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Misja Powiatu Wielickiego 

Budowa wielostronnej współpracy do prowadzenia 
spójnej polityki gospodarczej, społecznej  

i środowiskowej w ramach kompetencji należących  
do Powiatu Wielickiego, w celu podniesienia jakości  

i komfortu życia jego mieszkańców i przy wykorzystaniu 
istniejących zasobów cywilizacyjnych. 
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I. Wprowadzenie 

 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia 31 
maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje 
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności 
realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady powiatu i budżetu 
obywatelskiego. Raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne 
wskazane w ustawie. 

 

 

II. Ogólna charakterystyka Powiatu Wielickiego, podstawowe dane. 

 

Powiat Wielicki jest położony na południu Polski w środkowej części województwa 
małopolskiego. Bezpośrednio graniczy z miastem Kraków, stolicą województwa 
małopolskiego, tworząc obszar funkcjonalny - aglomerację krakowską.  
 
Siedzibą Powiatu Wielickiego jest miasto Wieliczka. Od dnia 1 września główna 
siedziba Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz siedziby: Starosty Wielickiego, 
Zarządu Powiatu Wielickiego i Rady Powiatu Wielickiego mieszczą się w Wieliczce 
pod adresem Rynek Górny 2 – historycznym budynku Pałacu Przychockich, 
stanowiącym własność Powiatu Wielickiego. Dotychczasową siedzibą był budynek 
Sztygarówki położony w Wieliczce przy ul. Dembowskiego 2, którego 
właścicielem jest gmina Wieliczka.  
 
Historyczne początki powiatu to rok 1853, gdy w wyniku reformy 
administracyjnej monarchii austriackiej powołano powiaty administracyjno-
sądowe. Powstał wówczas powiat administracyjno – sądowy z siedzibą  
w Wieliczce.  
 
W 1932 roku, w wyniku reformy administracyjnej w Polsce, Powiat Wielicki został 
zlikwidowany a jego obszar włączono do powiatów: bocheńskiego, myślenickiego 
i krakowskiego. Szczebel powiatowy w administracji został zniesiony w Polsce  
w 1975 roku.  
 
Powiat Wielicki odrodził się w wyniku reformy administracyjnej od 1 stycznia 
1999 roku. Siedzibą powiatu jest miasto Wieliczka. Powiat Wielicki tworzy pięć 
gmin: Gmina Biskupice, Gmina Gdów, Gmina Kłaj, Gmina Niepołomice, Gmina 
Wieliczka. Łącznie na terenie powiatu znajduje się 91 miejscowości, powierzchnia 
powiatu obejmuje 411 km2. Powiat Wielicki graniczy z powiatami: krakowskim 
bocheńskim, myślenickim, oraz Krakowem - miastem na prawach powiatu. 
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Zestawienie danych statystycznych dla Powiatu Wielickiego wg Głównego Urzędu 
Statystycznego 
 

Wybrane dane statystyczne 2015 2016 2017 Województwo 
2017 

Ludność 121534 123251 125197 3391380 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym 

58,6 59,6 61,1 62,6 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 11,0 11,0 12,0 11,3 

Zgony na 1000 ludności 8,6 8,2 8,3 9,4 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 2,3 2,9 3,7 1,9 

Saldo migracji wewnętrznych i 
zagranicznych na pobyt stały na 1000 
ludności 

10,5 11,3 12,7 1,2 

Dochody ogółem budżetu powiatu na 1 
mieszkańca w zł 

610 631 736 848 

Wydatki ogółem z budżetu powiatu na 1 
mieszkańca w zł 

617 607 727 840 

Turystyczne obiekty noclegowe 24 24 26 1532 

Liczba ludności na 1 przychodnię 2532 2325 2408 1771 

Mieszkania oddane do użytkowania na 
10 tys. ludności 

62 64 70 59 

Odpady wytworzone w ciągu roku w 
tys. ton  

25,4 29,3 27,7 5653,6 

Lesistości w % 15,8 15,8 15,8 28,7 

Drogi publiczne o twardej nawierzchni 
(powiatowe i gminne) na 100 km² w km 

182,3 186,2 189,9 154,0 

Samochody osobowe zarejestrowane na 
1000 ludności 

573 590 606 554 

Pracujący na 1000 ludności 175 192 206 238 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % 7,6 6,4 4,9 5,3 

Podmioty gospodarki narodowej w 
rejestrze REGON na 10 tys. ludności w 
wieku produkcyjnym 

1792 1821 1878 1822 
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Organem uchwałodawczym i kontrolnym w Powiecie Wielickim jest Rada Powiatu 
Wielickiego.  
 
W 2018 roku miały miejsce wybory samorządowe i zmienił się skład oraz ilość 
radnych w Radzie Powiatu Wielickiego. 
 
Liczba radnych w Radzie Powiatu Wielickiego od października 2018 roku wynosi 
25 radnych (we wcześniejszych kadencjach 23 radnych). 
 
Radni Rady Powiatu Wielickiego w kadencji 2014-2018: 
Józef Duda – Przewodniczący Rady od dnia 10 maja 2018 roku, do 10 maja 
Wiceprzewodniczący Rady, Burda Marek – Przewodniczący Rady do dnia 10 maja 
2018 roku, Tadeusz Feret, Zbigniew Fic, Stanisław Gawor (do dnia 20 stycznia 
2018 roku - zmarł), Anna Jałocha, Jacek Juszkiewicz, Adam Kociołek, Genowefa 
Kostecka, Roman Koszyk - Wiceprzewodniczący Rady od dnia 28 września 2018 
roku, Henryk Kowal, Stanisław Kyrc, Marcin Matuszyk - Wiceprzewodniczący 
Rady od dnia 10 maja 2018 roku, Piotr Nowak, Jakub Paluch, Lech Pankiewicz, 
Zdzisław Prochwicz, Małgorzata Przetaczek od 8 lutego 2018 roku, Łukasz 
Sadkiewicz, Jadwiga Skoczek, Szczepan Stanek, Aleksandra Ślusarek, Roman 
Wcisło. 
 
Radni Rady Powiatu Wielickiego wybrani na kadencję 2018-2023: 
Tomasz Tomala – Przewodniczący Rady, Jadwiga Skoczek – Wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu, Zdzisław Prochwicz – Wiceprzewodniczący Rady, Tomasz 
Broniowski, Piotr Burda, Janusz Chlebda, Katarzyna Ciężarek, Henryk Gawor, 
Jacek Juszkiewicz, Maciej Kłusek, Adam Kociołek, Zuzanna Kurtyka, Stanisław 
Kyrc, Piotr Nowak, Jakub Paluch, Lech Pankiewicz, Anna Polańska, Ewa Ptasznik, 
Aneta Rybicka-Kajtoch, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek, Aleksandra 
Ślusarek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska, Piotr Wajda. 
 
Rada Powiatu wybiera organ wykonawczy – Zarząd Powiatu Wielickiego, który 
pracuje w pięcioosobowym składzie pod przewodnictwem Starosty Wielickiego. 
 
W okresie od 1 stycznia do 10 maja 2018 roku Zarząd Powiatu Wielickiego 
tworzyli: 
Jacek Juszkiewicz – Starosta Wielicki , Łukasz Sadkiewicz – Wicestarosta Wielicki, 
Roman Wcisło – Członek Zarządu (etatowy), Aleksandra Ślusarek – Członek 
Zarządu (nieetatowy), Zdzisław Prochwicz – Członek Zarządu (nieetatowy).  
 
W okresie od 10 maja do 20 listopada 2018 roku Zarząd Powiatu Wielickiego 
tworzyli: 
 
Jacek Juszkiewicz – Starosta Wielicki, Łukasz Sadkiewicz – Wicestarosta 
Wielicki,– Członkowie Zarządu (nieetatowi): Jan Wandas, Piotr Nowak, Roman 
Koszyk. 
Od dnia 28 września do 20 listopada w miejsce Romana Koszyka funkcję Członka 
Zarządu Powiatu Wielickiego sprawował Tadeusz Feret. 
 
Od 20 listopada 2018 roku Zarząd Powiatu Wielickiego tworzą: 
Adam Kociołek – Starosta Wielicki, Henryk Gawor – Wicestarosta Wielicki, 
Członkowie Zarządu (nieetatowi): Tomasz Broniowski, Aleksandra Ślusarek, 
Stanisław Kyrc. 
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W 2018 roku Zarząd Powiatu Wielickiego odbył 58 posiedzeń i podjął 154 
uchwały. 
Starostwa Wielicki w 2018 roku wydał 121 zarządzeń. 
 
Powiat Wielicki od 1999 roku jest członkiem stowarzyszenia Związek Powiatów 
Polskich, będącego ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty  
i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu 
terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, 
kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji 
powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań  
w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Na dzień 31 grudnia 2018 roku  
do Związku Powiatów Polskich należało 307 samorządów powiatowych (powiatów 
i miast na prawach powiatu). 
 
W ramach partnerskiej współpracy międzynarodowej od 2003 roku Powiat 
Wielicki współpracuje z Powiatem Monachijskim w Republice Federalnej Niemiec 
w kraju związkowym Bawaria. Powiat Monachijski składa się z dwóch gmin 
miejskich, 27 gmin wiejskich i trzech tzw. obszarów wolnych administracyjnie. 
Powiat zamieszkują 327 962 osoby. W 2018 roku w ramach współpracy powiatów 
Wielickiego i Monachijskiego zrealizowano 5 projektów partnerskich, dwa odbyły 
się na terenie Powiatu Wielickiego a trzy na terenie Powiatu Monachijskiego. 
W 2017 roku nawiązano kontakty z Rejonem (Powiatem) Krzemienieckim  
na Ukrainie. W 2018 roku w Powiecie Wielickim gościł zespół muzyczno-
folklorystyczny z Krzemieńca wraz z przedstawicielami samorządu. 
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III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – podjętych w 2018 roku. 

Niniejszy Raport o stanie Powiatu Wielickiego obejmuje informacje o realizacji 
uchwał podjętych przez Radę Powiatu Wielickiego w 2018 roku (w obu 
kadencjach). Raport nie obejmuje uchwał finansowych: Uchwały Budżetowej 
Powiatu Wielickiego na 2018 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Wielickiego na lata 2018-2030 wraz ze zmianami. Uchwała Budżetowa  
i Wieloletnia Prognoza Finansowa została przedstawiona w dokumencie 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2018 rok, 
zawierającego szczegółowe zestawienia finansowe wraz z częścią opisową  
i złożonego do Rady Powiatu Wielickiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Krakowie. Sprawozdanie finansowe jest przedmiotem sprawdzenia przez Komisje 
Rewizyjną Rady Powiatu Wielickiego oraz RIO w Krakowie.  

W okresie od 1 stycznia do 16 listopada 2018 roku Rada Powiatu podjęła 86 
uchwał. W okresie od 20 listopada do 31 grudnia 2018 roku Rada Powiatu 
Wielickiego podjęła 32 uchwały.  

Łącznie w 2018 roku Rada Powiatu Wielickiego odbyła 11 posiedzeń i podjęła 118 
uchwał. 
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Uchwały podjęte przez Radę Powiatu Wielickiego w 2018 roku w czasie trwania kadencji 2014-2018 

Data 
podjęcia 

Numer uchwały Nazwa Uchwała Rady Powiatu Wielickiego  
Wydział/ 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Informacja o  
realizacji 

08.02.2018 
XXXVII/256/2018 

zmiany uchwały Nr II/9/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie 
powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Rada Zrealizowana 

08.02.2018 
XXXVII/257/2018 

zmiany uchwały Nr II/13/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie 
powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. 

Rada Zrealizowana 

08.02.2018 
XXXVII/258/2018 

zmiany uchwały Nr II/14/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie 
powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki.  

Rada Zrealizowana 

08.02.2018 
XXXVII/259/2018 

powierzenia Gminie Biskupice, Gdów i Niepołomice realizację zadania 
własnego Powiatu Wielickiego, polegającego na prowadzeniu 
ponadgminnych placówek wsparcia dziennego w formie świetlic. 

PCPR, FK Zrealizowana 

08.02.2018 XXXVII/263/2018 przekazania skargi do organu właściwego  Rada Zrealizowana 

28.03.2018 
XXXVIII/264/2018 przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Wielickim na lata 2018-2020”. 
PCPR Zrealizowana 

28.03.2018 

XXXVIII/265/2018 

określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania 
w roku 2018. 

PCPR, FK Zrealizowana 

28.03.2018 

XXXVIII/266/2018 

szczegółowych warunków wynagradzania osób prowadzących rodzinny 
dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących 
funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, 
funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego. 

PCPR, FK Zrealizowana 

10.05.2018 XXXIX/272/2018 odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego FK Zrealizowana 

10.05.2018 XXXIX/273/2018 wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego FK Zrealizowana 

10.05.2018 XXXIX/274/2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego. FK Zrealizowana 

10.05.2018 XXXIX/275/2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego. FK Zrealizowana 

10.05.2018 XXXIX/276/2018 odwołania członka Zarządu Powiatu Wielickiego FK,PK Zrealizowana 

10.05.2018 XXXIX/277/2018 odwołania członka Zarządu Powiatu Wielickiego FK Zrealizowana 

10.05.2018 XXXIX/278/2018 odwołania członka Zarządu Powiatu Wielickiego FK Zrealizowana 

10.05.2018 XXXIX/279/2018 wyboru członka Zarządu Powiatu Wielickiego FK Zrealizowana 

10.05.2018 XXXIX/280/2018 wyboru członka Zarządu Powiatu Wielickiego FK Zrealizowana 
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10.05.2018 XXXIX/281/2018 wyboru członka Zarządu Powiatu Wielickiego FK Zrealizowana 

10.05.2018 

XXXIX/282/2018 

udzielenia Gminie Biskupice pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
na zadanie „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków 
mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Biskupice”. 

FK, OŚR Zrealizowana 

10.05.2018 
XXXIX/283/2018 

udzielenia Gminie Gdów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
zadanie „Odbiór od posiadaczy, transport i unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest z terenu Gminy Gdów w 2018 r.” 

FK, OŚR Zrealizowana 

10.05.2018 
XXXIX/284/2018 

udzielenia Gminie Kłaj pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
zadanie „Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Kłaj” 

FK, OŚR Zrealizowana 

10.05.2018 
XXXIX/285/2018 

udzielenia Gminie Niepołomice pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na zadanie „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest na terenie Gminy Niepołomice” 

FK, OŚR Zrealizowana 

10.05.2018 
XXXIX/286/2018 

udzielenia Gminie Wieliczka pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
na zadanie „Odbiór od posiadaczy, transport i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Wieliczka” 

FK, OŚR Zrealizowana 

10.05.2018 

XXXIX/287/2018 

zmiany uchwały Nr XI/72/2015 z dnia 2 września 2015 r. Rady Powiatu 
Wielickiego w sprawie utworzenia Powiatowego Programu 
Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów 
zamieszkujących Powiat Wielicki  lub uczęszczających do szkół 
prowadzonych przez Powiat. 

ESZ, FK Zrealizowana 

10.05.2018 
XXXIX/288/2018 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z 
odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

PCPR, FK Zrealizowana 

10.05.2018 

XXXIX/289/2018 

zmiany uchwały nr XXXVIII/226/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w 
sprawie szczegółowych warunków wynagradzania osób prowadzących 
rodzinny dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych, w tym 
pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych 
specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego. 

PCPR, FK Zrealizowana 

21.06.2018 

XL/292/2018 

zmiany uchwały nr XXXVIII/266/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 
28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania 
osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zawodowych rodzin 
zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i 
zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu 
Wielickiego. 

PCPR, FK Zrealizowana 
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21.06.2018 

XL/293/2018 
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego. 

ESZ, FK Zrealizowana 

21.06.2018 

XL/294/2018 

zmiany uchwały Nr XI/72/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 
września 2015 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Programu 
Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów 
zamieszkujących Powiat Wielicki  lub uczęszczających do szkół 
prowadzonych przez Powiat. 

ESZ Zrealizowana 

21.06.2018 XL/295/2018 udzielenia pomocy finansowej Gminie Wieliczka. Dotacja na dni św. Kingi ESZ, FK Zrealizowana 

21.06.2018 
XL/296/2018 udzielenia pomocy finansowej Gminie Biskupice. Dotacja na "Dożynki 

Gminne i Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości" 
ESZ, FK Zrealizowana 

21.06.2018 

XL/297/2018 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Wieliczka. "Przebudowa 
istniejącego systemu odwodnienia wraz z budową nowego odcinka 
odwodnienia drogi gminnej nr 561025 K na działkach nr 409/4, 404, 
402, 400/3, 232/1 położonych w miejscowości Janowice" 

ZDP, FK Zrealizowana 

21.06.2018 
XL/298/2018 

powierzenia Gminie Kłaj do realizacji zadania publicznego należącego do 
właściwości Powiatu Wielickiego. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych 
przy drogach powiatowych. 

ZDO, FK Zrealizowana 
2018/2019 

21.06.2018 
XL/299/2018 

powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego 
należącego do właściwości Powiatu Wielickiego. Zimowe utrzymanie 
wszystkich dróg i chodników przy drogach powiatowych. 

ZDP, FK 
Zrealizowana 
2018/2019 

21.06.2018 
XL/300/2018 

dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogami. Budowa węzła 
Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków 
Bieżanów a węzłem Targowisko. 

ZDP, FK 
W trakcie 
realizacji 

21.06.2018 XL/301/2018 udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłaj. Niepodległa - dawniej i dziś. ESZ, FK Zrealizowana 

21.06.2018 XL/302/2018 rozpoznania skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce Rada  Zrealizowana 

21.06.2018 XL/303/2018 rozpoznania skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce Rada  Zrealizowana 

21.06.2018 

XL/304/2018 

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Powiatowi Wielickiemu i jego jednostkom 
organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych. 

FK Zrealizowana 

21.06.2018 
XL/307/2018 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wielickiego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2017 rok Rada Zrealizowana 

21.06.2018 XL/308/2018 absolutorium za 2017 rok dla Zarządu Powiatu Wielickiego. Rada Zrealizowana 
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24.07.2018 
XLI/309/2018 

zmiany uchwały Nr II/12/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie 
powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności. 

FK Zrealizowana 

24.07.2018 

XLI/310/2018 

zmiany uchwały nr XL/293/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 
czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu 
wielickiego. 

ESZ, FK Zrealizowana 

24.07.2018 
XLI/311/2018 

udzielenia Gminie Kłaj pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
zadanie „Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Kłaj” 

OŚR, FK Zrealizowana 

24.07.2018 

XLI/312/2018 
podziału Powiatu Wielickiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady 
Powiatu Wielickiego, określenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym z okręgów wyborczych 

FRI 

Uchylona, 
Komisarz 

Wyborczy w 
Krakowie 

24.07.2018 

XLI/313/2018 obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu. FK 
Zrealizowana 
do kwoty 10,5 

mln. zł 

09.08.2018 XLII/316/2018 odwołania od postanowień Komisarza Wyborczego w Krakowie II  BP Zrealizowana 

09.08.2018 
XLII/317/2018 

zmiany uchwały Nr XLI/313/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 
lipca 2018 roku w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich 
zbywania i wykupu.  

FK Zrealizowana 

28.09.2018 XLIII/320/2018 przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Wielickiego Rada Zrealizowana 

28.09.2018 XLIII/321/2018 przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego Rada Zrealizowana 

28.09.2018 XLIII/322/2018 wyboru członka Zarządu Powiatu Wielickiego. Rada   

28.09.2018 XLIII/323/2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego.  Rada   

28.09.2018 

XLIII/324/2018 

zmiany Uchwały nr XXXVIII/265/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 
28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z  
zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na te zadania w roku 2018. 

FK, PCPR Zrealizowana 

28.09.2018 

XLIII/325/2018 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów 
prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Wielicki z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami  działającymi w sferze 
działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. 

ESZ Zrealizowana 
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28.09.2018 

XLIII/326/2018 

przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu 
Wielickiego -  w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2019 
rok”. 

ESZ, FK Zrealizowana 

28.09.2018 
XLIII/327/2018 

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych stanowiących 
wyposażenie w budynku przy ul. Dembowskiego 2 na rzecz Gminy 
Wieliczka. 

BOU, FK Zrealizowana 

28.09.2018 
XLIII/328/2018 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłaj. Budowa Pomnika 
upamiętniającego poległych i pomordowanych za Ojczyznę. 

ESZ, FK Zrealizowana 

28.09.2018 XLIII/329/2018 zmiany Statutu Powiatu Wielickiego. Rada Zrealizowana 

28.09.2018 
XLIII/332/2018 

przekazania skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Wieliczce. Rada Zrealizowana 

13.11.2018 
XLIV/333/2018 

 ustalenia na rok 2019 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.  

KT, FK W trakcie 
realizacji 

          

13.11.2018 

XLIV/334/2018 

zmiany Uchwały nr XXXVIII/265/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 
28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego 
z  zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na te zadania w roku 2018. 

PCPR, FK Zrealizowana 

13.11.2018 
XLIV/335/2018 

określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych 
służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie 
Powiatu Wielickiego. 

ESZ, FK Zrealizowana 

13.11.2018 

XLIV/336/2018 
zmiany uchwały Nr XLI/313/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 
lipca 2018 roku w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich 
zbywania i wykupu 

FK 
Zrealizowana 
do kwoty 10,5 

mln. Zł 

          

13.11.2018 
XLIV/339/2018 

wyrażenia woli poręczenia pożyczki i dotacji udzielonej przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla 
spółki Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.  

FK, FRI 
W trakcie 
realizacji 
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13.11.2018 

XLIV/340/2018 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVIII/266/2018 w sprawie 
szczegółowych warunków wynagradzania osób prowadzących rodzinny 
dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących 
funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, 
funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego. 

ESZ Zrealizowana  

13.11.2018 

XLIV/341/2018 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XL/293/2018 w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego. 

ESZ Zrealizowana  

13.11.2018 
XLIV/342/2018 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/101/12 w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Wielickiego 

Rada Zrealizowana  

 

 

Uchwały podjęte przez Radę Powiatu Wielickiego w 2018 roku w czasie trwania kadencji 2018-2023 

Data 
podjęcia 

Numer 
uchwały Nazwa Uchwała Rady Powiatu Wielickiego  

Wydział/ 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Informacja o  
realizacji 

20.11.2018 I/1/2018 Wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego Rada Zrealizowana 

20.11.2018 I/2/2018  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego Rada Zrealizowana 

20.11.2018 I/3/2018  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego Rada Zrealizowana 

20.11.2018 I/4/2018 wyboru Starosty Wielickiego Rada Zrealizowana 

20.11.2018 I/5/2018 wyboru Wicestarosty Wielickiego Rada Zrealizowana 

20.11.2018 I/6/2018 wyboru członka Zarządu Rada Zrealizowana 

20.11.2018 I/7/2018 wyboru  członka Zarządu Rada Zrealizowana 

20.11.2018 I/8/2018 wyboru członka Zarządu Rada Zrealizowana 

04.12.2018 II/9/2018 powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Rada Zrealizowana 

04.12.2018 
II/10/2018 

powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji.  

Rada Zrealizowana 

04.12.2018 
II/11/2018 

powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Budżetu i 
Gospodarki Mieniem.  Rada Zrealizowana 

04.12.2018 
II/12/2018 powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury  
Rada Zrealizowana 
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04.12.2018 
II/13/2018 składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa 

Publicznego i Praworządności.  
Rada Zrealizowana 

04.12.2018 
II/14/2018 

powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa.  

Rada Zrealizowana 

04.12.2018 
II/15/2018 

powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki. Rada Zrealizowana 

04.12.2018 
II/16/2018 powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Opieki 

Społecznej i Zdrowia. 
Rada Zrealizowana 

04.12.2018 II/17/2018 delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rada Zrealizowana 

04.12.2018 

II/18/2018 

zmiany Uchwały nr XXXVIII/265/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 
28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego 
z  zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na te zadania w roku 2018. 

PCPR, FK Zrealizowana 

04.12.2018 II/19/2018 pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej. Obwodnica Gdowa. ZDP Zrealizowana 

04.12.2018 II/20/2018 ustalenia wynagrodzenia Starosty Wielickiego. PK, FK Zrealizowana 

28.12.2018 

III/23/2018 

zmiany Uchwały nr XXXVIII/265/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 
28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z  
zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na te zadania w roku 2018. 

PCPR, FK Zrealizowana 

28.12.2018 
III/24/2018 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Wielickiego w roku 2019. 
ESZ W trakcie 

realizacji 

28.12.2018 
III/25/2018 przyjęcia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
ESZ Zrealizowana 

28.12.2018 

III/26/2018 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVIII/197/2017 Rady 
Powiatu Wielickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania 
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia 
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 
Wielickiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 r. 

ESZ Zrealizowana 

28.12.2018 

III/27/2018 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XI/72/2015 Rady Powiatu 
Wielickiego z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia 
Powiatowego Programu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania 
stypendiów dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub 
uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat. 

ESZ Zrealizowana 
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28.12.2018 
III/28/2018 zmiany uchwały Rady Powiatu Wielickiego nr III/13/99 z dnia 25 

stycznia 1999r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich. 
Rada Zrealizowana 

28.12.2018 
III/29/2018 

zmiany uchwały Nr II/10/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie 
powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. 

Rada Zrealizowana 

28.12.2018 
III/30/2018 wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. FK 

W trakcie 
realizacji 

 
Oznaczenie (symbole) wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek Powiatu Wielickiego: 
BOU – Biuro Obsługi Urzędu, 
BP - Biuro Prawne, 
ESZ – Wydział Edukacji Sportu i Zdrowia, 
FK – Wydział Finansowo Księgowy, 
FRI - Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji,   
KT - Wydział Komunikacji i Transportu, 
OŚR - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
PK - Biuro ds. Polityki Personalnej i Kadr, 
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych, 
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IV. Wykonanie Strategii rozwoju Powiatu Wielickiego. 

Strategia rozwoju Powiatu Wielickiego została przyjęta do realizacji przez Radę 
Powiatu Wielickiego uchwałą nr XXXIV/228/2014  z dnia 29 października 2014 
roku. 
Strategia określa priorytety i cele polityki rozwoju społeczno – gospodarczego 
prowadzonego na obszarze powiatu. Jest to dokument elastyczny, dostosowany 
do zmian w otoczeniu zewnętrznym, w sytuacji politycznej, gospodarczej  
i społecznej państwa, jak również do wymagań Unii Europejskiej, a szczególnie  
w obszarze pomocy świadczonej przez jej instytucje. 
Strategia rozwoju powiatu jest zbiorem celów (zadań) ujętych w programy  
i plany. Stanowi ona wzorzec decyzji, które dotyczą pozycji i tożsamości 
samorządu, jego zdolności do wykorzystywania swych mocnych stron. 
 

 

1.Przedsiębiorczość, infrastruktura, dostępność. 

Powiat Wielicki charakteryzuje się na tle województwa małopolskiego 
bardzo wysoką liczbą miejsc pracy powstałych w wyniku nowych inwestycji, które 
są w zdecydowanej mierze efektem konsekwentnie prowadzonej polityki 
proinwestycyjnej przez gminy tworzące Powiat Wielicki. W 2018 roku każda  
z pięciu gmin Powiatu Wielickiego posiadała na swoim obszarze tereny 
przeznaczone pod działalność przemysłowo - usługową. Na obszarach 
przemysłowych we wszystkich gminach prowadzona była wielkopowierzchniowa 
działalność gospodarcza o różnym charakterze. Szczególnie widoczny rozwój 
następuje w strefach:  
- w Niepołomicach - największej i najwcześniej działającej;  
Już od 2006 roku działa Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, na terenach o łącznej 
powierzchni 700 hektarów działa obecnie ponad 60 firm, w których ma 
zatrudnienie ok. 5500 osób. W 2018 roku nowe obiekty w strefie budowały bądź 
rozbudowywały firmy: Technobud Sp. zo.o., PHU M i A Kohlbrenner s.j., 
Eurocash, fabryka Polskich Zakładów Zbożowych, BTH Import Stal, Dematec, 
Centrum Elektroniki Stosowanej z Krakowa. W strefie w gminie Niepołomice 
wydzielony jest obszar objęty statusem specjalnej strefy ekonomicznej  
w zarządzaniu przez Krakowski Park Technologiczny. Na tym obszarze w 2018 
roku decyzje o zainwestowaniu podjęły firma Smay (wentylacja, p.poz) oraz 
Brembo (bieżnie i piasty do tarcz hamulcowych).  
- w Wieliczce – Kokotowie - jedna z najmłodszych, ale najdynamiczniej 
rozwijających się stref w Polsce;  

W strefie Wieliczka – Kokotów w 2018 roku oddano do użytku kolejne 
powierzchnie przemysłowe i magazynowe. W listopadzie 2018 roku otwarto 
magazyn logistyczny o powierzchni 15,5 tys. m2, przygotowany przez firmę 7R 
S.A. dla firmy Rohlig Suus Logistic S.A. W działającej w Brzegach i Kokotowie  
od 2016 roku Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej jest już sześć hal  
o łącznej powierzchni ponad 100 tys. mkw. Starostwo Powiatowe w Wieliczce 
wydaje m.in. decyzje o pozwoleniu na budowę dla obiektów budowlanych  
w istniejących na terenie powiatu Wielickiego strefach przemysłowych. W 2018 
roku w strefie Kokotów wydano pozwolenia na siódmą halę (33 tys. m2. obecnie 
na ukończeniu) oraz na ósmą halę o powierzchni ponad 40 tys. m2. (planowana 
do oddania w 2019 roku). 
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Nowe firmy i obiekty budowlane to również powiększający się zakres działania 
dla powiatowych inspekcji i straży. Zgodnie z art. 57 prawa budowlanego 
Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia  
na użytkowanie obiektu budowlanego na terenie powiatu wielickiego, jest 
obowiązany zawiadomić organy: Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w 
Wieliczce i Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. Przy trwaniu 
całego procesu budowlanego, jak również przy użytkowaniu obiektu wiele 
ustawowych zadań wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
w Wieliczce od zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, 
podjęciu obowiązków kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego  
po wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 
Inwestorzy działający na terenie powiatu Wielickiego przedstawiają dobre opinie 
o terminach i sposobach prowadzenia spraw w Starostwie Powiatowym oraz  
w powiatowych inspekcjach i strażach. 
Strefy przemysłowe w powiecie Wielickim stoją również przed dużym wyzwaniem 
aby znaleźć odpowiednich pracowników do prowadzenia działalności 
gospodarczej. W tym przypadku pomoc oferuje Powiatowy Urząd Pracy  
w Wieliczce. Działania PUP prowadzone są nie tylko poprzez prezentowanie ofert 
pracy i łączenie pracowników z pracodawcą – pośrednictwo pracy ale również 
poprzez udział w stażach i szkoleniach, a w ostatnim czasie również poprzez 
rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. 
 
Powiat Wielicki w 2018 roku aktywnie włączył się również w promocję 
gospodarczą powiatu m.in. podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy  
w czasie panelu „Innowacyjna koncepcja zarządzania gminą – nauka, 
administracja, biznes”. Z udziałem Starosty Wielickiego przedstawiono powstanie 
i rozwój Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. 

Dla atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Wielickiego niezwykle istotna jest 
rozwinięta infrastruktura drogowa. W 2018 roku Rada Powiatu Wielickiego 
podjęła uchwałę o udzieleniu zgody na dofinansowanie dla Gminy Niepołomice 
zadania z zakresu zarządzania drogami: Budowa węzła Niepołomice na odcinku 
autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów a węzłem Targowisko. Umowę 
o dotacji celowej dla gminy Niepołomice w wysokości 4 milionów złotych Starosta 
Wielicki podpisał we wrześniu 2018 roku. Od jesieni 2018 roku trwają intensywne 
prace budowlane, zjazd ma być gotowy w połowie 2020 roku. 

W 2018 roku oddano również kolejny odcinek Obwodnicy Gdowa, ważnej dla 
rozwoju inwestycyjnego gminy Gdów.  

Od 2017 roku przez cały 2018 rok PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudowują 
linie kolejową Kraków – Podłęże, co wiąże się z prowadzeniem prac i czasowym 
zamknięciem wiaduktów kolejowych nad ważnymi powiatowymi drogami  
w północnej stronie powiatu, gdzie usytuowane są strefy przemysłowe Wieliczka 
- Kokotów i Niepołomice. 

W obszarze informatyzacji - Poprawa dostępności sieciowej, w 2018 roku  
na terenie całego Powiatu Wielickiego prowadzone były działania w zakresie 
rozszerzenia zasięgu sieci szerokopasmowego Internetu oraz rozbudowa sieci 
telekomunikacyjnej. Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Wieliczce prowadził sprawy o wydanie pozwolenia  
na budowę sieci i obiektów teleinformatycznych. 
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W 2018 roku Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
rozpatrzył i wydał 20 pozwoleń na budowę budynków przemysłowych  
i magazynowych. 

 

 

2. Edukacja, kultura, sport i rekreacja 

 

W tym obszarze celem strategicznym jest sprawny system edukacyjno-
wychowawczy. Aby móc to osiągnąć niezbędne jest rozwijanie bazy materialnej 
oraz infrastruktury szkolnej, w tym doposażenie w nowoczesne środki 
dydaktyczne wspomagające praktyczną naukę zawodu. W kwietniu 2018 roku 
rozpoczęto prace nad rozbudową Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki  
w Wieliczce. Prace podzielono na dwa etapy i prowadzono je tak, aby roboty 
możliwie najmniej wpływały na proces dydaktyczny oraz aby było zapewnione 
bezpieczeństwo uczniów. W ramach inwestycji LO zyska dodatkowe piętro. 
Będzie tam sześć sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 330 mkw., a także dwie 
aule mające w sumie 140 m2, z możliwością szybkiej adaptacji na większe  
lub mniejsze pomieszczenie lekcyjne (tzw. „ruchome ściany”). W pierwszym 
etapie prac (koszt 3 800 000 zł) w 2018 roku wykonano stan surowy zamknięty  
z nowym dachem i elewacją . Zaraz po ich zakończeniu rozpoczęto drugi etap 
prac wykończeniowych: ścianki działowe, instalacje, tynki, wylewki i ocieplenie 
dachu. Drugi etap ma kosztować 2 917 821 złotych. W 2018 roku na zadanie: 
Rozbudowa i nadbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce 
wydano kwotę 4.840.513,49 zł. Przygotowane jest również studium wykonalności 
oraz projekt na nową salę gimnastyczną przy wielickim LO. Po zakończeniu prac 
w połowie 2019 roku obiekt będzie mógł przyjąć ok. 200 uczniów więcej  
niż obecnie. 

 

Pracownicy LO Wieliczka liczba osób 
nauczyciele zatrudnieni w pełnym 
wymiarze 

37 

nauczyciele niepełnozatrudnieni 13 
pracownicy administracji 3 
pracownicy obsługi 6 (w tym 1 osoba ½ etatu) 
 

Powiat Wielicki jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Zawodowych  
w Gdowie. Obiekt szkolny poddany był we wcześniejszych latach 
termomodernizacji i odwodnieniu budynku.  W ZSZ w Gdowie uczniowie są 

Uczniowie LO Wieliczka liczba osób 
stan liczbowy uczniów (wg SIO 30 
września) 

579 

absolwenci roku szkolnego 2017/18 150 
maturzyści  144 
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kształceni w ramach szkół: liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dla 
dorosłych, technikum oraz szkoła branżowa I stopnia. 

 
Pracownicy ZSZ w Gdowie liczba osób 

nauczyciele  28 
pracownicy administracji 8 w tym 1 osoba na url. macierzyńskim 

 
Największą szkołą prowadzoną przez Powiat Wielicki jest Powiatowe Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce. Uczniowie zdobywają tutaj 
wiedzę w ramach technikum i szkoły branżowej I stopnia. Zajęcia prowadzone  
są w nowoczesnym obiekcie (tzw. Kampus Wielicki) oddanym do użytkowania w 
2014 roku.  

 
Pracownicy PCKZiU liczba osób 

nauczyciele  74 
pracownicy administracji 5 

 
W związku z olbrzymim zainteresowaniem ze strony uczniów nauką w tej 

szkole, przez cały okres 2018 roku prowadzone były prace inwestycyjne przez 
spółkę powiatową Powiatowy Park Rozwoju nad rozbudową Kampusu o nowe 
skrzydło E o powierzchni 1200 mkw. Znajdują się w nim trzy sale lekcyjne, 
pracownia gastronomiczna oraz pomieszczenie wielofunkcyjne z ruchomą ścianą 
(sale gimnastyczne). Koszt inwestycji wynosi ponad 6,5 mln zł. Prace wraz  
z zagospodarowaniem terenu zakończą się w maju 2019 roku. 
 
 

W obiekcie Kampusu Wielickiego działalność edukacyjną i wychowawczą 
prowadzi również Zespół Szkół im. Br. Alojzego Kosiby. Misją szkoły jest 
wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanka  
w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. W ramach Zespołu Szkół im, Br. Alojzego 
Kosiby działają: Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna i Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy. Uczniami ZSZ są dzieci i młodzież  
z niepełnosprawnością intelektualną różnego rodzaju oraz  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ramach ZSZ organizowane są również 
zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 
 
 
 
 

Uczniowie ZSZ w Gdowie liczba osób 
stan liczbowy uczniów  316 
absolwenci roku szkolnego 2017/18 87 

Uczniowie PCKZiU liczba osób 
stan liczbowy uczniów 2018/2019 968 
technikum 785 
zasadnicza szkoła zawodowa 61 
szkoła branżowa I stopnia 122 
absolwenci roku szkolnego 2017/18 248 
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Uczniowie w Zespole Szkół im. Br. Alojzego Kosiby 

szkoła Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019 
Szkoła Podstawowa nr 5 
Specjalna z oddziałami 
Gimnazjum 

92, w tym 24 uczniów w 
oddziałach gimnazjalnych 
 

99, w tym 21 uczniów w 
oddziałach gimnazjalnych 

Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy 

22 15 

Zajęcia rewalidacyjno - 
wychowawcze 

12 15 

Razem 126 129 
 

Uczniowie wg rodzaju i stopnia niepełnosprawności: 

Rok szkolny 2018/2019 
szkoła Niepełnosprawność Liczba uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 5 
Specjalna z  oddziałami 

Gimnazjum 
 

n. intelektualna w stopniu 
lekkim 

10 

n. intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub 
znacznym 

54 

autyzm 1 
niepełnosprawności 
sprzężone 

34 

Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy 

niepełnosprawności 
sprzężone 

8 

n. intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub 
znacznym 

7 

Uczestnicy zajęć rewalidacyjno 
- wychowawczych 

Niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu 
głębokim 

15 

 

W 2018 roku Powiat Wielicki przekazał dotacje dla placówek niepublicznych  
na uczniów liceum na łączną kwotę 437.865,25 zł dla placówek niepublicznych  
z terenu powiatu. Dotacje te otrzymały następujące placówki: 

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych mgra Stefana 
Kwietniowskiego w Wieliczce – 135.107,28 zł, 

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bogumiła Baran  
w Gdowie – 89.192,67 zł, 

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce – 
213.565,30 zł. 

W 2018 roku przekazano równie dotacje podmiotowe dla zawodowych szkół 
niepublicznych działających na terenie Powiatu Wielickiego w łącznej kwocie 
120.602,01 zł. Dotacje przekazywane były dla następujących szkół: 

- Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych mgra Stefana 
Kwietniowskiego – 96.044,83 zł, 

- Prywatne Studium Zawodowe dla Dorosłych Bogumiła Baran w Gdowie – 
24.557,18 zł. 

 
Informacja odnośnie szkół niepublicznych, stan na wrzesień 2018 roku: 
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- Fundacja Szkoła Mistrzostwa,  Liczba uczniów: 54 
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna " Rozwijanka" (dzieci 

objęte wczesnym wspomaganiem),  Liczba uczniów: 37 
 

Powiat Wielicki jest organem prowadzącym dla Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego w Wieliczce. Zajęcia w ramach MOS prowadzone są w obiektach 
sportowych w każdej gminie powiatu Wielickiego. W ofercie znajdują się zajęcia 
w ramach sekcji: Siatkówki dziewcząt, koszykówki chłopców, szachy dziewcząt  
i chłopców, piłka nożna chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, badminton, 
tenis stołowy, lekkoatletyka i rekreacja. Liczba uczestników zajęć około 1050 
osób (zapisy i rezygnacja uczestników zajęć przez cały rok). Zatrudnienie: 27 
osób kadra pedagogiczna – 18,22 etatu,  4 osoby kadra administracyjno – 
finansowa – 2,5 etatu. 

Wspólnie z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym, Powiatowym 
Szkolnym Związkiem Sportowym, wszystkimi szkołami z terenu Powiatu 
Wielickiego zorganizowano imprezy sportowe w ramach współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży, Igrzyska  dzieci  - 21 imprez; Igrzyska  Młodzieży 
Szkolnej – 21 imprez; Licealiada -  17 imprez; w imprezach tych uczestniczyło 
ponad 3000 uczniów ze wszystkich typów szkół. 

 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce obejmuje 

opieką dzieci nieuczęszczające do przedszkoli, zamieszkałe na terenie powiatu 
wielickiego oraz dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół 
funkcjonujących na terenie powiatu wielickiego (bez względu na miejsce 
zamieszkania). 
Poradnia prowadzi specjalistyczny Zespół Orzekający. Ponadto w Poradni działa 
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 
Działalność diagnostyczna i bezpośrednia pomoc dzieciom i młodzieży w roku 
szkolnym 2017/2018: 
 
Liczba wykonanych diagnoz: 

Diagnoza 
 Psychologiczna 

Diagnoza   
pedagogicz

na 

Diagnoza  
logopedyczna 

Diagnoza 
integracji 

sensorycznej 
 

Diagnoza 
Rehabilitacy

jna 
Razem 

1398 853 385 91 24 2742 
 
Liczba przyjętych  dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018:  1927 osoby 
(wg nr PESEL). 
 Liczba wydanych opinii : 1927 
 Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Zespół Orzekający (orzeczeń  
i opinii):331 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży: 
Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach: 3453 w tym na terenie 
Poradni 164, na terenie szkół i przedszkoli 3 289. 
 
W 2018 roku  Powiat Wielicki przekazał dotacje celowe na podstawie 
porozumienia Gminie Niepołomice na funkcjonowanie Młodzieżowego 
Obserwatorium Astronomicznego w kwocie 336.388,00 zł. Organem 
prowadzącym MOA jako zadanie własne jest gmina Niepołomice. 



23 
 

W ramach zadania: Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego w 2018 
roku przekazano dotację celową w kwocie 120 tys. zł  na podstawie porozumienia 
w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce 
wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Wielickiego. 
Dotacje przekazywane były w ratach miesięcznych.  
 
W 2018 roku przekazano dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W 2018 
roku przekazano z budżetu dotacje na zadania publiczne 200 000,00 zł, w tym: 

- „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego w Opactwie Mniszek 
Benedyktynek w Staniątkach-Etap III” – 68.151,69 zł, 

- „Wymiana instalacji elektrycznej w kościele i zakrystii„ (Grabie) – 
34.775,89 zł, 

- „Łazany, kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego z XVI w., prace 
tynkarskie na elewacji kościoła – elewacja północna i południowa nawy 
głównej” – 97.072,42 zł. 

W 2018 roku udzielono dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 
123.891,10 zł, w tym: 

- „Upamiętnienie 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości” (Wieliczka) 
– 2.000,00 zł, 

-  „Dla Niepodległej – III powiatowy przegląd pieśni patriotycznych i cykl 
koncertów Chóru Gudium” (Kłaj) – 6.000,00 zł, 

- „Muzyka dla Niepodległej” (Niepołomice) – 5.000,00 zł, 
- „Poznajemy Polskę – cz. 2” (Tomaszkowice) -  6 000,00 zł, 
- „Z nadzieją na Kresy - bogactwo kultur dziedzictwem Europy" (Szarów) – 

4 000,00 zł, 
-  „Kierunek Łotwa” (Bodzanów) – 4.000,00 zł, 
- „10 Wielickie Zaduszki kulturalne"  w ramach 63. Krakowskich Zaduszek 

Jazzowych” – 4.500,00 zł, 
- „XVI festiwal piosenki i form twórczych osób niepełnosprawnych 

PODOLANY - czerwiec 2018"  – 5.000,00 zł, 
- „II dziecięcy festiwal folklorystyczny - Pieśni i tańce narodowe w 100-lecie 

nieodległości” (Raciborsko) – 6.000,00 zł, 
- „Szlakiem rękodzieła ludowego” (Wieliczka, Tomaszkowice) – 5.000,00 zł, 
- „Ocalić od zapomnienia – kultywowanie tradycji w Szarowie” – 4.500,00 

zł, 
- „Inscenizacja wesela krakowskiego – od Krakowa jadą goście” (Bogucice) 

– 5.000,00 zł, 
- „Kultywowanie tradycji ludowej związanej z 820-leciem Targowiska” – 

4.000,00 zł, 
- „Rodzinnie kreatywnie – festiwal małego dziecka" (Kłaj) – 5.000,00 zł, 
- „Piknik afrykański – spotkanie z Afryką” (Wieliczka) – 5.000,00 zł, 
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- „VIII Mini Playback Show" (Kłaj) – 4.000,00 zł, 
- „Seniorzy poznają i dokumentują zatrzymując w kadrze dla swoich 

wnuków historię polskiego rzemiosła i architektury przemysłowej” (Kłaj) – 
3.500,00 zł, 

- „Seniorzy pełni wiedzy i radości” (Kłaj) – 5.000,00 zł, 
- „Bynajmniej 15 lat”" (Wieliczka) – 4.500,00 zł, 
- „Krok po kroku do Niepodległej” (Wieliczka) – 5.000,00 zł, 
- „Poznajemy kulturę i tradycję regionu Bieszczad – warsztaty serowarskie 

i tradycyjny wypiek chleba” (Kłaj) – 4.500,00 zł., 
- „Obóz letni – kocham Cię Polsko” (Wieliczka) – 10.000,00 zł, 
- „Wystawa pn. Myśmy do stepów unieśli Ojczyznę” (Niepołomice) - 

4.391,10 zł, 
- „Czerwony Kapturek w muzycznej oprawie – bajka dla dzieci” (Wieliczka) 

– 4.000,00 zł, 
- „Pola Chwały” (Niepołomice) – 8.000,00 zł. 

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 
W 2018 roku przekazano z budżetu dotacje na zadania publiczne 100.000,00 zł, 
w tym:  

- „Dożynki Gminne i Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości" – 15.000,00 zł, - Gmina Biskupice, 

- „Pomnik upamiętniający poległych i pomordowanych za Ojczyznę” – 
10.000,00 zł, Gmina Kłaj, 

- „Niepodległa – dawniej i dziś” 15.000,00 zł, Gmina Kłaj, 
- „26 Dni Niepołomic" – 30.000,00 zł, Gmina Niepołomice, 
- „Dni św. Kingi” – 30.000,00 zł, Gmina Wieliczka. 

 
W ramach realizacji zadania: Rozwój kultury fizycznej i sportu, w 2018 roku 
przekazano dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego – 140.300,00 zł, w tym: 

- „Trenuj piłkę nożną razem z nami " (Niepołomice) – 5.500,00 zł, 
- „Marcowe zmagania przy szachownicy” (Staniątki) – 4.500,00 zł, 
- „IV memoriał im. T. Szybińskiego dla najmłodszych dzieci" (Staniątki) – 

5.500,00 zł, 
- „Wieliczka CUP 2018" (Staniątki) – 5.000,00 zł, 
- „XXV Ogólnopolski turniej piłki siatkowej dziewcząt WIELICZKA 2018" 

(Wieliczka) – 5.370,00 zł, 
- „Otwarte  Mistrzostwa Małopolski w szachach - do lat 7" (Wieliczka) – 

4.500,00 zł, 
- „III majowy turniej mini-koszykówki" (Niepołomice) – 2.500,00 zł, 
- „IV powiatowy turniej zespołów cheerleaders" (Niepołomice) – 3.000,00 zł, 
- „X otwarty turniej szachowy o szablę Tadeusza Kościuszki" (Przebieczany) 

– 3.000,00 zł, 
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- „VIII turniej halowej piłki nożnej dziewcząt" (Łazany) – 2.060,00 zł, 
- „Piłka nożna nauka odpowiedzialności" (Wieliczka) – 6.000,00 zł, 
- „VIII otwarty turniej o ,,Puchar Solny” Karate Kyokushin  – Wieliczka 2018 

z okazji Dnia Dziecka" – 5.500,00 zł, 
- „XII Małopolskie listopadowe potyczki szachowe" (Wieliczka) – 3.000,00 zł, 
-  „Wojewódzki turniej w mini siatkówce dziewcząt z okazji Dnia Dziecka" 

(Wieliczka) – 5.000,00 zł, 
- „Ogólnopolski turniej o Puchar Solny”  (Wieliczka) – 5.000,00 zł, 
- „Szachy – ruch w stronę intelektu (kontynuacja) ” (Staniątki) – 

5.000,00 zł, 
- „Turniej wspinaczkowy Solna Ściana 2018” (Wieliczka) – 4.500,00 zł, 
- „XVI otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości - 

o Puchar Starosty Wielickiego" (Wieliczka) – 4.500,00 zł, 
- „XII powiatowy integracyjny turniej tenisa stołowego" (Szczytniki) – 

1.570,00 zł, 
-  „Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w badmintonie" (Niepołomice) 

– 6.000,00 zł, 
- „XVIII powiatowy turniej badmintona z okazji Dnia Niepodległości" 

(Niepołomice) – 6.000,00 zł, 
- „Gra Novuss – bez granic” (Tomaszkowice) – 3.000,00 zł, 
- „XIII powiatowy piknik rodzinny - powitanie lata 2018 w Szczytnikach" – 

5.500,00 zł, 
- „Dzień Dziecka – turniej drużyn orlików” (Szarów) – 4.000,00 zł, 
- „Biegi przełajowe – Dzień Dziecka w Powiecie Wielickim na sportowo” 

(Szarów) –3.000,00 zł, 
- „XVIII otwarty powiatowy turniej szachowy z okazji Świętego Mikołaja 

(Wieliczka) – 3.000,00 zł, 
- „II Mikołajkowy halowy turniej piłkarski młodzików’” (Kłaj)– 2.500,00 zł, 
- „XVIII piknik rekreacyjno-sportowy im. J.R. Zaricznego o puchar Starosty 

Powiatu Wielickiego" (Czarnochowice) – 3.000,00 zł, 
- „IX powiatowy turniej koszykówki dziewcząt" (Wieliczka) – 3.000,00 zł, 
- „III Mikołajowe spotkania z koszykówką” (Niepołomice) - 3.900,00 zł, 
- „Ze zdrowiem na TY” (Brzezie) – 6.700,00 zł, 
- „Nagrody żeglarskie Powiatu Wielickiego” (Szarów) – 4.700,00 zł, 
- „Ogólnopolski turniej mini koszykówki rocznika 2007” (Wieliczka) – 

5.000,00 zł. 
Zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 
finansów publicznych – 280.000,00 zł, w tym: 
- „Popularyzacja tenisa stołowego poprzez udział  zawodników i zawodniczek 

UKS ROKICIE w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym" (Szczytniki) – 
10.000,00 zł,  

- „Przygotowanie i start zawodników MKS SPARTAKUS NIEPOŁOMICE  
w zawodach w badmintonie" – 25.000,00 zł, 

- „Szkolenie i  udział w rozgrywkach II ligi koszykówki kobiet” (Niepołomice) – 
25.000,00 zł,  
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- „Szkolenie i start w lidze seniorów w koszykówce męskiej” (Wieliczka) – 
25.000,00 zł, 

- „Przygotowanie lekkoatletów do zawodów ogólnopolskich" (Wieliczka) – 
35.000,00 zł, 

- „Uczestniczenie zespołu WTS Solna w seniorskich rozgrywkach I ligi siatkówki 
kobiet oraz Pucharu Polski” (Wieliczka)– 120.000,00 zł, 

- „Reprezentowanie powiatu wielickiego na arenie ogólnopolskiej” 
(Niepołomice)– 40.000,00 zł. 

W ramach realizacji zadania w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 
roku zostały poniesione wydatki na dofinansowanie zadań realizowanych przez 
podmioty w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. W 2018 roku 
przekazano z budżetu dotacje na zadania publiczne: 

- "Sudety historia i przyroda - aktywny wypoczynek i edukacja" (Wieliczka) 
– 5 500,00 zł,  

- „Rajd pieszy – śladami młodzieńczych wędrówek Karola Wojtyły" (Szarów) 
– 4.000,00 zł, 

- „Od Berlina do Rewala" (Staniątki) – 7.850,00 zł, 
- „Poznaj swój kraj -Wrocław - jedno miasto wiele kultur" (Kłaj) – 3.000,00 

zł,  
- „III spływ żaglowy z Tyńca do Mogiły” (Wieliczka) – 4.650,00 zł, 
- „Poznaj Francję Braill’em” (Wieliczka) – 2.000,00 zł. 

 

3. Usługi publiczne 

W 2018 roku w ramach zadania dobra kondycja zdrowotna mieszkańców 
powiatu, Powiat Wielicki realizował program pn. „Program zdrowotny profilaktyki 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce”. Na terenie 
Powiatu Wielickiego realizowany był tylko w Gminie Niepołomice, która jako 
jedyna wyraziła chęć udziału w programie. Realizator programu to Niepołomickie 
Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Janusza Korczaka 1, 32-005 Niepołomice. 
Miejsca realizacji świadczenia: Przychodnia Rejonowa w Niepołomicach,  
ul. Janusza Korczaka 1, 32-005 Niepołomice, tel. 12 281-10-05. 
 
Środki finansowe 
przeznaczone na 
realizację zadania 

ogółem 

Dotacja z budżetu 
Województwa 

Środki z budżetu 
Powiatu 

Wielickiego 

Dotacja z Gminy 
Niepołomice 

21 300,00 zł 10 650,00 zł 5 325,00 zł 5 325,00 zł 
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce 
W 2018 roku wydano: 
- 1755 decyzji orzeczniczych (w tym 242 osobom przed 16 rokiem życia oraz 
1513 osobom po 16 rokiem życia ),  
- 257 kart parkingowych  
- 839 legitymacji dla osób niepełnosprawnych. 
W Powiatowym Zespole w ramach różnych umów zatrudnionych jest 26 osób. 
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4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa w powiecie 

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce zakresem swego działania 
obejmuje powiat wielicki, w skład którego wchodzi pięć gmin: Wieliczka, 
Niepołomice, Kłaj, Gdów i Biskupice. W ramach struktury powiatowej działają 
dwa komisariaty międzygminne: Komisariat Policji w Niepołomicach, obejmujący 
zakresem swojego działania gminę Niepołomice i Kłaj oraz Komisariat Policji  
w Gdowie odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa w gminach Gdów i Biskupice. 

W roku 2018 na terenie objętym odpowiedzialnością służbową KPP  
w Wieliczce wszczęto 1449 postępowań przygotowawczych w kategorii 
statystycznej przestępstw ogółem, przy spadku o 222 spraw wszczętych  
w porównaniu do roku 2017. 

Spadkowi ilości postępowań wszczętych towarzyszył w roku 2018 znaczący 
wzrost poziomu wykrywalności przestępstw, który ukształtował się na poziomie 
75,7 %, przy wzroście o 6,5 % w ujęciu rocznym. 

 
Tabelaryczne Porównanie danych za lata 2013-2017- widoczne pozytywne 
trendy zarówno w zakresie dynamiki postępowań wszczętych jak też 

wykrywalności przestępstw 
 

Rok Ogółem Kryminalne 7 Kategorii 

 Wszczęte Wykr. Dyn. Wszczęte Wykr. Dyn. Wszczęte Wykr. Dyn. 

2013 1983 63,8 -1,4 1404 56,1 -0,8 840 33,7 0,1 

2014 1723 60,4 -3,4 1211 52,2 -3,9 665 29,3 -4,4 

2015 1614 63,7 +3,3 1099 52,3 +0,1 548 30,4 +1,1 

2016 1444 65,6 +1,9 927 58,7 +6,4 411 29,0 -1,3 

2017 1671 69,2 +3,6 1162 62,8 +4,1 426 39,1 +10,1 

2018 1449 75,7 +6,5 1002 70,0 +7,2 367 40,3 +1,1 

 

W przyjętych założeniach uznano, iż z punktu widzenia funkcjonowania 
państwa i społeczeństwa, szczególne znaczenie ma ukierunkowanie działań Policji 
na następujące aspekty działania : 

- pozbawianie przestępców korzyści płynących z prowadzonej działalności 
przestępczej (określany potocznie  jako zabezpieczenie mienia), 

- odzyskiwanie mienia będącego przedmiotem zamachu przestępczego 
celem zwrócenia go do prawowitych właścicieli ( tzw. odzysk mienia), 

- zabezpieczanie maksymalnie dużych  ilości narkotyków pozostających  
w nielegalnym obrocie, celem zabezpieczenia społeczeństwa przed negatywnym 
wpływem ich oddziaływania, a także pozbawianie środowisk przestępczych 
wpływów z  dystrybucji narkotyków. 
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Dla realizacji powyższych celów, Komendant Wojewódzki Policji  
w Krakowie wyznaczył dla każdej z podległych sobie Komend Miejskich  
i Powiatowych określone wymagania do osiągnięcia w 2018 roku. 

KPP w Wieliczce, w zakresie realizacji przedstawionych powyżej celów 
działania służby kryminalnej, osiągnęła w 2018 roku bardzo dobre rezultaty,  
i tak: 

 W zakresie zabezpieczenia mienia od podejrzanych – policjanci Komendy 
Powiatowej Policji w Wieliczce skutecznie ujawnili i przekazali  
do dyspozycji Prokuratury mienie o wartości 1 616 768  zł (realizując 
wyznaczony w tym zakresie miernik na poziomie 213.5% - II wynik  
w zakresie wszystkich KMP/KPP Garnizonu Małopolskiego), 

 Odzyskano mienie o wartości - 1.715.989  zł (zrealizowano wyznaczony 
miernik na poziomie 142.6% - również II rezultat uwzględniając wszystkie 
KMP/KPP woj. Małopolskiego), 

 Zabezpieczono narkotyki o wadze - 84.215,90 gr (realizacja wyznaczonego 
miernika na poziomie 1025,46% - I miejsce w Garnizonie Małopolskim). 

 

Policjanci w ramach działań o charakterze prewencyjnym zatrzymali 227 
sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa wobec 333 w roku 
poprzednim tj. spadek o 106 sprawców (-31%).  

 

 

 

Zatrzymani nietrzeźwi kierujący (art.178a §1 i 87a §1) przez policjantów prewencji: 

 

 

 

 

 

JEDNOSTKA 
I-XII 

2017 

I-XII 

2018 

zmiana 

[+/-] 

tendencja 

% 

KPP Wieliczka 160 106 -54 -34% 

KP Niepołomice 118 92 -26 -22% 

KP Gdów 55 29 -26 -47% 

POWIAT 333 227 -106 -31% 
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Ilość spotkań prewencyjnych w szkołach i przedszkolach: 

 2017 r. 2018 r. 

KPP w Wieliczce 141 274 

KP w Niepołomicach 29 41 

KP w Gdowie 32 35 

RAZEM 202 350 

 

 

Zestawienie liczby wypadków i poszkodowanych  

 
Liczba 

Wypadków 
2017r 

Liczba 
Wypadków 

2018r 

Liczba 
Zabitych 

2017r 

Liczba 
Zabitych 

2018r 

Liczba 
Rannych 

2017r 

Liczba 
Rannych 

2018r 

Liczba 
Kolizji 
2017r 

Liczba 
Kolizji 
2018r 

Ogółem 146 143 8 9 158 151 1003 973 

Różnica -3 +1 -7 -30 

 

W Komendzie Powiatowej Policji (wraz z komisariatami w Gdowie i 
Niepołomicach) w 2018 pracowało 238 osób, z czego 182 osoby na etatach 
policyjnych. 

 

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce w roku 2018 
zarejestrowała 4146 spraw. 

 
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Pożary 409 639 484 
Miejscowe zagrożenia 997 1237 1146 
Alarmy Fałszywe 124 194 149 
Razem 1530 2070 1779 

W komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce jest zatrudnionych 69 
osób w tym 66 strażaków. 
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce  
 
Zestawienie wybranych spraw prowadzonych w 2018 roku: 
 

 Przeprowadzono 1597 kontroli, 
 Wydano 484 decyzji administracyjnych,  
 Nałożono 88 mandatów,  
 Pobrano 170 prób wody, 
 Pobrano 232 próby żywności, 
 Rozdano 4535 materiałów edukacyjnych, 
 Zrealizowano 68 spraw związanych z realizacją programów edukacyjnych, 
 Przeprowadzono 55 konsultacji metodycznych z przedstawicielami 

placówek oświatowych, 
 Wydano 16151 szczepionek podmiotom leczniczym. 

 
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce pracują 24 osoby. 
 
 
 
Powiatowy Inspektor Weterynarii w Wieliczce  
 
Zestawienie wybranych spraw prowadzonych w 2018 roku: 
 

 Przeprowadzono 223 kontrole zdrowia i ochrony zwierząt, 
 Wystawiono 2156 świadectw zdrowia dla zwierząt, 
 Przeprowadzono 7 szkoleń dla lekarzy weterynarii, 
 Przeprowadzono 15 postępowań o wpisie i nadaniu numeru 

weterynaryjnego, 
 Pobrano i przebadano 1465 prób, 
 W akcji szczepienia lisów wolnożyjacych wyłożono 542 dawki szczepionki, 
 Przeprowadzono 114 kontroli w gospodarstwach, 
 Przeprowadzono 306 kontroli bezpieczeństwa żywności, 
 Zbadano przed i poubojowo 20 169 szt. zwierząt rzeźnych. 

 
W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w 2018 roku pracowało 8 osób. 
 
W 2018 roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego: 
 
- wydano 288 decyzji, 
- wydano 131 postanowień, 
- przyjęto 1594 zawiadomienia o przystąpieniu do robót budowlanych 
realizowanych na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- dokonano łącznie 410 kontroli, w tym 348 kontroli terenowych,  
- prowadzono 5479 spraw (w tym: postępowania administracyjne, 
egzekucyjne, wyjaśniające i kontrolne, zawiadomienia o zakończeniu budowy, 
wnioski o pozwolenia na użytkowanie, zawiadomienia o rozpoczęciu budowy, 
informacja publiczna, wnioski o udostępnienie dokumentów, wnioski dotyczące 
odpowiedzialności zawodowej, wnioski/zawiadomienia do Prokuratury), 
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- zakończono 1912 postępowań (w tym: postępowania administracyjne, 
egzekucyjne, wyjaśniające i kontrolne, zawiadomienia o zakończeniu budowy, 
wnioski o pozwolenia na użytkowanie), 
- ilość otrzymanej korespondencji – 6639 pisma, 
- ilość korespondencji wysłanej - 5853 dokumenty (pisma/postanowienia/ 
decyzje). 
Obsada kadrowa: 10 osób 
 
 
 
 
5.Zrównoważony rynek pracy i pomoc bezrobotnym w Powiecie 
Wielickim 
 
 

Stopa bezrobocia w powiecie wielickim na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 
4,7%, natomiast dla województwa małopolskiego i w kraju stopy bezrobocia za 
miesiąc grudzień 2018 r. wyniosły odpowiednio 4,7% i 5,8%. 

Stopa bezrobocia na terenie powiatu wielickiego na tle województwa 
małopolskiego i kraju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie  
po rejestracji ustala dla niego profil pomocy.  
Pracownicy urzędu od dnia w 2018r. sprofilowali 3565 osób. Zdecydowana 
większość osób bezrobotnych znajduje się w II profilu pomocy (61,70%),  
w dalszej kolejności w III profilu pomocy (25,60%), najmniejszą grupę stanowią 
osoby bezrobotne, którym przypisano I profil pomocy (12,80%). 
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I profil pomocy – w tym profilu znajdują się osoby które wykazują gotowość  
do samodzielnego powrotu na rynek pracy. 

II profil pomocy – w tym profilu znajdują się osoby które oczekują wsparcia  
ze strony  urzędu. 

III profil pomocy – w tym profilu znajdują się osoby które są najbardziej 
oddalone od rynku pracy. 

W roku 2018 pozyskano ogółem 5048 stanowisk pracy w ramach których: 
- praca subsydiowana   418 
- praca niesubsydiowana   4630 
 

W roku 2018 zaobserwowano spadek liczby pozyskanych ofert pracy  
w porównaniu do roku 2017.  
W roku 2018 pośrednicy pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce 
przeprowadzili 96 wizyt u pracodawców, w wyniku których pozyskano 79 
stanowisk pracy.  
W 2018 roku 76 osób skorzystało z pomocy pośrednika pracy w ramach 
świadczenia usług EURES, wspieranie mobilności zatrudnieniowej na poziomie 
międzynarodowym w krajach EOG a także Norwegii, Islandii, Liechtensteinie  
i Szwajcarii. 
 

Ilość zgłoszonych wolnych stanowisk pracy w latach 2016-2018 

 
 
W 2018 roku zarejestrowano 15765 oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi. Najliczniejszą grupę obcokrajowców, dla których 
rejestrowano w/w dokumenty stanowią obywatele Ukrainy (15185 szt.). 
Spośród cudzoziemców, dla których zostały zarejestrowane oświadczenia o 
zamiarze powierzenia wykonywania pracy 11017 stanowią mężczyźni, a 4748 to 
kobiety.  
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Liczba zarejestrowanych oświadczeń dot. cudzoziemców w latach 2017 i 2018. 

 

 
Powiat wielicki uplasował się na trzecim miejscu w województwie małopolskim 
pod względem ilości zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzania 
wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki 
Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy. 
 
 W 2018 roku doradcy zawodowi objęli usługami 600 osób, w tym 297 
kobiet. 
W ramach porad indywidualnych odbyło się 248 wizyt klientów bezrobotnych oraz 
poszukujących pracy. 
Problemy z jakimi najczęściej zgłaszały się osoby do doradcy zawodowego 
dotyczyły : 
 trudności w pozyskaniu zatrudnienia, 
 problemów z wyborem kierunku szkolenia, które zwiększyłoby ich szanse  

na rynku pracy, 
 braku umiejętności skutecznego poszukiwania pracy, 
 problemów natury psychologicznej, będących następstwem długotrwałego 

okresu pozostawania bez pracy. 
W ramach poradnictwa grupowego przeprowadzono warsztaty dla 43 osób. 
 
W wyniku działań poradnictwa zawodowego w 2018 roku:  

 36 osób rozpoczęło szkolenia zawodowe, 
 27 osób zostało skierowanych na specjalistyczne badania lekarskie, 
 26 osób zostało skierowanych na badania psychologiczne, 
 31 osób odbyło staż, 
 99 osób podjęło pracę, 

65 osób otrzymało dotację na otwarcie działalności gospodarczej. 
 
Wg stanu na 31.12.2018r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce liczba 
zatrudnionych wynosiła 37 osób. 
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6. Społeczeństwo informacyjne. 

W 2018 roku realizowano (od 2017 roku) projekt „E-usługi w informacji 
przestrzennej powiatu wielickiego”. Wartość całego projektu to ponad 7,5 mln zł, 
z czego dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 wynosi prawie 6,8 mln zł. Pozwoli 
to m.in. dostarczyć dane zobrazowań lotniczych oraz przeprowadzić digitalizację 
dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego i mapy ewidencyjnej. Projekt ma być zrealizowany do końca 
lipca 2021 roku. 

W 2018 r. zrealizowano za pomocą 4 etatów  digitalizację zasobu PZGiK  
za łączną kwotę  161 438,26 PLN. W 2018 roku przetworzono cyfrowo 7 531 
operatów, w tym całe miasto Niepołomice.  
Zakupiono sprzęt teleinformatyczny, za pomocą którego zostaną uruchomione  
licencjie E- usług. Sprzęt wart był  579 762,00 PLN  
Ponadto opracowano opis przedmiotu zamówienia na: 
- zakup licencji,   
- digitalizację, weryfikację, poprawę jakości mapy ewidencyjnej,  
- modernizację  bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków jednostki 
ewidencyjnej Miasto  i Gmina Niepołomice, a także gmina Gdów, 
- digitalizację, weryfikację, utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500.  
 

Powiat Wielicki jest partnerem Akademii Górniczno-Hutniczej w realizacji 
projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna".  Przedsięwzięcie Małopolska Chmura 
Edukacyjna zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych  
w regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie 
wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę  
i nowoczesną technologię.  W ramach projektu uczniowie szkół objętych 
projektem mają możliwość uczestniczenia w zajęciach on-line, których ideą jest 
prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym w szkołach wyższych, które są 
transmitowane do szkół objętych danym rodzajem zajęć. Uczniowie mają 
możliwość aktywnego uczestnictwa w prowadzonych zajęciach ponieważ zarówno 
obraz, jak i dźwięk przekazywane są w czasie rzeczywistym (zajęcia mają 
charakter "telekonferencji").  
W roku 2018 zajęciami w ramach projektu objęte były: 
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (28 
uczniów w obszarze „Żywność” i 32 uczniów w obszarze „Turystyka”), 
- Zespół Szkół w Gdowie  (29 uczniów w obszarze "Elektryczno-elektronicznym), 
- Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce, gdzie realizowany był projekt 
konkursowy dotyczący zajęć z zakresu chemii przy współpracy z Politechniką 
Krakowską (25 uczniów).  
W części infrastrukturalnej w roku 2018 wykonano pracownię dostosowaną do 
zajęć on-line w Zespole Szkół w Gdowie (wart. 218 688 zł) oraz dostosowano 
drugą pracownię w Kampusie Wielickim (wart. 134 997 zł). 
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7. Marka i wizerunek 

W 2018 roku podjęto szereg działań promocyjnych mających na celu 
tworzenie wizerunku otwartego i przyjaznego powiatu. 

Zorganizowano następujące wydarzenia:  
 Perły Powiatu Wielickiego 2018 ( udział ok. 900 osób), 
 Wieczór w Pałacu - otwarcie nowej siedziby Starostwa Powiatowego w 

Wieliczce (ok. 800 osób), 
 RunSaltCup bieg na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej – sportowa 

impreza biegowa obejmująca Mistrzostwa Polski amatorów w biegu na 
1000m, Puchar Polski Dzieci na dystansie 60m/300m/500m/1000m oraz 
sztafety rodzinne na 400m. 

Organy powiatu lub Starosta Wielicki objęli patronatem honorowym 22 
wydarzenia. 
Przygotowano i publikowano materiały prasowe: Kurier Wielicki, Kurier 
Powiatowy, Panorama Powiatu Wielickiego. 
 

W ramach informacji o działalności Powiatu Wielickiego w 2018 roku 
przygotowano:  

 

Komunikaty prasowe 97 
Informacja prasowa 134 
Ilość stworzonych galerii 124 galerie 

(2977 zdjęć) 
Kurier Wielicki 12 wydań 
Panorama Powiatu Wielickiego 12 wydań 
Listy gratulacyjne ok. 30 
Aktualizacja strony internetowej 149 wpisów 
Aktualizacja Facebook'a 148 postów 

 

 

8. Zarządzanie rozwojem powiatu 

Współpraca z partnerami zagranicznymi: 

 Wizyta radnych powiatu monachijskiego (marzec),  
 Obrady Jury Young Master (czerwiec), 
 Organizacja Młodzieżowego Festiwalu Sportu, ok 230 uczestników  

z powiatu monachijskiego, krakowskiego i wielickiego (czerwiec/lipiec),  
 Ćwiczenia strażaków w komorze ogniowej w Monachium (październik), 
 Otwarcie wystawy Young Master (listopad). 
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9. Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2018 roku: 

- Rozbudowa i nadbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce 
wydano kwotę 4.840.513,49 zł. Przygotowane jest również studium wykonalności 
oraz projekt na nową salę gimnastyczną przy wielickim LO. 
- Rozbudowa budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Wieliczce - Powiatowy Park Rozwoju nad rozbudową Kampusu  
o nowe skrzydło „E” o powierzchni 1200 mkw. Znajdują się w nim trzy sale 
lekcyjne, pracownia gastronomiczna oraz pomieszczenie wielofunkcyjne  
z ruchomą ścianą (sale gimnastyczne). Koszt inwestycji wynosi ponad 6,5 mln zł. 
Prace wraz z zagospodarowaniem terenu zakończą się w maju 2019 roku. 

- Przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycja dziedzictwa kulturowego 
zabytkowego Pałacu Przychockich w Wieliczce. Nowo odremontowany budynek 
został zagospodarowany na potrzeby samorządu powiatowego. To historyczne i 
pod każdym względem wielkie wydarzenie. Powiat Wielicki zyskał swoją własną 
siedzibę a piękny, zabytkowy obiekt przywrócono mieszkańcom Powiatu. Pałac 
Przychockich położony jest w reprezentacyjnym miejscu miasta, a mianowicie  
w rynku,a do tego został wzniesiony na historycznych fundamentach miejskiego 
ratusza. Nawiązuje on do historii Wieliczki i zarazem swojego pierwotnego 
przeznaczenia. 

W 2018 roku gminie Wieliczka zwrócono budynek „Sztygarówki” - dawnej szkoły 
górniczej, który od 1999 roku był siedzibą Powiatu Wielickiego. W budynku tym 
swoją siedzibę znalazła Szkoła Muzyczna II Stopnia w Wieliczce. W styczniu 2018 
roku przekazano dla Muzeum Żup Krakowskich klucze do budynku  
przy ul. Daniłowicza 12, sprzedanego dla MŻK, jako instytucji kultury w grudniu 
2017 roku. 

W 2018 roku była przygotowywana dokumentacja prawna do zamiany działek 
pod budowę nowej siedziby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. 
Dokumentacja była niezbędna dla podpisania aktu notarialnego pomiędzy 
Skarbem Państwa, który reprezentuje Starosta Wielicki a Kopalnią Soli 
"Wieliczka" S.A. 
 
W 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego 
Centrum Wsparcia Społecznego w Wieliczce”. 
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V. Informacja o realizacji przyjętych strategii, planów i 
programów. 

 

1. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w 
Powiecie Wielickim na lata 2014 – 2020” 

Strategia została przyjęta do realizacji przez Radę Powiatu Wielickiego uchwałą 
nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku. Zgodnie z zapisem art. 19 pkt 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. 
poz.1508 ze zm.), opracowanie i realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych uwzględniającej programy pomocy społecznej, których 
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, należy do zadań 
własnych powiatu. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych ma na celu poprawę ogólnej sytuacji społecznej osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, a podejmowane działania pomagają 
wyeliminować ograniczenia związane z ich funkcjonowaniem w środowisku. 
Ponadto Strategia umożliwia kontynuowanie przedsięwzięć dotyczących 
budowania spójnego, lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie. Działania 
ukierunkowane są na wsparcie rodziny w jej naturalnym środowisku, a także 
zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych wychowania i 
rozwoju w zastępczych formach opieki rodzinnej. Poprzez realizację zapisów 
Strategii możliwy jest rozwój profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom wśród 
dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wielickiego. Realizacja Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wielickim służy 
wypracowaniu właściwego dla Powiatu Wielickiego systemu wsparcia oraz 
prowadzi do zaangażowania szerokiego grona przedstawicieli lokalnych instytucji 
i organizacji.  

Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych Powiatową Strategią 
Rozwiązywania Problemów Społecznych, realizuje Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wieliczce. 

W celu realizacji zadań,  Centrum współpracuje z organami administracji 
rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, 
kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi 
organizacjami pozarządowymi, a także osobami fizycznymi i osobami prawnymi. 
 

Środki finansowe na realizację zadań pochodzą: 
 ze środków własnych Powiatu Wielickiego,  
 z dotacji celowej z budżetu państwa, które są przekazywane  

za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, 

 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
 ze środków unijnych w ramach realizacji projektów konkursowych. 
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Placówki dzienne i całodobowe działające na zlecenie Powiatu Wielickiego, 
realizujące zadania z zakresu wsparcia rodziny i osób zależnych, za współpracę  
z którymi odpowiada Centrum. 
 

l.p. placówka profil placówki  organ prowadzący 

1 Dom Pomocy Społecznej   
w Biskupicach 

dla 75 osób, w tym dla 60 osób w 
podeszłym wieku i 15 osób  przewlekle 

somatycznie chorych w Biskupicach 

Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej 

2 
Dom Pomocy Społecznej 
„Miłosierny Samarytanin” 

w Grabiu 

dla 39 osób przewlekle somatycznie 
chorych Gaudium et Spes 

3 
Dom Pomocy Społecznej w 

Sułkowie 
dla 60 osób przewlekle psychicznie 

chorych                          Gaudium et Spes 

4 Dom Pomocy Społecznej 
w Śledziejowicach 

dla 12 osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie  

Fundacja L’Arche 

5 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
w Śledziejowicach 

dla 23 osób niepełnosprawnych 
intelektualnie i osób wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych, 

Fundacja L’Arche 

6 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
w Brzeziu 

dla 37 osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, osób przewlekle 

psychicznie chorych i osób 
wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych,   

Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych 
„Dobro Dziecka” 

7 

Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza typu 

Socjalizacyjnego       
„Moja Rodzina” w 

Pawlikowicach  

 
dla 30 chłopców powyżej dziesiątego 

roku życia, 
Zgromadzenie św. 
Michała Archanioła 

8 

Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza typu 

Socjalizacyjnego                
w Kłaju      

 
dla 14 dzieci powyżej dziesiątego roku 

życia, w budynku stanowiącym 
własność Powiatu Wielickiego 

Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej 

9 
Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza Wsparcia 
Dziennego 

 
dla 30 dzieci i młodzieży  w przedziale 

wiekowym  5 – 16 lat” 
Gmina Niepołomice 

10 
Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza Wsparcia 
Dziennego 

 
dla 20 dzieci i młodzieży  w przedziale 

wiekowym 5 – 16 lat” 
Gmina Gdów 

11 
Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza Wsparcia 
Dziennego 

 
dla 30 dzieci i młodzieży  w przedziale 

wiekowym  5 – 16 lat” 
Gmina Biskupice 

12 
Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza Wsparcia 
Dziennego 

 
dla 30 dzieci i młodzieży w przedziale 

wiekowym 5 – 16 lat 

Stowarzyszenie 
„Życzliwa Dłoń” 

13 
Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza Wsparcia 
Dziennego 

 
dla 25 dzieci i młodzieży w przedziale 

wiekowym 5 – 16 lat 

Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej 

 

14 
Warsztaty Terapii 

Zajęciowej Śledziejowicach 

dla 34 osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności i wskazaniem do 

uczestnictwa w WTZ 
Fundacja L’Arche 

15 
Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Podolanach 

dla 30 osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności i wskazaniem do 

uczestnictwa w WTZ 

Fundacja Osób 
Niepełnosprawnych 
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Zgodnie z at. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390) do zadań własnych powiatu w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy opracowanie i realizacja 
powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie. 
W ramach realizacji programu w 2018 roku PCPR zrealizowało następujące 
działania: 
 program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 
 program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie i ich rodzin, 
 zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w szkołach gimnazjalnych                                 

i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wielickiego,  
 cykliczne spotkania powiatowego koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie z przedstawicielami gminnych zespołów interdyscyplinarnych, 
policją, kuratorską służbą sądową, 

 współpraca z Komendą Powiatową Policji  w Wieliczce, Kuratorską Służbą 
Sądową oraz ośrodkami pomocy społecznej w zakresie wymiany informacji, 
uczestniczenia w spotkaniach i wspólnych inicjatywach. 

 
Domy Pomocy Społecznej  
 
Na  terenie  Powiatu  Wielickiego  funkcjonują  cztery  ponadgminne domy  
pomocy  społecznej: 

 - Dom Pomocy Społecznej Fundacji L’Arche dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie w Śledziejowicach z 12 miejscami 
statutowymi. 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił : 3.968,88 zł. 
- Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej dla osób  
w podeszłym wieku (60 miejsc) i dla osób przewlekle somatycznie chorych 
(15 miejsc) w Biskupicach.  

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił : 3.385,00 zł. 
- Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” w Grabiu dla osób 
przewlekle somatycznie chorych przeznaczony jest  dla 39 mieszkańców. 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił: 3.680,56 zł. 
- Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” dla osób przewlekle 
psychicznie chorych w Sułkowie z 60 miejscami.   

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił : 3.810,79 zł. 
 
Środowiskowe Domy Samopomocy 
 
Środowiskowy dom Samopomocy w Brzeziu 
Według stanu na dzień 31.12.2018r. ze wsparcia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Brzeziu korzystało 39 uczestników. W roku sprawozdawczym 
skierowano 4 nowych uczestników, a ubyły 2 osoby. W ciągu całego roku 2018 w 
ŚDS w Brzeziu przebywało 43 osoby. 



40 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Śledziejowicach 
Według stanu na dzień 31.12.2018r. ze wsparcia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Śledziejowicach korzystało 25 uczestników. W roku 
sprawozdawczym skierowano 4 nowych uczestników, została wydana 1 decyzja 
wygaszająca. W ciągu całego roku 2018 z ŚDS w Śledziejowicach skorzystało 26 
uczestników. 
 

Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą jest zadaniem z zakresu administracji 
rządowej realizowanej przez powiat. 

W 2018 roku pomoc w ramach indywidualnego programu integracji  
dla cudzoziemców, którzy uzyskali ochronę uzupełniającą kontynuowano dla 1 
osoby.  
Pomoc obejmowała wypłatę comiesięcznego świadczenia pieniężnego w okresie 
od stycznia do kwietnia 2018 r. 
 
Rodzinna Piecza zastępcza.  
Organizuje ją powiat. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku 
niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Formami 
rodzinnej pieczy zastępczej jest rodzina zastępcza. 
Na terenie powiatu wielickiego w 2018r. funkcjonowało 76 rodzin zastępczych,  
w tym:   

• 32 rodzin spokrewnionych,  
• 34 rodzin niezawodowych,  
• 10 rodzin zawodowych, w tym:  

• 3 specjalistyczne zawodowe rodziny zastępcze,  
• 2  pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.  

 
W 2018r. w rodzinach zastępczych przebywało 111 dzieci, w tym: 

• 42 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 
• 43 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 
• 26 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, z tego: 

• 5 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych specjalistycznych, 
• 5 dzieci w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia 

rodzinnego. 
W 2018r. na terenie Powiatu Wielickiego (na podstawie zawartych 

porozumień) przebywało 41 dzieci pochodzących z innych powiatów.  
Z tytułu pobytu w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wielickiego, dzieci 
pochodzących spoza Powiatu i zawartych w związku z tym porozumień, Powiat 
Wielicki uzyskał w 2018r. przychód w wysokości 529.237,10zł., 

W 2018r. w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,  
na podstawie zawartych porozumień przebywało 7 dzieci pochodzących z terenu 
Powiatu Wielickiego. Wszystkie porozumienia zostały zawarte przed 2018r.  
W 2018r. Powiat Wielicki poniósł wydatki z tytułu w/w porozumień w wys. 
72.201,00zł 
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Instytucjonalna piecza zastępcza w Powiecie Wielickim jest sprawowana w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  Dom Dziecka „Moja Rodzina” w 
Pawlikowicach, przeznaczony dla 30 chłopców w wieku od 10 do 18 roku życia 
oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej  w Kłaju zapewniającą opiekę i wychowanie 14 
dzieciom w wieku od 10 do 18 lat. 
 

W celu wsparcia rodziny, dziecko może zostać objęte opieką  
i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Ponadgminne Placówki Wsparcia 
Dziennego, w których łącznie przebywa 148 dzieci  funkcjonują w: 

 Wieliczce, 
 Niepołomicach, 
 Zabłociu, 
 Szarowie, 
 Zagórzanach. 

Celem Placówek jest zapewnienie opieki o charakterze socjalnym  
i profilaktycznym oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

 
Powiat Wielicki w 2018 roku otrzymał z PFRON środki w wysokości  1 940 088 zł, 
które w całości przeznaczono na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych, 
przy czym z przyznanych środków kwota w wysokości 1 062 144,00 zł. stanowi 
zobowiązanie dotyczące tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej 
w Powiecie Wielickim. Na pozostałe zadania z rehabilitacji społecznej 
realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozdysponowano kwotę 
w wysokości 877 944,00 zł. w następujący sposób: 
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze – 374 890,00 zł,  
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych 
i w komunikowaniu się – 280 635,00 zł,  
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 212 379,00 zł, 
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 
10 040,00 zł. 
 
Projekty grantowe: 

Grant  Innowacji Społecznej pn. „Stop otyłości – innowacyjna metoda pracy  
z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie”, realizowany od września 2017 r. 
do końca marca 2018r. 

„Krok do aktywności” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, 
Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – 
projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja 
programu trwała od 2016 roku. 
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PCPR w Wieliczce w roku 2018 realizowało pilotażowy program „Aktywny 
samorząd”. Celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edukacji. 
 
W roku 2018 Powiat Wielicki ponownie przystąpił do realizacji programu 
„Wyrównywania Różnic Między Regionami III”, którego celem jest wyrównanie 
szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji 
zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących 
regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. 
 
Zespół do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce koordynuje pracę 
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jest to organ 
opiniodawczo – doradczy Starosty Wielickiego powoływany spośród 
przedstawicieli działających na terenie powiatu fundacji, organizacji 
pozarządowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. 
W 2018r. odbyły się Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych, zorganizowane 
przez Powiat Wielicki w ramach projektu realizowanego przy wsparciu 
finansowym Samorządu Województwa Małopolskiego. W dniu 7 września 2018 r. 
na terenie Wielickiej Areny Lekkoatletycznej odbył się piknik integracyjny pn. 
„Nasze Victorie Wielkie i Małe – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych 2018”. 
Impreza odbyła się w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego i Powiatu Wielickiego w partnerstwie z Powiatem Krakowskim. 
W 2018 roku prowadzony jest  Punkt  Interwencji Kryzysowej , w którym zostało 
przyjętych 220 nowych osób i przeprowadzono łącznie 2265 konsultacji, porad  
i sesji terapeutycznych, w tym 3 wizyty domowe. 
 
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wielickim na lata 
2014-2020 (Ewaluacja 2018) 
 
Tablica - Macierz celów strategicznych, działań i wskaźników 

Cele strategiczne Niezbędne Działania Podmioty 
realizujące 

Wskaźniki Realizacji 
Działań 

1.Kreowanie  sieci 
wsparcia dla osób 
starszych 

1.1. Utworzenie 
dziennych 
środowiskowych 
domów dla osób 
starszych oraz 
doposażenie ich w 
sprzęt 
rehabilitacyjny  

 
 
1.2. Zwiększenie liczby 

miejsc w domach 

POWIAT, GMINY, 
PCPR, OPS, 
WOLONTARIUSZ
E, NGO 

1.1.1. Liczba miejsc 
statutowych 60 w 
ponadgminnych 
środowiskowych 
domach samopomocy 

1.1.2.  Liczba miejsc 
wykorzystanych 69 

 
 
1.2.1. Liczba miejsc 

statutowych: 186 
1.2.2. Liczba miejsc 
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stałego pobytu lub 
przekształcenie 
istniejących w 
ramach 
posiadanej 
struktury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Rozwój 

wolontariatu 
wśród osób 
starszych  

 
 
 
 

1.4. Utrzymanie 
sprawności 
fizycznej osób 
starszych przez 
wyposażanie 
seniorów w sprzęt 
rehabilitacyjny  

 

wykorzystanych: 
         209  umieszczonych w 

trakcie trwania roku 
2018; 

         181 osoby wg stanu na 
dzień 31.12.2018 roku- 
liczba obejmuje 
wszystkich 
mieszkańców 
umieszczonych zarówno 
przed 2018 jak i w 
2018 roku 

 
 
1.3.1. Liczba 

zorganizowanych 
kampanii społecznych 
na rzecz rozwoju 
wolontariatu wśród 
osób starszych- 0  

 
 
 
1.4.1. Liczba osób w wieku 

powyżej 65 roku życia, 
ubiegających się o 
dofinansowanie zakupu 
sprzętu 
rehabilitacyjnego 

         3 osoby- dotyczy 
osób z ustalonym 
stopniem 
niepełnosprawności 

 
1.4.2. Liczba osób w wieku 

powyżej 65 roku życia, 
którym przyznano 
dofinansowanie zakupu 
sprzętu 
rehabilitacyjnego 
2 osoby- dotyczy 
osób z ustalonym 
stopniem 
niepełnosprawności 

 
 
2. Aktywizacja osób 

bezrobotnych w 
wieku 24-44 lat 
oraz zbliżających 
się do wieku 
poprodukcyjnego 

 
 
2.1. Wdrożenie i 

utrzymanie 
programów 
aktywizacji osób 
bezrobotnych  

 
 
2.2. Promowanie i 

wdrażanie form 
edukacyjnych 
mających na celu 

 
 
PUP, NGO 

 
 
2.1.1. Liczba osób 

bezrobotnych, które 
ukończyły program 
aktywizacji 649 

 
 
 
 
2.1.2. Liczba osób, które 

powróciły na rynek 
pracy po ukończeniu 
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przekwalifikowani
e osób 
bezrobotnych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Wdrażanie i 

utrzymanie 
subsydiowanych 
form zatrudnienia 
dla osób w wieku 
50+  

 

programu aktywizacji 
412 

 
2.2.1. Liczba osób 

bezrobotnych 
skierowanych do 
programów   

         przekwalifikowania 36 
 
2.2.2. Liczba osób, które w 

wyniku uczestnictwa w 
programach 
przekwalifikowania 
powróciły na rynek 
pracy 15 

 
 
 
2.3.1. Wysokość środków 

finansowych 
przeznaczonych na 
umożliwienie 
kontynuacji 
zatrudnienia przez 
osoby w wieku 50+ - 
258.000zł. 

 
 
2.3.2. Liczba osób w wieku 

50+, które w wyniku 
działań aktywizacyjnych 
powróciły na rynek 
pracy 45 

 
 

3.Budowanie 
systemu 
wsparcia dla 
opiekunów osób 
zależnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.1.Likwidacja barier  

   architektonicznych, 
    technicznych i w   
komunikowaniu się  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.Utrzymanie 

 
 

POWIAT, GMINY, 
PCPR, 

OPS,PIK,NGO 

 

3.1.1. Liczba dostosowanych   
domów i mieszkań  do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych       

21-bariery 
architektoniczne 

3.1.2.Liczba przyznanych 
         dofinansowań do 
         likwidacji barier w  
         komunikowaniu się 
         i barier  
         technicznych 
         41-bariery 
         w komunikowaniu 
         39-bariery  
         techniczne    
 
 
3.2.1. Liczba  
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   wystarczającej 
liczby miejsc  w 
ośrodkach 
wsparcia 
dziennego 

 
 
 
 
 
 
 
3.3.Zapewnienie   

dostępu do  
       dóbr i usług 

    umożliwiających    
pełne 
uczestnictwo w 
życiu społecznym 
opiekunów 

 
 
 
 

 
1.4. Utworzenie 

ośrodka/ów 
       wsparcia 

aktywizacji  
       społecznej dla 

osób  
     niepełnosprawnych 

po ukończeniu 
szkoły  

       specjalnej    
 

         dofinansowań do  
         zakupu środków 
         transportu dla osób 
         niepełnosprawnych 
         2 mikrobusy 
3.2.2. Liczba miejsc  
          statutowych   w  
          ośrodkach wsparcia 
  
 
 

3.3.1. Liczba spotkań grup     
wsparcia dla opiekunów 
osób zależnych - 57 

 
3.3.2. Liczba udzielonych 
          porad dla  
          opiekunów osób 

zależnych  - 1806                  
 
 

 
 
3.4.1  Liczba miejsc  
          statutowych w 
          ośrodku/ach aktywizacji  
          społecznej -  94 
 

 
 

 
 
4.Rozwój sieci 

wsparcia dla 
rodzin  
i osób dotkniętych 
bezradnością 
opiekuńczo -
wychowawczą  
i trudnościami  
w prowadzeniu 
gospodarstwa 
domowego  

 

 
 
1.1. Rozwój świetlic 

środowiskowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
PCPR, OPS, 
POW, PORADNIA 
PSYCHOLOGICZN
O -
PEDAGOGICZNA, 
NGO  
 

 
 
1.1.1. Liczba miejsc 

statutowych  
w placówkach 
opiekuńczo-
wychowawczych 
wsparcia dziennego - 
203  

 
 
1.1.2. Liczba zatrudnionych 

specjalistów  
w placówkach 
opiekuńczo -
wychowawczych 
wsparcia dziennego – 
31 
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4.2. Prowadzenie 

szkoleń i 
warsztatów 
zwiększających 
kompetencje 
rodzicielskie  

 
 
 
 
4.3. Zapewnienie 

wystarczających  
i adekwatnych do 
potrzeb form 
pieczy zastępczej  

 
 
 
 
 
4.4. Podnoszenie 

kompetencji  
i kwalifikacji 
pracowników 
pomocy 
społecznej w 
zakresie wsparcia 
dla osób  
i rodzin 
dotkniętych 
bezradnością 
opiekuńczo -
wychowawczą  
i trudnościami  
w prowadzeniu 
gospodarstwa 
domowego  

 

 
 
4.2.1. Liczba  
          przeprowadzonych 

szkoleń - 34 
 
4.2.2. Liczba osób 

przeszkolonych - 449 
 
 
 
4.3.1. Liczba placówek  

opiekuńczo-
wychowawczych – 2 

 
 
4.3.2. Liczba rodzin 

zastępczych – 72 
 
 
 
 
4.4.1. Liczba 

przeprowadzonych 
szkoleń - 146 

 
 
4.4.2. Liczba osób 

przeszkolonych - 829  
 

 

Podsumowanie 

W roku 2018 podobnie jak w latach ubiegłych, PCPR kontynuowało działania jakie 
spoczywają na powiecie w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, 
pieczy zastępczej i innych zadań regulowanych przepisami prawa w zakresie 
wsparcia społecznego. 
Ciągłość realizowania zadań, była możliwa dzięki ich finansowaniu ze środków 
własnych powiatu, dotacji celowej z budżetu państwa, środków PFRON  
i pozyskanych środków pozabudżetowych.   
 
Dokumentami strategicznym były podobnie jak w roku 2017:  
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 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wielickim  
na lata 2014–2020, 

 Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 
2014-2020 w Powiecie Wielickim, 

 Powiatowy program profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży 
zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2014–
2020, 

 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy                    
w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2014-2018, 

 Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc                 
w rodzinie na lata 2014-2018.  
 

W roku 2018 nie uległy poprawie warunki lokalowe  PCPR-u. W dalszym ciągu 
prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach, co negatywnie wpływa na codzienne 
funkcjonowanie instytucji ze względu odległość pomiędzy siedzibami i brak 
możliwości natychmiastowego reagowania w sytuacjach wymagających 
uczestnictwa pracowników z obydwu budynków.  
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2. „Plan rozwoju sieci dróg powiatowych w powiecie Wielickim 
na lata 2016-2020” 

Na terenie powiatu Wielickiego przebiegają drogi powiatowe o łącznej 
długości 234,55 km. 
Na terenie Gminy Biskupice: 21,37km. 
Na terenie Gminy Gdów: 56,01km. 
Na terenie Gminy Kłaj: 29,17km. 
Na terenie Miasta i Gminy Niepołomice: 37,51 km, z tego: 9,04km miasto 
Niepołomice i 28,47km Gmina Niepołomice. 
Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka: 90,49 km, z tego: 8,38km miasto Wieliczka 
i 82,1km Gmina Wieliczka. 
Drogi powiatowe stanowią własność samorządu powiatowego. 
 

Plan rozwoju sieci dróg powiatowych w powiecie Wielickim na lata 2016-
2020 został przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu 101/287/2016 z dnia 5 grudnia 
2016 roku. 

Plan rozwoju sieci drogowej określa kierunki rozwoju i utrzymania sieci 
drogowej. Aby drogi powiatowe utrzymać w należytym stanie technicznym  
i dostosować je do coraz większego ruchu kołowego należy je systematycznie 
modernizować i przebudowywać, co przyczynia się do dalszego rozwoju powiatu, 
zwłaszcza turystyki i przedsiębiorczości, a przede wszystkim poprawia 
bezpieczeństwo użytkowników dróg powiatowych zarówno kierowców, jak  
i pieszych. Realizacja „Planu rozwoju sieci dróg...” w 2018 roku poprzedzona była 
analizą uwarunkowań technicznych szlaków komunikacyjnych oraz 
przeprowadzenia niezbędnych inwestycji z uwzględnieniem źródła sfinansowania 
ich modernizacji. 

W 2018 roku na zadania inwestycyjne z zakresu rozwoju sieci dróg 
powiatowych w powiecie Wielickim wydatkowano kwotę 18.772.183,69 zł. 
Wyremontowano/przebudowano 7 526 metrów dróg powiatowych. 

 

Zgodnie z przyjętym Planem w 2018 r. realizowane były następujące zadania:  

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice - Siercza  
od skrzyżowania z ul.  Drużbackiej do pętli autobusowej w miejscowości 
Grabówki w km 1+445 - 2+435 , dł. 990 m– 3.059.745,68 zł, 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2012K Bieżanów-Grabie w km 3+300 - 
5+250, dł. 1950 m –4.033.247,33 zł, 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice od istniejącego 
mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu 
o nr JNI 01012766 na potoku Podłężanka w m. Niepołomice, w 2018 roku 
realizowano etap II zadania  od km 4+940,00 do 6+342,80 km od szkoły  
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w Grabiu do potoku Podłężanka w Niepołomicach, dł. 1400 m – 2.491.182,68 
zł. Etap I jest przewidywany do realizacji w 2019 r., 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K Zakrzów-Bodzanów w miejscowości 
Zakrzów  od skrzyżowania z drogą gminną nr 560675K do mostu na Potoku 
Bogusława od km  0+770 do km 0+860, dł. 600 m – 363.365,00 zł, 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2022K Rożnowa - Biskupice od skrzyżowania 
z drogą  gminną nr 560961K do skrzyżowania z droga powiatową nr 2025K 
Mietniów - Raciborsko, dł. 104m – 798.479,56 zł, 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki-Szarów od skrzyżowania  
z drogą gminną nr 560270K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K,  
dł. 536 m– 1.682.294,19 zł, 

- Rozbudowa drogi powiatowej 2035K Wieliczka – Grabówki – 198.891,00 zł, 
dokumentacja projektowa, 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie - Rzeszotary  
od skrzyżowania z  drogą gminną wewnętrzną nr 145 do granicy powiatu – 
598.146,66 zł w 2018 roku, zadanie jest na ukończeniu i znajduje się w 
wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2018r., zakończenie 
planowane jest do końca czerwca 2019 r. w 2019 roku do wydania 
730.728,24 zł. dł. 430m, 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka-Czarnochowice od drogi 
krajowej nr  94 do istniejącego chodnika w miejscowości Czarnochowice, dł 
551 m – 1.909.341,57 zł, 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2014K Zakrzów – Bodzanów w miejscowości 
Bodzanów, dł. 115 m – 2.305.504,38 zł, 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka – Czarnochowice od drogi 
gminnej nr 560918 K do drogi powiatowej nr 2012 K – 35.670,00 zł, trwa 
realizacja dokumentacji ZRiD, przewidywane zakończenie 2019 rok, 

- Przebudowa drogi powiatowej nr: 2027K Wieliczka –Myślenice od granicy m. 
Siercza / Koźmice Wielkie (budowa chodnika) do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr: 2030K, trwa realizacja dokumentacji ZRiD, przewidywane 
zakończenie 2019 rok,  

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś – Węgrzce Wielkie od drogi 
wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej wewnętrznej nr 17 wraz z budową 
mostu – 268.459,80 zł, trwa realizacja dokumentacji ZRiD, przewidywane 
zakończenie 2019 rok. 

W 2018 roku zgodnie z uchwałą budżetową Rady Powiatu Wielickiego, na 
drogach powiatowych realizowane były również zadania polegające na 
opracowaniu dokumentacji projektowej umożliwiającej realizacje w przyszłości 
następujących inwestycji: 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa – Kłaj w miejscowości 
Targowisko, od drogi krajowej nr 75 do drogi gminnej nr 560251K – 
24.300,00 zł, trwa realizacja dokumentacji, 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa – Kłaj od wiaduktu na 
autostradzie A4 do istniejącego chodnika w miejscowości Kłaj – 31.300,00 zł, 
trwa realizacja dokumentacji, 
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- Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K Targowisko – Węgrzce Wielkie 
w miejscowości Staniątki – 42.900,00 zł, trwa realizacja dokumentacji, 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany – Raciborsko – Dobranowice 
w miejscowości Raciborsko, od istniejącego chodnika do drogi gminnej  
nr 560987K – 78.720,00 zł, trwa realizacja dokumentacji, 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie – Marszowice – Łapanów 
w miejscowości Szczytniki i Brzezie – 112.914,00 zł, trwa realizacja 
dokumentacji. 
W związku z decyzją nakazową wpisaną w pozwoleniu wodno- prawnym na 
drodze powiatowej 2020K Łazany - Niegowić w 2018 roku zrealizowano 
zadanie: umocnienie dna rowu ściekiem skarpowym przy drodze powiatowej 
nr 2020K Łazany - Niegowić  – 6.993,60 zł. 

Realizacja zadań drogowych w 2018 roku skutkowała również koniecznością 
wykupu gruntów i wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod 
rozbudowę dróg powiatowych ( w ramach procedury ZRiD) za kwotę 520.875,04 
zł. 

Podczas realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce inwestycji 
drogowych przyjmuje się zasadę, że każda konstrukcja nawierzchni drogi 
powinna charakteryzować się wymaganą nośnością, trwałością, równością 
podłużną i porzeczną, odpornością na powstawanie kolein, właściwościami 
przeciwpoślizgowymi oraz cechami powierzchniowymi zapewniającymi jej dobrą 
widzialność w dzień i w nocy. 

Dlatego realizowane nowe nawierzchnie asfaltowe pozwalają na: 

 znaczne zmniejszenie hałasu wywołanego przez ruch pojazdów, łatwe 
rozproszenie wody opadowej gromadzącej się na powierzchni jezdni 
drogi, 

 prawidłowe odprowadzenie wód opadowych do urządzeń odwadniających 
drogę poprzez spadki podłużne i poprzeczne remontowanej drogi jak  
i  szczelność nawierzchni, 

 dostosowanie drogi do standardu drogi powiatowej; 

 układanie nawierzchni „bez szwu”, tzn. masa bitumiczna rozkładana jest całą 
szerokością jezdni drogi (np. 6,0 m), co w czasie jej eksploatacji eliminuje 
pękanie i „rozchodzenie się” na składaniu pasów jezdni. 

W przypadku budowy nawierzchni chodników wykonuje się nawierzchnie  
z materiałów wymaganych dla ruchu pieszego oraz odpowiednich spadkach 
poprzecznych i podłużnych. W miejscach przejść dla pieszych obniżenie 
krawężników (zniesienie barier architektonicznych) oraz jako ogranicznik stosuje 
się przy przejściach dla pieszych kostkę integracyjną. 
Przyjęcie tych założeń w praktyce wykonawczej skutkuje poprawą geometrii drogi 
m.in. poprzez wykonanie poszerzeń drogi w zależności od jej klasy, obramowanie 
jezdni drogi (przekrój uliczny) na terenach zabudowanych, którego wykonanie  
w konsekwencji prowadzi do budowy, przebudowy lub remontu kanalizacji 
deszczowej. 
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3. „Program ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2017 -
 2020” 

Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. Prawo 
ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2018, poz. 799 z późn. zm.), organ 
wykonawczy powiatu w celu realizacji polityki ochrony środowiska sporządza 
powiatowe programy ochrony środowiska. Obowiązujący „Program ochrony 
środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2017 - 2020” Rada Powiatu 
Wielickiego przyjęła Uchwałą Nr XXV/175/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. 
Ponadto, stosownie do art. 18 ust. 2 w/w ustawy, organ wykonawczy powiatu  
co 2 lata sporządza raporty z wykonania programów ochrony środowiska, które 
przedstawia radzie powiatu. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska 
dla Powiatu Wielickiego na lata 2017 - 2020”, za lata 2017 oraz 2018 zostanie 
sporządzony w bieżącym roku i przedstawiony Radzie Powiatu Wielickiego. 
Starosta Wielicki w ramach swoich kompetencji wykonuje zadania określone  
w w/w „Programie...”. Zadania pokrywają się z zadaniami ujętymi w Strategii 
Powiatu Wielickiego na lata 2014 – 2020. 

W ramach osiągnięcia celu dot. dobrej jakości powietrza w powiecie 
wielickim Starosta Wielicki prowadzi zadania w kilku kierunkach interwencji. 
W dziedzinie zredukowania zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji 
prowadzone jest zadanie związane z edukacją ekologiczną w zakresie ochrony 
powietrza. W roku 2018 powstał projekt broszury informacyjnej dot. zagadnienia 
niskiej emisji, który ma zostać opublikowany w bieżącym roku. W zakresie 
zredukowania zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł 
komunikacyjnych corocznie prowadzone są wzmożone kontrole stacji 
diagnostycznych znajdujących się na terenie powiatu wielickiego w zakresie 
wykonywanych przez nie kontroli pojazdów. W ubiegłym roku tut. Wydział 
Komunikacji i Transportu przeprowadził 21 kontroli, zgodnie z planem kontroli 
i harmonogramem, na podstawie art. 83b ustawy Prawo o ruchu drogowym  
w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach, prawidłowości 
przeprowadzania badań technicznych pojazdów i prawidłowości wymaganej 
dokumentacji. Niezależnie od kontroli planowych, w miarę potrzeb prowadzone 
są także kontrole doraźne po otrzymaniu informacji o nieprawidłowościach  
w działalności w tym zakresie. Również corocznie wykonywane są sprawozdania  
z realizacji działań ujętych w Programie ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego i przedkładane Marszałkowi Województwa zgodnie z kierunkiem 
działań dot. prowadzenia monitoringu jakości powietrza. Za rok 2018 w/w 
sprawozdanie zostało wykonane i przesłane Marszałkowi Województwa 
Małopolskiego. W ramach ograniczenia emisji do powietrza z zakładów 
przemysłowych Starosta Wielicki wydaje pozwolenia na wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowane, z uwzględnieniem kompensacji  
na obszarach przekroczeń standardów jakości środowiska. W ubiegłym roku 
Starosta Wielicki wydał jedną zmianę oraz pięć nowych pozwoleń  
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, a także jedno pozwolenie 
zintegrowane. 
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W celu osiągnięcia korzystnego klimatu akustycznego w powiecie 
wielickim Starosta Wielicki wydaje decyzje nakazujące ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu związanego z eksploatacją 
dróg w celu ograniczenia uciążliwości hałasu komunikacyjnego. W roku 2018 
Starosta Wielicki nie wydawał w/w decyzji. Nie został również utworzony żaden 
obszar ograniczonego użytkowania dla dróg krajowych przez Radę Powiatu 
Wielickiego. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba 
po wyczerpaniu innych możliwości technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych. Ponadto w celu ograniczenia uciążliwości hałasu 
przemysłowego Starosta wydaje decyzje określające dopuszczalne poziomy 
hałasu w środowisku. W roku 2018 Starosta wydał jedną decyzję 
o dopuszczalnym poziomie hałasu. 

Cel dotyczący braku zagrożeń ponadnormatywnej emisji pól 
elektromagnetycznych do środowiska ma być osiągany poprzez działania 
podejmowane w dwóch kierunkach interwencji. Jednym z nich jest ocena 
oddziaływania pól elektromagnetycznych. Starosta Wielicki gromadzi i analizuje 
dane nt. instalacji emitujących pola elektromagnetyczne wymagających 
zgłoszenia. W roku 2018 przyjęto 40 zgłoszeń nieistotnej zmiany instalacji 
wytwarzającej pole elektromagnetyczne stacji bazowych telefonii komórkowej 
oraz 9 nowych zgłoszeń instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne stacji 
bazowych telefonii komórkowej. Drugim kierunkiem działań w tym obszarze jest 
ochrona przed polami elektromagnetycznymi. W roku 2018 Starosta 
zweryfikował 19 wniosków o lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej,  
w ramach wydawanych pozwoleń na budowę. 

W ramach osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych prowadzone 
są zadania związane z ochroną jakości wód powierzchniowych i podziemnych,  
w skład których wchodzi ustanawianie stref ochronnych ujęć wody. Podobnie  
w przypadku dostępu do czystej wody dla społeczeństwa, który ma być osiągany 
m. in. poprzez poprawę jakości i dostępności wody spożywanej przez ludzi, 
również w formie ustanawiania stref ochronnych ujęć wody. Niemniej jednak 
zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (tj. Dz. U. 2018, poz. 2268 z późn. zm.) kompetencje w zakresie 
ustanawiania stref ochronnych ujęć wody posiada Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie, a nie jak dotychczas starosta. 

Ochrona zasobów złóż surowców mineralnych, w tym obszarów 
perspektywicznych, realizowana jest poprzez poszukiwanie, dokumentowanie  
i racjonalne gospodarowanie złożami oraz ochrona złóż, a także opracowanie 
wskazań ochrony i docelowego zagospodarowania terenów występowania rezerw 
zasobów kopalin (poprzez egzekucję zapisów w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego), w celu zabezpieczenia ich przed 
zainwestowaniem uniemożliwiającym ich eksploatację. W roku 2018 
zatwierdzono jeden projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża kopalin 
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pospolitych, a także przyjęto jedną dokumentację ustalającą zasoby złóż kopalin 
pospolitych. 

W celu osiągnięcia wysokiego stanu jakościowego i ilościowego gleb oraz 
ochrony powierzchni ziemi prowadzone są kontrole w zakresie wykonywania 
obowiązków rekultywacji gruntów. W roku 2018 wykonano 12 kontroli  
w w/w zakresie. 

Prawidłowa i bezpieczna dla środowiska gospodarka odpadami 
realizowana jest poprzez zadania w dziedzinie rozwoju systemów selektywnego 
zbierania odpadów i odzysku odpadów oraz działań kontrolnych w gospodarce 
odpadami. Kontynuacja zadania związanego z usuwaniem, transportem  
i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest polega na udzielaniu 
gminom powiatu wielickiego dotacji celowej na zadanie związane z obiorem, 
transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest pochodzących  
z gospodarstw domowych. W roku 2018 Powiat Wielicki udzielił 71 562,56 zł 
dotacji na w/w zadanie (w tym dla Gminy Wieliczka – 14 003,11 zł, dla Gminy 
Niepołomice – 23 951,04 zł, dla Gminy Gdów – 14 998,43 zł, Gminy Kłaj – 
15 803,84 zł, Gminy Biskupice – 2 806,14 zł). W ramach działań kontrolnych 
w gospodarce odpadami Starosta Wielicki wydał 16 zezwoleń na zbieranie lub  
przetwarzanie odpadów oraz 10 pozwoleń na wytwarzanie odpadów, a także 
przeprowadził 6 kontroli podmiotów gospodarczych w zakresie objętym 
wydanymi decyzjami, w celu stwierdzenia prawidłowości gospodarowania 
odpadami. 

W ramach osiągnięcia celu dot. wysokiego poziomu różnorodności 
biologicznej w powiecie wielickim Starosta realizuje zadania  
w kierunku prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. W 2018 r. 
przeprowadzono zadanie dot. opracowania uproszczonych planów urządzenia 
lasów lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
za kwotę 10 803,80 zł oraz nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa za łączną kwotę 26 681,00 zł, w tym w ramach zawartych Porozumień 
pomiędzy Starostą Wielickim a Nadleśniczymi Nadleśnictw Brzesko, Myślenice  
i Niepołomice przekazano na prowadzenie nadzoru następujące kwoty: 
Nadleśnictwo Brzesko - 1 728,00 zł, Nadleśnictwo Myślenice - 21 189,00 zł, 
Nadleśnictwo Niepołomice - 3 764,00 zł. 

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wielickiego na lata 2004-2007 
uwzględniający perspektywę na lata 2009-2011 został opracowany na podstawie 
obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.  
z 2001 r., Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) i przyjęty Uchwałą Rady Powiatu 
Wielickiego Nr XXIII/139/04 z dnia 30.12.2004 r. Następnie, na podstawie 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., 
Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), opracowano „Aktualizację Planu Gospodarki 
Odpadami dla Powiatu Wielickiego na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2013 - 2020” i przyjęto Uchwałą Rady Powiatu Wielickiego 
Nr XXXII/224/09 z dnia 29 października 2009 r.  
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Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897  
z późn. zm.) w art. 4 pkt 4 wprowadziła zmiany do art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 
1243 z późn. zm.), w którym wykreśliła dotychczasowe brzmienie wskazujące,  
że plany gospodarki odpadami są opracowywane na szczeblu krajowym, 
wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a wprowadziła w art. 14 ust. 1 w/w 
ustawy o odpadach zapis, że dla osiągnięcia celów założonych w polityce 
ekologicznej państwa i wdrażania hierarchii postępowania z odpadami oraz 
zasady bliskości, a także utworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji 
gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska, 
opracowuje się krajowy plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany 
gospodarki odpadami. 

W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie obowiązująca obecnie ustawa 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 
z późn. zm.), która w art. 34 ust. 3 również określiła, że plany gospodarki 
odpadami są opracowywane na poziomie krajowym i wojewódzkim. 

W świetle powyższych uregulowań prawnych „Aktualizacja Planu 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wielickiego na lata 2009 - 2012  
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 – 2020” nie jest obowiązującym 
dokumentem.  

Kwestie związane z gospodarką odpadami zostały natomiast 
uwzględnione w obowiązującym „Programie ochrony środowiska dla Powiatu 
Wielickiego na lata 2017-2020”.  
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VI. Przyjazna i sprawna administracja publiczna 

Starostwo Powiatowe w Wieliczce to jednostka pomocnicza w powiecie, 
powołana w celu wykonywania zadań powiatu, uchwał rady powiatu, a ponadto 
służąca obsłudze organów powiatu. 

Starostwo Powiatowe w Wieliczce wspólnie z jednostkami organizacyjnymi 
powiatu wspiera zarząd powiatu w wykonywaniu jego zadań. Starostwo 
powiatowe jako aparat pomocniczy powiatu jest strukturą pracowniczą. 
Kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym 
pracowników starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu jest 
Starosta. 

 
Starostwo Powiatowe w Wieliczce realizuje zadania dla mieszkańców powiatu 

 i jest zlokalizowane w następujących budynkach:  
 Rynek Górny 2 – główna siedziba: Rada, Zarząd, Starosta i Wicestarosta, 

wydziały administracyjne, księgowość, edukacja, powiatowy rzecznik 
konsumentów, nieodpłatna pomoc prawna, 

 ul. Słowackiego 29  - komunikacja, geodezja, nieruchomości, 
budownictwo, ochrona środowiska, drogi powiatowe, biuro rzeczy 
znalezionych, 

 Park Kingi 4 – Komenda PSP – zarządzanie kryzysowe, 
 ul. Daniłowicza 12 – archiwum zakładowe. 

 
 
Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Wieliczce 

Rok Ilość etatów 

2016 128,25 

2017 134,725 

2018 142,4 

 
 
Zestawienie większości spraw prowadzonych przez wydziały Starostwa 
Powiatowego w Wieliczce: 
 

Realizowane sprawy Ilość 

Ilość korespondencji przychodzącej –  listów, pism, faktur 17 799 

Ilość korespondencji wychodzącej - listów 33 397 

Ilość pism elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP  1 840 
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Sprawy dotyczące skarg, wniosków, petycji, działalności lobbingowej  54 

Wnioski o dostęp do informacji publicznej 260 

 Liczba udzielonych porad prawnych  803 

Zawarte umowy i aneksy do umów dotyczących Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej  

40 

Ilość tomów zgromadzonej w 2018 roku dokumentacji archiwalnej  637 

Ewidencja stowarzyszeń fundacji (ilość spraw) 371 

Procedury sprowadzenia zwłok  16 

Realizacja wniosków o dokształcanie nauczycieli  141 

Awans zawodowy nauczycieli  70 

Orzekanie o sprawach wojskowych (kwalifikacje wojskowe)  617 

Udostępnianie informacji niejawnych  16 

Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej  1 055 

Ilość wydanych kart wędkarskich  191 

Zaświadczenia  dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem 
urządzenia lasu  

3 912 

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych  42 

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej 49 
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Opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 

zagospodarowanie przestrzennego  
19 

Wpis lub zmiana danych w rejestrze zwierząt gatunków. w sprawie 
ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi  

72 

Ilośc porad dla konsumentów przez Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w 2018r  

1 745 

Ilość wystąpień do przedsiębiorców w sprawach ochrony konsumentów 410 

Postępowania z zakresu nieruchomości przed innymi organami w 
których Starosta Wielicki lub Powiat Wielicki wskazywany jest jako 

strona postępowania  
201 

Przejmowanie nieruchomości na rzecz Powiatu (regulacja stanu 
prawnego dróg – przygotowanie wniosku oraz dokumentacji do 

wydania decyzji przez Wojewodę  
63 

Odszkodowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (ZRiD)  
142 

Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa – postępowania 
prowadzone przez Wojewodę w których Starosta uczestniczy jako 

strona 
20 

Ilość rozliczonych faktur zakupowych 1 944 

Ilość wystawionych sprzedażowych 152 

Przygotowane formularze udzielania zamówienia publicznego 909 

Wydane dowody rejestracyjnych pojazdów  18 164 

Wydane  pozwolenia na czasowa rejestracje pojazdów 18 153 

Wydane tablic rejestracyjnych stałych 13 090 
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Zatrzymane do depozytu  dowody rejestracyjne 2 243 

Dokonane adnotacji w dowodach rejestracyjnych pojazdów 1 340 

Przyjęte zgłoszeń o sprzedaży pojazdów 2 629 

Wyrejestrowane pojazdy 1 712 

Prowadzony nadzór nad diagnostami 77 

Wydane prawa jazdy  3 660 

Wygenerowane profile kandydatów na kierowcę 2 445 

Liczba przyjętych operatów do zasobu geodezyjnego 6 000 

Dokonane zgłoszenia geodezyjne 6 576 

Wydane kopie mapy zasadniczej 3 443 

Operaty przetworzone do postaci cyfrowej 7 531 

Zmiany wprowadzone w ewidencji gruntów i budynków  21 297 

Ilość wydanych informacji (wypisy i wyrysy z ewidencji) 9 463 

Zawiadomienia wysłane do Ksiąg Wieczystych 2 519 

Prowadzone projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2 

Wnioski o pozwolenia na budowę rozpatrzone w 2018 roku 1 988 
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Wydane pozwolenia na rozbiórkę 72 

 Wnioski o zmianę decyzji pozwolenia na budowę 238 

Wydane dzienniki budowy 1 765 

 
 
 
 
 
 
 
VII. Majątek Powiatu Wielickiego 
 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość netto majątku 
wg stanu na koniec Zmiana 

wartości    
(4-3) 

Dynamika 
%               

(4:3) 2017 2018 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

1. Majątek trwały 189 076,0 214 400,1 25 324,1 113% 

2. Majątek obrotowy 20 664,3 18 993,0 -1 671,3 92% 

3. Inne aktywa 57,7 57,3 -0,4 0% 

RAZEM 
209 798,0 233 450,4 23 652,4 111% 
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Zasób nieruchomości powiatu - stan na 31 grudnia 2018 roku. 

Zestawienie nie obejmuje działek zajętych pod pasy dróg powiatowych. 

Jednostka 
ewidencyjna Obręb 

Nr 
działki 

Powierzchnia 
[ha] Uwagi 

Wieliczka_M obręb nr 1 586/3 0,0043 
Nieruchomość zabudowana 
położona w Wieliczce przy ul. 
Sienkiewicza 13A, decyzja o 
trwałym zarządzie na rzecz 
Powiatowego Urzędu Pracy nr 
BGN-GN.6844.3.2.2016 z dnia 
2016-10-13,  

Wieliczka_M obręb nr 1 586/6 0,0607 

Wieliczka_M obręb nr 1 586/4 0,0251 
Nieruchomość zabudowana 
położona w Wieliczce przy ul. 
Sienkiewicza 13, decyzja o 
trwałym zarządzie na części 
nieruchomości na rzecz 
Powiatowego Urzędu Pracy nr 
BGN-GN.6844.3.2.2016 z dnia 
2016-10-13,  

Wieliczka_M obręb nr 1 586/5 0,0048 

Wieliczka_M obręb nr 1 638/1 0,1382 Nieruchomość przy ul. 
Szpunara (parking) 

Wieliczka_M obręb nr 1 1805/1 0,0174 
Pałac Przychockich-schody, 
Rynek Górny – siedziba Urzędu 

Wieliczka_M obręb nr 1 952 0,1954 
Pałac Przychockich, Rynek 
Górny – siedziba Urzędu 

Wieliczka_M obręb nr 2 1427 0,6027 

Nieruchomość zabudowana 
położona w Wieliczce przy ul. 
Niepołomskiej, Trwały zarząd: 
Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna 
w części 2173/6027, Zarząd 
Dróg Powiatowych w części 
47/6027,  
3807/6027 – bez trwałego 
zarządu 

Wieliczka_M obręb nr 2 714 0,6385 

Nieruchomość zabudowana 
płożona w Wieliczce przy ul. 
Piłsudskiego, Trwały zarząd: 
Liceum Ogólnokształcące 
w Wieliczce 

Gdów Gdów 811 0,37 
Nieruchomość zabudowana 
położona w Gdowie, Trwały 
zarząd: Zespół Szkół w Gdowie 

Gdów Gdów 802/2 0,0838 
Nieruchomość gruntowa 
położona w Gdowie,   

Kłaj Kłaj 587/1 0,0695 Nieruchomość zabudowana 
położona w Kłaju, Placówka 
opiekuńczo-wychowawcza  Kłaj Kłaj 587/2 0,0167 
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Zasób nieruchomości :  Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. 

Jednostka 
ewidencyjna 

Obręb 
Nr 

działki 
Powierzchnia 

[ha] 
Uwagi 

Wieliczka_M 
obręb 
nr 1 

714/2 1,1700 
Budynek Kampusu. Ul. 
Piłsudskiego 105 

Wieliczka_M obręb 
nr 1 

718 0,0111 

Wieliczka_M 
obręb 
nr 1 

717/4 0,0502 

Teren zielony przed 
Kampusem  Wieliczka_M 

obręb 
nr 1 

717/6 0,0171 

Wieliczka_M 
obręb 
nr 1 132 0,0463 

Wieliczka_M 
obręb 
nr 1 672/10 0,3445 Działki Gminy Wieliczka w 

użytkowaniu wieczystym 
Spółki -   
nowe skrzydło Kampusu 
oraz barak i budynek 
biurowy 

Wieliczka_M 
obręb 
nr 1 672/12 0,1403 

Wieliczka_M 
obręb 
nr 1 672/13 0,0356 

Gdów Gdów 801 0,8800 
Działka niezabudowana 
obok Zespołu Szkół 

 

 
 
 


