w tradycyjnej formie
(zgodnie z uPzp nie można było całkowicie wykluczyć składania ofert w formie „papierowej” w
przypadku postępowań prowadzonych w tzw. procedurze krajowej)

II. Działania jednostek organizacyjnych gminy:
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
W związku z ciągłym występowaniem koronawirusa i utrzymanymi odgórnymi wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego, stosując się również do wszystkich późniejszych zaleceń w
zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, po dniu 01 lipca 2020 (do końca 2020 roku i
nadal) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej kontynuowane były następujące obostrzenia:
1. W pomieszczeniach zakładu na bieżąco wypełniane są dozowniki środków higienicznych
mydłem antybakteryjnym „Denko”.
2. Przy umywalkach w pomieszczeniach sanitarnych wiszą instrukcje „Jak skutecznie myć
ręce”.
3. Przy umywalkach zainstalowane są bezdotykowe suszarki elektryczne, zarówno w
pomieszczeniach zakładu jak i toaletach miejskich obsługiwanych przez zakład.
4. Wydzielone są (taśmami ostrzegawczymi oraz tablicami) strefy 1,5 m odległościach w
biurach obsługujących klientów.
5. Nadal zainstalowane są przegrody z pleksy, które zabezpieczają pracowników przed
bezpośrednim kontaktem z klientem
6. Funkcjonują odosobnione stanowiska przy których obsługiwani są interesanci, których
sprawy do załatwienia wymagają dłuższego zaangażowania pracownika.
7. Utrzymujemy częste wietrzenie pomieszczeń oraz kilkakrotne (dziennie) czyszczenie i
dezynfekcje pomieszczeń, szczególnie powierzchni często dotykanych między innymi:
klamki, poręcze, blaty, aparaty telefoniczne, klawiatury itp.
8. Na bieżąco zakupywane są preparaty dezynfekująco-myjące o działaniu bakteriobójczym i
grzybobójczym „Voigt Dezopol – Med” oraz maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe
dla pracowników.
9. Na bieżąco kontrolujemy stan okularów ochronnych oraz przyłbic zakupionych dla
pracowników fizycznych. Odzież ochronna pracowników fizycznych jest profesjonalnie
czyszczona i dezynfekowana.
10. Utrzymujemy dezynfekcję dużych pomieszczeń takich jak korytarze, pomieszczenia socjalne,
toalety, hale, kabiny samochodowe, place itp. Przy użyciu urządzenia zadymiającego.

W celu zapewnienia pracownikom fizycznym bezpieczeństwa nadal utrzymujemy wprowadzone
wcześniej zmiany organizacyjne tj.
1. Odział Oczyszczania Miasta pracuje 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.
2. 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.
PSZOK nadal otwarty jest od 7:00 do 15:00 oraz od 8:00 do 16:00 w soboty.
W celu zagwarantowania mieszkańcom i pracownikom 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. Kasa przy ulicy Słowackiego 10 jest czynna
zgodnie z wywieszonym w widocznym miejscu harmonogramem. 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 - w miarę potrzeb).
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).
Zakup środków dezynfekcyjnych, środków ochronnych oraz sprzętu odkażającego do zapewnienie
wymienionych w raporcie zabezpieczeń (i ochrony), od lipca do końca 2020 roku wygenerował
koszt 17 253,46 brutto.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce
1. Zadanie ,,Kooperacje przeciw COVID''
PROJEKT ,,KOPERACJE 3 D'' Model Wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i
rodzin.
Umowa PS-WR-3D-431-1-70/20
Okres realizacji 15.09-15.11.2020r. Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Wieliczka Jednostka budżetowa
realizująca Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce Podmiot współpracujący Straż Miejska w Wieliczce
Zakupiono sprzęt i środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji usługi dezynfekcji
pomieszczeń i sprzętu do walki z epidemią.

1. Maseczki 10 110szt na kwotę 11 175,00zł
2 .Rekawiczki ochronne ilośc 12 000szt w kwocie 6 539,08zł
3. Czepki ochronne ilośc 200 szt na kwotę 60,00zł
4. Ochraniacze na buty ilość 400szt na kwotę 400,00zł
5. Fatruchy ochronne ilość 500szt na kwotę 3 714,60zł
6. Kombinezony ochronne ilość 100szt na kwotę 1 250,00zł
7. Płyny dezynfekujące ciało i powierzchnie ilość 1 285szt na kwotę 12 021,62zł
8. Dozowniki 5szt na kwotę 725,00zł
9. Termometry bezdotykowe ilość 7szt na kwotę 1 323,00zł
10. przegrody ochronne plexi ilość 3szt na kwotę 750,00zł
11. lampy wirusobójcze ilość 2 szt na kwotę 2 980,00zl
12. maty dezynfekujące ilość 10szt na kwotę 1 000,00zł
13. Ozonatory ilość 3szt na kwotę 4 750,00zł
14. Oczyszczacz poowietrza ilośc 1szt na kwotę 697,00zł
15. Usługa dezynfekcji pomieszczeń 2 razy na kwotę 2 000,00zł
Całkowity koszt wydatków - 49 996,62zł
2. Współpraca z DPS – przekazywanie środków ochrony osobistej w razie potrzeby ( maseczki
jednorazowe, płyny do dezynfekcji) DPSy przekazywały raporty dwa razy w tygodniu na temat
aktualnej sytuacji, przypadkach podejrzenia zachorowań.
3. Projekt WSPIERAJ SENIORA

Wsparcie dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w załatwianiu spraw urzędowych,
zakupy, dostarczanie gorących posiłków, realizacja recept, rozmowy wspierające i inne niezbędne
działania - do 31.12.2020 objętych 257 osób
4. w czasie 2 fali pandemii zawieszono stacjonarne zajęcia w placówkach opiekuńczych dla
dzieci i placówkach dla seniorów – w tym czasie zajęcia odbywały się on-line
5. terapia i poradnictwo odbywało się w formie stacjonarnej i on-line
6. praca w obszarze ustawy o pomocy społecznej i ustawie o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej odbywała się w zasadniczej większości stacjonarnie
7. wsparcie dla osób pozostających w kwarantannie.

Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o.
•
•
•
•
•

Bieżące monitorowanie sytuacji w kraju w oparciu o wytyczne rządu dotyczące obostrzeń
w dobie pandemii Covid -19.
Zwiększenie ilości środków ochrony osobistej dla pracowników (maski, rękawiczki, płyny
dezynfekujące).
Kontynuowanie precyzyjnego mycia oraz dezynfekcji autobusów, w tym zwiększenie
częstotliwości czyszczenia miejsc szczególnie narażonych na transmisję wirusa (rurki poręcze, uchwyty, przyciski, biletomaty, kasowniki ).
Dokonano precyzyjnego czyszczenia i odgrzybienia układu klimatyzacji jak również
dokonano ozonowania miejsc szczególnie narażonych na transmisję wirusa tj. kanałów
dolotowych, kratek wentylacyjnych oraz punktów wymiany powietrza.
Zwiększono nacisk na zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy (miejsce pracy – pojazd,
miejsce spożywania posiłków – pomieszczenie socjalne, pomieszczenia techniczne).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wprowadzono restrykcyjne działania dotyczące monitu pracowników w oparciu o ich
samopoczucie (badanie temperatury ciała).
Dokonano modyfikacji grafików podległych pracowników w taki sposób by nie narażać ich
na bezpośredni kontakt między sobą (zwiększenie przerw pomiędzy służbami /praca
wymienna).
Przesłano znaczną ilość komunikatów dla prowadzących mających na celu zachowania
środków bezpieczeństwa (częste mycie rąk, zachowanie dystansu).
Dokonano modyfikacji schematu działań na szczeblu administracyjnym (praca naprzemienna
/zdalna).
Zwiększono częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń biurowych środkami
bakterio i grzybobójczymi.
Ograniczono ilość spotkań z przedstawicielami firm w ramach powierzonego zadania
przewozowego.
Zapewniono większą ilość urządzeń służących do dezynfekcji przez pracowników jak
i petentów.
Ograniczono ilość kontaktów między pracownikami.
Dokonano modyfikacji w sposobie badania stanu trzeźwości wśród prowadzących poprzez
zakup nowego, sterylnego urządzenia (alkomat).
Zwiększono strefę buforową wyznaczoną dla prowadzących w dyspozytorni.
Dokonano modyfikacji odległości pomiędzy stanowiskami pracy na szczeblu zarządczym
i administracyjnym.
W trosce o poprawę bezpieczeństwa dokonano zmiany sposobu rozliczenia zakupów - usług
poprzez rozliczenia za pośrednictwem faktur elektronicznych z podmiotami zewnętrznymi.

Wielickie Centrum Kultury
Instytucja działania swe prowadziła w oparciu o wytyczne dla instytucji kultury oraz dla
organizatorów wydarzeń kulturalnych i zajęć edukacyjnych, które wprowadzane były między innymi
przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. W omawianym okresie instytucja
działała w trybie ciągłym, bez nałożonej kwarantanny lub izolacji dla członków zespołu. Na bieżąco
wprowadzano środki bezpieczeństwa - zarówno dla osób korzystających z naszej oferty jak również
wobec pracowników. Oferta Wielickiego Centrum Kultury była regularnie modyfikowana, a w
sprawie kluczowych projektów prowadziliśmy konsultacje z Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka
oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z obostrzeniami i
rozwijającą się sytuacją związaną z wystąpieniem stanu epidemii działalność Wielickiego Centrum
Kultury od 26 października 2020 r. została przeniesiona do przestrzeni Internetu. Kontakty
bezpośrednie i spotkania zostały ograniczone do minimum, a sprawy prowadzone były za pomocą
telefonów, poczty mailowej oraz Internetu.
1. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA I KOMERCYJNA

W drugim półroczu 2020 roku, zarówno w ramach pracy stacjonarnej jak również zdalnej
prowadzono na bieżąco obsługę kadrową (rozliczanie ewidencji czasu pracy, tworzenie listy płac,
tworzenie grafików pracy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, organizowanie szkoleń BHP
oraz badań w medycynie pracy itp.), administracyjną i socjalną (realizacja zapotrzebowań,
organizacja pracy w budynkach, ewidencja majątku, itp.) oraz finansową jednostki. Realizowano
wszystkie ustawowe zobowiązania, prowadzono działalność statystyczną, a także w związku z
wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego – dostosowywano obiekty do nowych obostrzeń,
tj.: dostarczano środki ochrony, instrukcje, zalecenia itp. W okresie wakacyjnym powróciliśmy do
organizacji wydarzeń i zajęć stacjonarnych. Wszystkie działania prowadzone były w oparciu o

wytyczne dla domów kultury. Modyfikacji uległa ilość osób korzystająca z oferty, wydarzenia
przybrały nową formułę (większość przedsięwzięć realizowana była na płycie Rynku Górnego
z zachowaniem zasad wymaganego reżimu sanitarnego), a każda z atrakcji była weryfikowana pod
względem bezpieczeństwa. Na każdym z wydarzeń, a także w salach zajęciowych dostępne były
środki do dezynfekcji, maseczki, mierzono temperaturę, a także zmodyfikowano zapisy
regulaminów. Niestety, z uwagi na bieżącą sytuację kilka z kluczowych przedsięwzięć zostało
odwołanych. Początek wakacji to również zmiana grafiku pracy, tj. pracownicy z głównej siedziby
delegowani byli do pełnienia dyżurów w świetlicach środowiskowych oraz w Punkcie Informacji
Turystycznej, co pozwoliło na zapewnienie obsługi obiektów i stopniowe uruchamianie zajęć i
aktywności lokalnych. Na bieżąco prowadzono rozliczenia zajęć i wynajmów obiektów
administrowanych przez Wielickie Centrum Kultury, rozliczano instruktorów oraz prowadzono
niezbędną dokumentację dot. realizowanych zadań statutowych. W porozumieniu z Księgowością i
Dyrektorem zatwierdzane były dokumenty do zapłaty (faktury i rachunki), przygotowywano
rozliczenia dotychczasowej działalności, a także prowadzono prace nad budżetem Wielickiego
Centrum Kultury na rok 2021. Pomimo wystąpienia pracy zdalnej terminowo prowadzony był obieg
dokumentów i gospodarka kasowa jednostki, tj. pobieranie i rozliczanie zaliczek, przyjmowanie
gotówki i dokonywanie wypłat z kasy, a także weryfikacja wyciągów bankowych. Począwszy od
dnia 3 listopada (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r.), Wielickie
Centrum Kultury pracowało w trybie pracy zdalnej, z wyłączeniem osób, których zakres zadań
uniemożliwił pracę z domu (tj. Główny Księgowy, Starsza Woźna). Do końca 2020 roku pracownicy
byli do dyspozycji telefonicznej, mailowej oraz za pośrednictwem portali społecznościowych, jak
również pełnili dyżury pozwalające na podtrzymanie prawidłowego funkcjonowania instytucji i
organizację zajęć i wydarzeń on-line. W celu organizacji pracy wprowadzono system
cotygodniowych narad pracowników z Dyrektorem w formie on-line. Dwa ostatnie miesiące roku
zostały wykorzystane do przeprowadzenia prac remontowo - naprawczych oraz montażowych w
głównej siedzibie. W październiku zabezpieczono uszkodzone gzymsy oraz wymieniono
skorodowane rynny, które stanowiły zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego wzdłuż ulicy
Rynek Górny oraz Kilińskiego. Od listopada rozpoczęto prace nad naprawą i wymianą podłogi w
korytarzu, przeprowadzono malowanie sal, a także modernizację sieci teleinformatycznej. Dzięki
tym działaniom, udało się wydzielić dodatkową salę na zajęcia i spotkania grup artystycznych, a
nowa sieć umożliwiła sprawną pracę w Internecie- w tym organizację zajęć i wydarzeń on-line.
Wprowadzona praca zdalna i przeniesienie aktywności do sieci, pozwoliły na bezpieczne
przeprowadzenie wszystkich powyższych prac. Pomimo trwającej pandemii monitorowane i zlecane
były bieżące, obowiązkowe przeglądy świetlic środowiskowych oraz głównej siedziby i
ubezpieczenia, a także przeprowadzano prace konserwacyjne w tych obiektach (m.in.: konserwacja
zamków, naprawa piecy, regulacja stolarki okiennej). Ponadto, końcem roku rozpoczęliśmy prace
remontowe w świetlicy środowiskowej w Mietniowie oraz w Sułkowie. Gruntowny remont, wraz z
cyklinowaniem parkietu oraz malowaniem przeszły sale widowiskowe, które od otwarcia służą na
potrzeby organizacji zajęć i wydarzeń, wynajmy komercyjne oraz lokalnych stowarzyszeń i
środowisk twórczych, a także na próby zespołów regionalnych działających w tych budynkach.
Wielickie Centrum Kultury wynajmuje i użycza sale w budynkach świetlic środowiskowych na
potrzeby organizacji imprez okolicznościowych, festynów, spotkań, oraz zebrań sołeckich i innych
organizacji działających w danej miejscowości. W ubiegłym roku ze względu na pandemię
koronawirusa i wprowadzone obostrzenia liczba zorganizowanych wynajmów w stosunku do lat
poprzednich była mniejsza. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku z sześciu świetlic
środowiskowych skorzystało ponad 30 wynajmujących oraz 10 podmiotów korzystających ze
świetlicy na zasadach użyczenia - w tym szkoły podstawowe. Wynajmy odbywały się w określonym
reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem aktualnych obostrzeń dotyczących liczby osób mogących
brać w nich udział. Jesienią, w związku z kolejną falą epidemii SARS-Cov-2 i nowymi
obostrzeniami śledziliśmy informacje dotyczące tzw. tarczy branżowej dla pracowników na

umowach cywilnoprawnych i pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych nowymi obostrzeniami.
Składane były wnioski dla osób, których godziny pracy zostały wstrzymane lub znacznie
ograniczone. Bez zmian prowadzona była działalność związana z plakatowaniem miasta, tj.
realizowaliśmy zlecenia zewnętrzne (płatne) jak również promocyjne dotyczące działalności naszego
Centrum oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.
Wielickie Centrum Kultury prowadziło również kawiarnię Cafe KULTURA. Po tzw. luzowaniach
obostrzeń połową czerwca powróciliśmy na wielicki rynek,zarówno w lokalu jak i w letnim ogródku.
Ze względu na mniejszy ruch turystyczny, a także ciągle obowiązujące wytyczne co do działalności
lokali gastronomicznych, skrócone zostały godziny otwarcia kawiarni, a także zmniejszono ilości
dni, tj. lokal był czynny od czwartku do poniedziałku (5 dni). Czas ten wykorzystaliśmy do
przeprowadzenia zmian w menu i ofercie kawiarni, a także wprowadziliśmy do sprzedaży gadżety
(kubki, magnesy, kafelki dekoracyjne) z motywem Wieliczki i Krakowa. Obostrzenia z końca
października spowodowały ponowne zamknięcie lokalu. Do końca roku kawiarnia była czynna
wyłącznie w weekendy, z zachowaniem możliwej obsługi, tj. w trybie na wynos. Działalność lokalu
od marca 2020 r. prowadzona była w oparciu o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla
branży gastronomicznej.
2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNA.

Jednym z zadań statutowych Wielickiego Centrum Kultury jest edukacja artystyczna i kulturalna
dzieci i młodzieży. Od października w formie stacjonarnej (a w czasie obostrzeń również on-line)
prowadziliśmy następujące zajęcia w budynku Wielickiego Centrum Kultury: nauka gry (ok. 60
osób), zajęcia wokalne (10 osób), Akademia Młodego Aktora (19 osób), Smyki w rytmie muzyki(10
osób), zajęcia rytmiczno-taneczne (15 osób).
W związku z ponownym zamknięciem domów kultury w listopadzie, zajęcia i próby zostały
przeniesione do przestrzeni Internetu, tak aby móc stworzyć ofertę dla wieliczan bez konieczności
wychodzenia z domu i gromadzenia się w przestrzeni zamkniętej. Spośród pięciu stacjonarnych
zajęć, trzy udało się zorganizować w sieci: zajęcia wokalne, nauka gry i warsztaty teatralne. W
zajęciach uczestniczyło ponad 50 osób. Oprócz zajęć w głównej siedzibie Wielickiego Centrum
Kultury, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku w ramach edukacji kulturalnej zostały
przeprowadzone następujące zajęcia i warsztaty w administrowanych przez nas świetlicach
środowiskowych z Gminy Wieliczka:
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W LEDNICY GÓRNEJ

• Fitness – zajęcia ruchowe dla dorosłych - 10 uczestników,
• Gimnastyka ogólnorozwojowa- zajęcia ruchowe dla dzieci - 8 uczestników
• Zdrowy kręgosłup – zajęcia ruchowe dla dorosłych - 9 uczestników.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W JANOWICACH

• Szachy – zajęcia edukacyjne dla dzieci - 10 uczestników,

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W SUŁKOWIE

• Fitness – zajęcia ruchowe dla dorosłych - 15 uczestników,
• Klub maluszka „Koralik” - zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych dzieci - 12
uczestników.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W MIETNIOWIE

• Taniec nowoczesny – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży 17 uczestników,
• Gimnastyka artystyczna – zajęcia ruchowe dla dzieci - 25 uczestników,
• Szachy – zajęcia edukacyjne dla dzieci - 10 uczestników,
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W SYGNECZOWIE

•
•
•
•

Fitness – zajęcia ruchowe dla dorosłych - 10 uczestników,
Gimnastyka dla seniora – zajęcia ruchowe dla dorosłych – 6 uczestników,
Język angielski dla dorosłych – zajęcia edukacyjne dla dorosłych – 10 uczestników,
Gimnastyka artystyczna – zajęcia ruchowe dla dzieci – 10 uczestników.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W KOKOTOWIE

• Fitness – zajęcia ruchowe dla dorosłych – 20 uczestników,
• Gimnastyka dla seniora – zajęcia ruchowe dla dorosłych – 10 uczestników,
• Gimnastyka artystyczna – zajęcia ruchowe dla dzieci – 15 uczestników,
• Joga - zajęcia ruchowe dla dorosłych – 12 uczestników.
W lipcu w większości świetlic odbywały się wakacyjne warsztaty dla dzieci, a w sierpniu w
świetlicy środowiskowej w Mietniowie udało się zorganizować półkolonie dla dwunastu dzieci. Od
września oferta zajęć stacjonarnych została poszerzona o nowe propozycje (np. joga), które znalazły
grono odbiorców. Ponowne zawieszenie zajęć stacjonarnych nastąpiło 26 października i trwało aż do
końca 2020 r. Regularna analiza prowadzonych działań i modyfikacja oferty skłoniła nas do
stworzenia różnych form aktywności w sieci, czego efektem było uruchomienie projektów i
wydarzeń kulturalnych, które w lipcu prowadzone były on-line:
• Bzz! TV,
• Projekt Ojciec,
• Kulturalna Dobranocka,
• Miłośnik Wieliczki.
W lipcu po pierwszych „poluzowaniach” obowiązujących obostrzeń udało się nam się zorganizować
w auli Wielickiego Centrum Kultury koncerty na żywo. Ze względu na niemożliwość zaproszenia
większej widowni, koncerty transmitowane były również w internecie. Realizacja wydarzeń
poprzedzona została obowiązkowymi zapisami, a sam udział w spotkaniu wiązał się z koniecznością
zachowania dystansu społecznego (wydzielone strefy dla publiczności) i zakładaniem maseczek na
usta i nos. W projektach wzięli udział: Chór Dziewczęcy Ziarenko i Ada Ochał. Miesiące
wakacyjne pozwoliły na organizację wydarzeń kulturalnych na płycie wielickiego rynku, dzięki
czemu mogliśmy zaprosić do wspólnej zabawy większą ilość wieliczan. Z zachowaniem wszystkich
obowiązujących zasad bezpieczeństwa zorganizowaliśmy następujące wydarzenia kulturalne:
• Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - cykl koncertów w kościele św. Klemensa w
Wieliczce,
• Dni Św. Kingi,
• wernisaż wystawy fotografii Evy Hajduk pt.: „Inna Rodzina”,
• wakacje w Wielickim Centrum Kultury,
• warsztaty Akademii Młodego Aktora
• Wielickie Miodobranie.
Od września do oferty Wielickiego Centrum Kultury wróciły flagowe projekty: By zdrowym być
oraz Ilustrowana Muzyką Historia Rocka, a także cykliczne wydarzenia, które od lat mają stałe
miejsce w kalendarzu: wernisaż Grupy Twórczej „W wolnej chwili”, a także spotkanie podróżnicze
z Robertem Gondkiem. Finisażem zakończyła się również niezwykła wystawa „Inna Rodzina”,
której premiera miała miejsce podczas tegorocznych dni miasta. Tradycyjnie, w pierwszy weekend
października odbył się Rodzinny Marszobieg na Orientację. Tegoroczna edycja zorganizowana
została w nieco innej formie - z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, z mniejszym
rozmachem i wyłącznie na świeżym powietrzu. Pomimo sytuacji, kilkadziesiąt rodzinnych drużyn
wyruszyło w trasę tegorocznego Marszobiegu. Pomimo sytuacji epidemiologicznej
przygotowaliśmy dla uczniów przedszkoli i klas 0-III szkół podstawowych konkurs
bożonarodzeniowy Kartka Bożonarodzeniowa z życzeniami. W konkursie wzięło udział 180
uczniów z naszej Gminy. Konkurs odbył się w innej formie niż dotychczas - prace przesyłane były
za pośrednictwem poczty elektronicznej, a zwycięzcy nagrody otrzymali poprzez wysyłki
pocztowe. Do świąt Bożego Narodzenia z powodzeniem prowadziliśmy interaktywne zajęcia dla
całych rodzin, m.in.: Święta Pana Kleksa, 7 listopada (warsztaty artystyczno-ekologiczne), 4
grudnia i 15 grudnia (warsztaty naukowe). W ofercie Wielickiego Centrum Kultury znalazły się
wirtualne warsztaty języka rosyjskiego prowadzone przez Panią Marię Woźniak. Nowe lekcje
pojawiają się na naszym Facebooku co środę, a skorzystać z nich może każdy – bezpłatnie. W

grudniu przygotowaliśmy atrakcje dla dzieci z okazji dwóch ważnych świąt, które odbyły się w
pierwszym tygodniu miesiąca - Barbórka i Mikołajki. Różne formy interakcji i aktywności,
filmy, spektakl teatralny to tylko niektóre z propozycji, jakie zaprezentowaliśmy odbiorcom
oferty Wielickiego Centrum Kultury. Z okazji święta patronki górników – Św. Barbary, przez 7 dni
publikowaliśmy filmy z zabawnymi przygodami bohaterów jednego z najpopularniejszych polskich
seriali animowanych dla dzieci: „Bolka i Lolka wśród górników”. Tuż przed świętami Bożego
Narodzenia został wyemitowany dla najmłodszych spektakl teatralny on-line pt. „Pippi skarpetka”,
który był dostępny na profilu Facebook Wielickiego Centrum Kultury. Stałym punktem w
kalendarzu kulturalnym są eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Z uwagi na
panującą w listopadzie sytuację i niepewność co do dalszych decyzji Rządu, podjęliśmy kroki
zmierzające do przygotowania eliminacji gminnych zarówno w formie stacjonarnej (przesłuchania
w siedzibie) jak również w formie on-line. Na kilka dni przed Wigilią, Wielickie Centrum Kultury
przygotowało paczki dla potrzebujących, podtrzymując tym samym piękną tradycję dzielenia się
z innymi. Wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka, Kołami Gospodyń Wiejskich,
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także zaprzyjaźnionymi instytucjami i
osobami przygotowaliśmy 50 paczek, które trafiły do najbardziej potrzebujących. W paczkach
znalazły się produkty i potrawy świąteczne, a także niezbędne produkty higieniczne, artykuły
gospodarcze, ubrania, koce, a dla najmłodszych książeczki, zabawki, owoce i słodycze.
Oprócz organizacji w/w wydarzeń artystycznych, zajęć, czy spotkań wspieramy
i organizujemy amatorski ruch artystyczny. W 2020 roku pod naszym patronatem działały
następujące grupy:
• Chór „Gospel Voice”,
• Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”,
• Chór im. Jana Pawła II ze Strumian,
• Chór Dziewczęcy „Ziarenko”,
• Chór „Camerata”,
• Orkiestra Dęta „Podstolice”,
• Orkiestra Dęta “Hejnał” z Byszyc,
• Orkiestra Dęta „Koźmice Wielkie”,
• Zespół Regionalny „Mietniowiacy”,
• Zespół Pieśni i Tańca „Raciborsko”,
• Zespół Pieśni i Tańca „Sułkowianie”,
• Zespół Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie”,
• Dziecięcy Zespół Folklorystyczny z Kokotowa,
• Zespół „Yanabanda”,
• Grupa Twórcza „W wolnej chwili”,
• Grupa Twórców ART-KLUB,
• Teatr Sztolnia,
• Teatr „Bynajmniej”,
• Grupa „Chorągwianki”,
• Teatr z Brzegów.
W okresie od lipca do listopada w/w grupy prowadziły próby stacjonarne z zachowaniem wymogów
sanitarnych, natomiast od listopada do końca grudnia 17 grup prowadziło spotkania on-line. W
czasie pandemii prowadzona jest weryfikacja przeprowadzonych prób poprzez zbieranie od
kierowników grup materiałów dokumentujących ich przeprowadzenie (m.in.: listy obecności i print
screeny z prób, nagrania). Ponadto, współpraca z zespołami i objęcie ich patronatem, to nie tylko
organizacja wydarzeń i promocja ich dorobku artystycznego, ale również wsparcie finansowe, tj.
przekazywanie stałego wynagrodzenia dla instruktorów i choreografów, finansowanie wyjazdów
oraz warsztatów, itp. Wielickie Centrum Kultury jako instytucja otwarta na wszelkie inicjatywy

mieszkańców- nie tylko zrzeszonych w ramach grup którym patronujemy, z przyjemnością wsparła
w 2020 roku wydanie płyty z kolędami i pastorałkami Grupy "Kolędnicy zza okna" z Małej Wsi.
3. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I TURYSTYCZNA

Od października 2020 prowadziliśmy intensywne prace nad opracowaniem INFORMATORA MIASTA I
GMINY WIELICZKA NA ROK 2021. Tworzyliśmy publikację, w której znaleźć się mają podstawowe
informacje kontaktowe do jednostek samorządowych, oświatowych, społecznych czy historycznych,
a także do lokalnych przedsiębiorców. Informator, wydany w formie książki świetnie sprawdzi się
jako przewodnik dla gości Wieliczki, a także jako „książka kontaktowa” dla wieliczan. Pracownicy
tworzyli bazy kontaktowe do urzędów, przedstawicieli różnych branż czy usług. Nawiązaliśmy
kontakt z kluczowymi wielickimi instytucjami, a także sami redagowaliśmy materiały dotyczący
działalności kulturalnej i turystycznej. W ramach Działu Promocji i Turystyki mieści się m.in.
prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej (ze względu na obostrzenia PiT był zamknięty od
listopada 2020 r. do czerwca 2021 r.) oraz wydawanie materiałów promocyjnych i reklamowych, w
tym bezpłatnego miesięcznika kulturalno-informacyjnego „Puls Wieliczki”, a także prowadzenie
strony internetowej instytucji oraz profili w social mediach. Od początku pandemii Wielickie
Centrum Kultury z dnia na dzień musiało przenieść swoją działalność do sieci. To Dział Promocji
dbał o to, by każde z naszych działań dotarło do jak największej liczby odbiorców. Od lipca do
grudnia udostępnialiśmy różnego rodzaju aktywności i propozycję zabaw, jako formę spędzania
wolnego czasu przez rodziców z dziećmi w czasie narodowej kwarantanny. Ostatni miesiąc roku
2020 to również praca nad nowością w ofercie Wielickiego Centrum Kultury - sklepem
internetowym. Za jego pośrednictwem można zakupić kubki, kafelki i magnesy (z motywem
Wieliczki i Krakowa), a w przyszłości wydawnictwa związane z naszym miastem. Regularnie
prowadzimy działania informacyjne i promocyjne na naszych portalach społecznościowych,
usprawniamy funkcjonowanie i aktualizujemy treści na stronie internetowej, a także nawiązujemy
różne interakcje z partnerami i instytucjami. Pozostajemy w kontakcie z wieliczanami za
pośrednictwem bazy kontaktowej, którą powstała w ramach NEWSLETTERA. Informacje o zajęciach,
warsztatach czy nowych projektach przesyłamy do instytucji z nami współpracującymi, szkół, a
także do uczestników dotychczasowych zajęć

Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce
W drugim półroczu 2020 r. zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej został podtrzymany
obowiązek kwarantanny książek w wielickiej bibliotece oraz jej filiach bibliotecznych. W siedzibie
głównej został wydzielony tzw. magazyn kwarantanny, a na filiach dodatkowe miejsca składowania
książek, gdzie są one pozostawiane przez okres 3 dni roboczych i po tym czasie zostają przywracane
do księgozbioru.
Lipiec – sierpień Kolejnym etapem otwierania się MBM w Wieliczce i jej filii dla użytkowników
było przywrócenie wolnego dostępu do półek, które nastąpiło 13 lipca, dzięki czemu czytelnicy
mogli samodzielnie wybierać książki. Biblioteka pracowała w czasie wakacji w systemie
jednozmianowym w następujących godzinach: poniedziałek, środa, piątek – 8-15 oraz wtorek,
czwartek – 12-19 z przerwą półgodzinną w połowie dnia na dezynfekcję w obiekcie. W okresie
wakacji udało się zorganizować kilka imprez stacjonarnych. W reżimie sanitarnym przez całe
wakacje organizowane były spotkania i warsztaty w Dziecięcej Strefie Wakacyjnej. Z chwilą
rozpoczęcia wakacji ogłosiliśmy kolejny konkurs - Molik on tour – Z Molikiem w podróż po Polsce.
Był on facebookową zabawą adresowaną do naszych najmłodszych odbiorców. W ofercie
wakacyjnej znalazły się również: x-box, zabawy z photonami, gry online i planszówki, diaskop,
wszelkiego rodzaju spotkania oraz różnorodne warsztaty. Wakacyjny czas urozmaicił koncert
Moniki Lis i Sary Lejmel zatytułowany Abecadło z pieca spadło. W piątek, na rozpoczęcie Dni

Kingi panie zaśpiewały piosenki inspirowane twórczością Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Odbyło
się również wyjątkowe wydarzenie – inauguracja Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury
Dziecięcej „Ojce i Dziatki” z udziałem Józefa Wilkonia, który był gościem specjalnym festiwalu.
Nie można pominąć w tym miejscu pierwszej naszej wirtualnej wystawy prac Kamili Maciejko pt.:
„Taniec duszy na płótnie”. Fakt, że spotkała się ona z szerokim gronem odbiorców, spowodował, że
do tej formy chętnie wracaliśmy jesienią i zimą. W wakacje dwukrotnie udało się zorganizować
warsztaty rękodzielnicze w ramach Klubu Aktywnego Seniora, na których wykonano krepinowe
maki i chabry. W sierpniu wieliccy seniorzy w ramach Wakacyjnego Klubu Seniora mieli okazję
wziąć udział w 3 ciekawych wycieczkach edukacyjnych, na które czekają zawsze cały rok. Razem z
wielicką biblioteką seniorzy odbyli spacer po Cmentarzu w Salwatorze, Nowej Hucie i na wielkie
Błoto w Puszczy Niepołomickiej. W wycieczkach wzięło udział 12 seniorów. Nie odbyło się ognisko
integracyjne w Czasławiu w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią.
Wrzesień We wrześniu biblioteka organizowała wydarzenia w trybie stacjonarnym stosując się do
obostrzeń i dostosowując do obowiązujących przepisów. Po raz dziewiąty wielicka biblioteka
dołączyła do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Edycja 2020 odbyła się w sobotni wieczór
w sali kinowej Mediateki, w trakcie którego wielicki Teatr Sztolnia zaprezentował publiczności
najbardziej znaną scenę z „Balladyny” Juliusza Słowackiego, czyli zbieranie malin. Aktorzy
„Sztolni” wraz z bibliotekarzami przygotowali ponadto na wielicką edycję Narodowego Czytania
2020 krótki tematyczny filmik, który można było obejrzeć lub wysłuchać w wielu miejscach
Wieliczki, m.in. w lokalach gastronomicznych oraz autobusach Wielkiej Spółki Transportowej.
Publiczność zgromadzona w Mediatece obejrzała także projekcję spektaklu Teatru Telewizji
„Balladyna” w reżyserii Janusza Wiśniewskiego, a każdy kto przyniósł ze sobą egzemplarz utworu
Słowackiego, otrzymał specjalną pieczęć okolicznościową z logo akcji, przygotowaną przez
Kancelarię Prezydenta.
19 września na placu Skulimowskiego podczas „Dnia z Historią – Wehikułu Czasu” organizowanego
przez Mediatekę – Bibliotekę Miejską w Wieliczce mieszkańcy naszego miasta i okolic mieli
możliwość przeniesienia się do czasów wczesnego średniowiecza. Wydarzenie rozpoczęło się
przedstawieniem dla dzieci, w którym zaprezentowano spektakl związany z początkami naszego
państwa, jakim był chrzest Mieszka I. W międzyczasie, przed budynkiem wielickiej Mediateki
powstało wczesnośredniowieczne obozowisko, przygotowane przez stowarzyszenie rekonstrukcyjne
- Drużynę Najemną Rujewit, w którym, poprzez warsztaty dla dzieci, dorosłych oraz grupy
niepełnosprawnej przedstawiono tajniki wybranych rzemiosł, a także kuchni tamtych czasów. W
godzinach popołudniowych nie zabrakło wielu konkursów i atrakcji dla najmłodszych, takich jak:
gra w Kubba, turniej łuczniczy, przeciąganie liny, szkółka młodego woja. Zaprezentowano także styl
walki, ubiór, uzbrojenie i zwyczaje ludności, z różnych terenów Europy X wieku. Dzień zakończył
się pokazem tańca, a następnie rozdaniem nagród uczestnikom zawodów. Wieczorem zaś odbyło się
spotkanie autorskie z historykiem, dziennikarzem, nauczycielem, popularyzatorem historii: Janem
Wróblem, promujące jego najnowszą książkę pt, „Grunwald 1410. Świętością nie wygrasz”.
Wydarzenie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura
– Interwencje 2020. Zorganizowano również dwa wykłady stacjonarne w ramach Poniedziałkowego
Kluby Seniora pt.: „Tajemnice masonerii. Fakty i mity” oraz „Przemiany budownictwa
uzdrowiskowego Krynicy do 1918 r.” Odbyły się także warsztaty dla młodzieży niepełnosprawnej w
ramach Siłowni Literackiej pt. „Mam pomysł” oraz spotkania w ramach Damskiej Torebki.
Równocześnie kontynuowano działania online, min. tutoriale rękodzielnicze czy Vlog dla dzieci
"Książka! Kamera! Akcja!".

Październik Pierwsze tygodnie pozwoliły na organizację spotkań stacjonarnie, więc korzystaliśmy
z tej możliwości. Spotkaliśmy się z seniorami w ramach Poniedziałkowego Klubu Seniora na
wykładzie pt. „Ołtarz Mariacki Wita Stwosza” oraz na spotkaniu w ramach Damskiej Torebki
„Magiczna moc naturalnych olejków”. „Rzutem na taśmę” (9.10) zaprezentowaliśmy naszą drogę do
klimatu w trakcie tegorocznej „Nocy Bibliotek”. Dominowała zieleń, drewno, rozmowy o ochronie
przyrody. W trakcie nocy odbyło się spotkanie z niezależnymi reporterami Marią Hawranek i
Szymonem Opryszkiem, a punktem kulminacyjnym było zakopanie kapsuły czasu z życzeniami dla
planety od mieszkańców z transmisją on line. Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa
fotograficzna „Z Nią” autorstwa Kamila Sorockiego, udostępniona dzięki uprzejmości Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Dobczycach. Gdy sytuacja epidemiczna znacznie się pogorszyła większość
zajęć zostało przeniesionych do Internetu, m.in. spotkania w ramach Poniedziałkowego Klubu
Seniora, warsztaty rękodzielnicze i warsztaty dla kobiet „Damska Torebka”, ”Siłownię Literacką”
dla Wspólnoty Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Dyskusyjny Klub Książki. W związku z
opublikowanym przez Ministra Zdrowia komunikatem dotyczącym ustanowienia na terenie powiatu
wielickiego czerwonej strefy zagrożenia, od dnia 19 października 2020 r. wprowadziliśmy nowe
zasady funkcjonowania w Mediatece–Bibliotece Miejskiej w Wieliczce. Wprowadzono następujące
zasady: limit czytelników w pomieszczeniach: Wypożyczalnia Główna – 4 osoby; Oddział dla
Dzieci – 2 osoby; w filiach dostosowano limity do metraży; bezpieczny dystans – 2 metry,
obowiązkową dezynfekcję rąk i noszenie maseczek. Dla bezpieczeństwa czytelników i
pracowników 26 października 2020 r. , wprowadzony został dwuzmianowy system dyżurów obsługi
zwrotów i wypożyczeń. Biblioteka otwarta była dla czytelników w dniach: poniedziałek, środa,
piątek: w godz. 8.00-15.00, wtorek, czwartek: w godz. 12.00-19.00.
Listopad W okresie między 1 a 19 listopada, Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce brała
udział w międzynarodowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki, której celem jest zwiększenie
społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Dzięki współpracy z
Wielickim MGOPS przygotowaliśmy ulotki informacyjne, a także upominki w postaci odblasków,
długopisów, wstążek oraz naklejek. Większość działań w tym roku zostało przeniesionych do
Internetu, jednak na terenie gminy, jak i w naszej bibliotece, a także filiach nie brakowało
pomarańczowych akcentów w postaci dyń, półeczki tematycznej oraz ozdób. W ramach kampanii
wielicka biblioteka przygotowała dla najmłodszych film, w którym nasza maskotka czyta dzieciom
bajkę terapeutyczną „Trampkowa królewna”. Rozesłano także do szkół materiały promocyjne
dotyczące akcji. Głównym punktem Kampanii była konferencja on-line nt. Ochrony Dzieci i
Młodzieży przed Krzywdzeniem LUBIĘ SZANUJĘ AKCEPTUJĘ, która odbyła się 18 listopada.
Od 7 do 29 listopada Rząd ogłosił kolejny krajowy lockdown, w związku z tym zamknięto wielicką
bibliotekę i jej filie. Oznaczało to, iż:
- zamknięto działy udostępnień zbiorów oraz czytelnię biblioteki,
- termin zwrotów pozycji, który przypada na czas zamknięcia biblioteki został automatycznie
wydłużony,
- wstrzymano wydawanie Wielickiej Karty Aktywnego Seniora.
Jednocześnie wychodząc naprzeciw potrzebom czytelniczym wprowadzono w siedzibie głównej od
16 października usługę: „Skanowanie na żądanie” (skanowania zbiorów z materiałów potrzebnych w
celach edukacyjnych) oraz „Książka na zamówienie” (realizacja zamówionych książek telefonicznie,
poprzez katalog online i mailowo po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny odbioru przed
budynkiem biblioteki). Jednocześnie wielicka biblioteka od 15 listopada zakupiła dostęp do nowych
kodów do ebooków. Projekt realizowany jest przez WBP w Krakowie. Dzięki niemu wielicka
biblioteka wykupiła dostęp do elektronicznych publikacji z firmy Legimi. Łączna ilość dostępnych

publikacji to ok. 25.000 tytułów. W ofercie nielimitowanej znajdują się publikacje
popularnonaukowe, naukowe jak również poradniki z różnych dziedzin wiedzy oraz literatura piękna
dla dorosłych, dzieci i młodzieży a w niej: kryminały, fantastyka i sci-fiction, obyczajowa, romanse,
sensacja, thriller, horror, literatura faktu, reportaże, biografie, do nauki języków i literatura w
językach obcych. W trakcie trwania jesiennego lockdownu działania realizowane były online.
Odbyło się kolejne spotkanie w ramach Damskiej Torebki, Siłowni Literackiej, Poniedziałkowego
Klubu Seniora, tutorial rękodzielniczy czy nagrania vloga "Książka! Kamera! Akcja!" Zaplanowane
na 22 listopada spotkanie z Aleksandrem Dobą, z postacią niezwykłą: kajakarzem, podróżnikiem,
przewodnikiem Turystyki Kajakowej PTTK I stopnia, Instruktorem Turystyki Kajakowej PZK
odbyło się online na Fan Pagu biblioteki. Rozmowę poprowadziła Maria Hawranek (którą mieliśmy
szanse spotkać i poznać podczas tegorocznej Nocy Bibliotek) – niezależna reporterka. Spotkanie
odbyło się dzięki uczestnictwu Mediateki-Biblioteki Miejskiej w Wieliczce w programie
Dyskusyjnych Klubów Książki realizowanym i dofinansowanym przez Instytut Książki. 30 listopada
biblioteka wielicka i jej filie zostały ponownie otwarte i wróciliśmy do udostępniania zbiorów
bibliotecznych w reżimie sanitarnym.

Grudzień W dniu 4 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka oraz Mediateka –
Biblioteka Miejska w Wieliczce zaprosili wszystkich mieszkańców Królewskiego Górniczego
Wolnego Miasta Wieliczka na uroczyste obchody Barbórki. Z oferty przygotowanej przez wielicką
bibliotekę skorzystało w sumie 40 szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wieliczka. Dla najmłodszych
zostało zorganizowane barbórkowe spotkanie Molika z górnikiem Tomkiem, który przybliżył nam tą
ciężką pracę oraz opowiedział o elementach i symbolice stroju górniczego. Na koniec spotkania nasz
biblioteczny przyjaciel przeczytał najmłodszym jedną z legend Juliana Majki o cudownym
pierścieniu, czyli o tym skąd wzięła się sól w Wieliczce. Każdy z uczestników mógł również wziąć
udział w zajęciach rękodzielniczych i wykonać piękne, solne lampiony. Wieczór barbórkowy
również był bardzo interesujący. Na wirtualny spacer śladami górników poprowadziła nas Ewa
Polańska, przedstawiając największe i najcenniejsze zabytki naszego miasta. Spotkaliśmy się
również online na wykładzie seniorskim, spotkaniu DKK, Damskiej Torebce, siłowni Literackiej i
dwóch tutorialach rękodzielniczych. Na szczególną uwagę zasługuje facebookowa relacja (9
grudnia) „na żywo” Emocje dzieci vs cierpliwość rodziców prowadzona była przez Patrycję Filak
psycholożkę, autorkę książek dla dzieci. Tematem spotkania były „Emocje dzieci, a cierpliwość
rodziców – co pomaga w zrozumieniu dzieci, a co przeszkadza?”. Kiedy zbliżało się Boże
Narodzenie i w nas wstąpił duch świąteczny. Staraliśmy się go wykorzystać nie tylko na domowych
i bibliotecznych porządkach, ale przelaliśmy nasze intencje w różnorodne działania i akcje
charytatywne. W odpowiedzi na nominację Miejsko Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wieliczce, wieliccy bibliotekarze podjęli wyzwanie i przebiegli kilometr w formie "SZTAFETY Z
KSIĄŻKĄ". „Kilometr dla Moniki” to challenge zapoczątkowany przez policjantów z Wieliczki, w
którym zachęcają inne osoby i instytucje do włączenia się w zbiórkę pieniędzy potrzebnych na
rehabilitację Moniki, młodej mieszkanki powiatu wielickiego, która uległa wypadkowi. Dodatkowo,
w okolicy mikołajek, bibliotekarze przygotowali i przekazali wraz z Molikiem, wyjątkowe
świąteczne prezenty z dołączonymi życzeniami świątecznymi od Burmistrza i biblioteki, które
zostały dostarczone za pośrednictwem MGOPS dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin.
Wszystkie zajęcia organizowane w Mediatece w II połowie 2020 były przeprowadzone zgodnie z
obowiązującymi wytycznymi i panującym reżimem sanitarnym oraz przy ograniczeniu ilości osób.

W tym celu przygotowano odpowiednie zarządzenia, regulaminy zajęć, karty zapisu i wytyczne
związane ze stanem epidemii.

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
- siedziba firmy została zaopatrzona w środki czystości, rękawice ochronne jednorazowe oraz płyny
dezynfekujące
- zamontowano dozownik na płyn dezynfekujący dla petentów
- zakupiono maseczki jednorazowe
- ograniczono ilość przyjmowanych petentów, wprowadzono system umawiania spotkań dla stron na
wyznaczoną godzinę z zachowaniem wymaganej odległości (1,5m – 2m)
- zakupiono meble, przy których przyjmowani są petenci w wyodrębnionych miejscach oraz
zamontowano ochronne szyby z plexi
- zamontowano domofon celem wstępnego umawiania stron
- wprowadzono obowiązek rotacyjnej pracy zdalnej dla pracowników GZD
-wprowadzono obowiązek dezynfekcji powierzchni dotykowych tj. : biurka, stoły, klamki, włączniki
światła, poręcze i inne przedmioty (telefony, klawiatury)
- zastąpiono w miarę możliwości spotkania tradycyjne telekonferencjami

Straż Miejska
W związku z odwołaniem Polecenia Wojewody Małopolskiego z 31 marca 2020 dotyczącego
podporządkowania straży miejskich działających na terenie Województwa Małopolskiego policji i o
zawężeniu zakresu działalności do spraw związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem skutkom
epidemii koronawirusa, od 18 czerwca 2020 przywróciliśmy grafik służb oraz katalog zadań
obowiązujący przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, skupiając się głównie na
zaległych zadaniach kontrolnych i bieżącej działalności związanej z zapewnieniem porządku i
spokoju w miejscach publicznych. Zadania związane z pandemią koronawirusa zostały jednak
potraktowane priorytetowo w ramach rutynowej współpracy z policją i w sytuacjach tego
wymagających nasi pracownicy uczestniczyli w patrolach wspólnych z funkcjonariuszami KPP w
Wieliczce w akcjach dotyczących egzekwowania przepisów związanych z nadal obowiązującymi
ograniczeniami sanitarnymi.
Od 22 października 2020, zgodnie z nowym poleceniem Wojewody Małopolskiego, rozpoczęliśmy
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 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, 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
obiektu sportowe – w celu egzekwowania zakazu przebywania i gromadzenia się w tych miejscach
oraz nakazu noszenia masek ochronnych w przestrzeniach publicznych. 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.
Obecny stan etatowy to 20 funkcjonariuszy.
W okresie, o którym mowa w informacji, wykonaliśmy:
• 121 patroli wspólnych z policją na postawie polecenia Wojewody
• 27 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
• 86 interwencji dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych, w tym: 36 osób
odwiezionych do miejsc zamieszkania 14 do izby wytrzeźwień, 1 przekazano policji, resztę
pouczono.

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
Z chwilą ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniem wirusem SARSCoV-2 /Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r./,ograniczyliśmy nasze
świadczenia do udzielania porad zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych w
formie teleporad lub systemów łączności potwierdzających tożsamość świadczeniobiorcy, w tym
przez telefon. W ramach teleporady lekarz ocenia stan zdrowia ,wydaje zalecenia oraz wystawia
e-receptę ( zlecenie na wyroby medyczne),przekazuje pacjentowi numer (kod),którym posłuży się
podczas jej realizacji.
O funkcjonowaniu SPZLO w Wieliczce w dobie pandemii informowaliśmy na bieżąco Pana
Burmistrza i Pana Sekretarza Miasta i Gminy Wieliczka wysyłając dzienne raporty . W okresie od
lipca 2020r. do grudnia 2020 roku świadczenia udzielane były przez wszystkie poradnie w
ograniczonym zakresie w systemie dwuzmianowym.
W związku z kolejnym etapem przywracania świadczeń w bezpośrednim kontakcie pacjenta z
lekarzem, pielęgniarką lub innym personelem medycznym, przy zachowaniu wszelkich zasad
bezpieczeństwa, zwiększyliśmy ilość przyjmowanych pacjentów z uwzględnieniem badań
diagnostycznych: RTG, USG, Echo serca. Proces rozszerzania usług objął także poradnie:
- Poradnia Gastroenterologiczna z Pracownią Endoskopową,
- Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
- Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna,
- Fizjoterapia Ambulatoryjna.
Sukcesywnie rosła liczba realizowanych świadczeń , a to pozwalało na zmniejszenie liczby
zaległych zleceń powstałych z powodu pandemii. W wielu wypadkach przyczyną opóźnień w
realizacji zleceń lekarskich byli sami pacjenci, którzy nie zgłaszali się w wyznaczonym terminie na
leczenie z obawy przed wirusowym zakażeniem Covid – 19.
Niezależnie od powyższego wszystkie badania profilaktyczne wykonywane były w zasadzie na
bieżąco. Zwiększoną ilość przyjmowanych pacjentów z zachowaniem reżimu sanitarnego
odnotowano w miesiącu czerwcu :

- Pracownia Analityczna przyjęła 1076 pacjentów,
- Poradnia Chirurgiczna przyjęła 333 pacjentów,
- Poradnia Ortopedyczna przyjęła 187 pacjentów.
Początkowo świadczenia specjalistyczne udzielane były wyłącznie na rzecz pacjentów
kontynuujących leczenie , zgodnie z ustalonym planem terapeutycznym, których zaniechanie
mogłoby doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta. W tym zakresie udzielane były
również teleporady z wyłączeniem sytuacji, gdy zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na
rzecz pacjenta wymagał osobistej obecności personelu medycznego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii została
wznowiona działalność lecznicza w zakresie rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach
ambulatoryjnych i dziennych. W związku z tym od dnia 4 maja 2020 wznowiliśmy realizację
świadczeń w pełnym zakresie rehabilitacji leczniczej, udzielanej w warunkach stacjonarnych przy
zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa dla pacjentów i pracowników, zgodnie z decyzją
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W ostatnich dniach czerwca Poradnia Rehabilitacyjna realizowała już zlecenia bieżące i 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.
Plan wykonania kontraktu Rehabilitacji za rok 2020 wynosi 770 037 pkt., co stanowi 78%
wykonania kontraktu.
Wykonanie kontraktu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opiewa na 12 poradni
specjalistycznych i wynosi 1 984 527 pkt., co stanowi 77% wykonania kontraktu za szczególnie
trudny rok 2020 /czas panującej pandemii/
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna na badania diagnostyczne kosztochłonne wynosi 140 599
pkt. co stanowi 84% wykonania kontraktu za rok 2020.
Codzienna działalność i poziom satysfakcji pacjentów z usług medycznych SPZLO w Wieliczce
określa liczba zarejestrowanych pacjentów do lekarzy specjalistów od 01.07.2020r. do 29.12.2020r.
- to 19 032 pacjentów.
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 życia, a obecnie wszystkie dzieci do osiemnastego roku życia.
Sytuację utrudniała wysoka absencja wśród personelu medycznego dotkniętego pandemią ,która
uświadomiła wszystkim powszechnie znany, kolejny duży problem - braku na rynku pracy lekarzy
Podstawowej Opieki Zdrowotnej – lekarzy internistów i pediatrów, jak i również specjalistów.
Zagrożeniem dla zdrowia personelu medycznego było zerwanie globalnego łańcucha dostaw w
środki ochrony zabezpieczające personel medyczny przed panującą pandemią. Pomimo naszych
starań w czasie gdy wszystkie szpitale ,ośrodki zdrowia i gabinety prywatne przystąpiły do
wzmożonych zakupów, a dotychczasowi dostawcy nie byli w stanie zapewnić szybkiej dostawy
niezbędnych dla nas produktów, otrzymaliśmy wsparcie ze strony Urzędu Miasta i Gminy
Wieliczka.
Dlatego Dyrekcja i wszyscy pracownicy SPZLO w Wieliczce kierują serdeczne podziękowanie
Burmistrzowi i Radnym Miasta i Gminy Wieliczka za wielokrotną pomoc rzeczową i finansową
niesioną w czasie ,gdy ogólny system nie nadążał za potrzebami służby zdrowia .

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce
LP

OPIS

KWOTA

1.

Środki ochrony indywidualnej np. maseczki chirurgiczne,
rękawice ochronne

406,04 zł

2.

Środki antybakteryjne i płyny do dezynfekcji

116,70 zł

3.

Termometr bezdotykowy z dozownikiem płynu, ochrona
pleksi

573,31 zł

4.

Ozonowanie pomieszczeń siedziby ZBK
w Wieliczce ul. Słowackiego 51

811,00 zł

5.

Dezynfekcja budynków mieszkalnych i domów ludowych
administrowanych przez ZBK w Wieliczce
RAZEM

6.789,60 zł
8.696,65 zł

Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce
Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce niniejszym składa informację dotyczącą kontynuacji
podjętych środków ostrożności w związku z sytuacją pandemii COVID-19 w okresie od 1 lipca do
końca 2020 roku.
1) Ogólna liczba pracowników ZCK Wieliczka: 7 osób.
2) ZCK Wieliczka nie realizował w przedmiotowym czasie żadnych zadań inwestycyjnych ani
prac remontowych.
3) Kaplica – Dom Pogrzebowy był każdorazowo po ceremonii dezynfekowany i wietrzony oraz
zachowywano harmonogram pogrzebów uwzględniający ok. godzinny odstęp pomiędzy
ceremoniami.
4) W pomieszczeniach zamkniętych tj. Kaplica – Dom Pogrzebowy, Sala Pożegnań – Kaplica
Langerów, biuro ZCK - zachowywano dystans 1,5m odstępu.
5) Na stronie internetowej ZCK Wieliczka oraz na tablicach informacyjnych były zamieszczone
komunikaty dotyczące konieczności ochrony ust i nosa u osób uczestniczących w obrzędach
pogrzebowych oraz u petentów biura ZCK Wieliczka.
6) W biurze ZCK Wieliczka udostępniono środki dezynfekujące do rąk dla pracowników oraz
petentów.
7) W okresie wystąpienia zachorowań wśród pracowników stosowano zmiany system pracy.

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. Obiekt został ponownie otwarty dla Klientów w dniu 6 czerwca 2020 r. Od dnia 17
października na podstawie zapisów rozporządzenia, działalność została ograniczona tylko do

korzystania z naszych usług przez kluby sportowe oraz zorganizowane zajęcia sportowe.
W listopadzie na parkingu Solnego Miasta został uruchomiony punkt wymazowy. Od dnia 28
grudnia do 17.01 nastąpiło całkowite zamknięcie obiektu wynikające z zapisów stosownego
rozporządzenia. Ponieważ w raportowanym okresie nie doszło do całkowitego zamknięcia naszego
obiektu (z wyłączeniem ostatnich 4 dni w roku), pracownicy wszystkich działów cały czas pracowali
w normalnym systemie. W dziale technicznym oraz sprzątającym został wprowadzony podział na
grupy pracowników, aby w razie zachorowania nie doszło do zamknięcia na kwarantannie
wszystkich osób, co uniemożliwiłoby działanie obiektu.
Inwestycja prowadzona przy ul. Boguckiej „Budowa hali sportowo dydaktycznej” została
zakończona zgodnie z planem w ostatnich dniach sierpnia 2020 roku. Rok szkolny rozpoczął się 1
września. Rozstrzygnięto przetarg i w lipcu rozpoczęto prace nad budową szkoły podstawowej przy
ul. Jedynaka. Inwestycja ma kosztować 18,3 mln zł. Szkoła ma zostać oddana do użytku we
wrześniu 2022 r. W okresie od lipca do grudnia Spółka otrzymała pomoc w związku z Covid-19 od
Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce w dwóch transzach: 131 667,02 zł oraz 131 512,35 zł.
Ponadto umorzony został podatek od nieruchomości za 2020 r. w kwocie 83 173 zł oraz odsetki w
kwocie 3074 zł

