
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 75/286/2020  
Zarządu Powiatu Wielickiego 
z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

 
Starostwo Powiatowe w Wieliczce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT O STANIE POWIATU 
WIELICKIEGO  

za rok 2019  

 

 

 

 



2 
 

Spis treści 

I. Wprowadzenie.       str. 4 
II. Ogólna charakterystyka Powiatu Wielickiego,  

podstawowe dane.       str. 4  
III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – podjętych  

w 2019 roku.        str. 9 
IV. Wykonanie Strategii rozwoju Powiatu Wielickiego str. 15 

1. Przedsiębiorczość, infrastruktura, dostępność. str. 15 
2. Edukacja, kultura, sport i rekreacja.   str. 18 
3. Usługi publiczne.       str. 32 
4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa w powiecie. str. 32 
5. Zrównoważony rynek pracy i pomoc bezrobotnym  

w Powiecie Wielickim.      str. 40 
6. Społeczeństwo informacyjne.    str. 43 
7. Marka i wizerunek.      str. 46 
8. Zarządzanie rozwojem powiatu.    str. 49 
9. Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane  

w 2018 roku.       str. 52 
V. Informacja o realizacji przyjętych planów  

i programów.        str. 55 
1. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Powiecie Wielickim na lata 2014-2020”  str. 55 
2. „Plan rozwoju sieci dróg powiatowych w powiecie 

Wielickim na lata 2016-2020”    str. 62 
3. „Program ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego 

na lata 2017-2020”      str. 71 
VI. Przyjazna i sprawna administracja publiczna.  str. 74 

VII. Majątek Powiatu Wielickiego.     str. 79 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

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, 1571), 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. 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.  
 
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 2016 2017 2018 Województwo 
2018 

Ludność 123251 125197 127078 3400577 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym 

59,6 61,1 62,1 63,9 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 11,0 12,0 11,7 11,2 

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

Przyrost naturalny na 1000 ludności 2,9 3,7 3,2 1,6 

Saldo migracji wewnętrznych i 
zagranicznych na pobyt stały na 1000 
ludności 

11,3 12,7 12,1 1,6 

Dochody ogółem budżetu powiatu na 1 
mieszkańca w zł 

631 736 717 909 

Wydatki ogółem z budżetu powiatu na 1 
mieszkańca w zł 

607 727 817 926 

Turystyczne obiekty noclegowe 24 26 26 1510 

Liczba ludności na 1 przychodnię 2325 2408 2353 1721 

Mieszkania oddane do użytkowania na 
10 tys. ludności 

64 70 72 54 

Odpady wytworzone w ciągu roku w 
tys. ton  

29,3 27,7 30,8 6306,7 

Lesistości w % 15,8 15,8 15,8 28,7 

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

186,2 189,9 191,8 153,7 

Samochody osobowe zarejestrowane na 
1000 ludności 

590 606 623 576 

Pracujący na 1000 ludności 192 206 213 244 

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

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

1821 1878 1952 1887 

 
 
 
 
 
 
 



 

Tabele porównujące informacje o finansach powiatów w woj. Małopolskim
i 2019r. (źródło RIO w Krakowie 

 

Poz. JST Indeks Dystans 

W dochodach ogółem

1 krakowski 2,316 100,00% 

2 oświęcimski 1,942 83,90% 

3 olkuski 1,93 83,30% 

4 proszowicki 1,92 82,90% 

5 tatrzański 1,891 81,60% 

6 wadowicki 1,889 81,50% 

7 wielicki 1,872 80,80% 

8 tarnowski 1,853 80,00% 

9 myślenicki 1,819 78,50% 

10 nowotarski 1,787 77,10% 

11 nowosądecki 1,785 77,00% 

12 chrzanowski 1,755 75,80% 

13 gorlicki 1,707 73,70% 

14 dąbrowski 1,628 70,30% 

15 miechowski 1,603 69,20% 

16 suski 1,602 69,20% 

17 limanowski 1,582 68,30% 

18 bocheński 1,578 68,10% 

19 brzeski 1,472 63,50% 

6 

informacje o finansach powiatów w woj. Małopolskim
(źródło RIO w Krakowie https://krakow.rio.gov.pl/p,138,informacja

W1 
udział dochodów 

własnych 
W dochodach ogółem 

W2 
Relacja nadwyżki 

operacyjnej(dochody 
bieżące minus wydatki 

bieżące) 
do dochodów ogółem 

W3 
Udział wydatków 
Inwestycyjnych 

w wydatkach ogółem 

59,50% 18,00% 20,00% 

40,30% 12,50% 22,10% 

39,40% 9,70% 18,70% 

31,80% 9,80% 23,50% 

37,70% 8,80% 13,10% 

36,40% 6,60% 13,10% 

52,50% 14,40% 27,90% 

36,10% 9,00% 19,80% 

36,80% 8,60% 19,80% 

27,60% 7,40% 11,00% 

37,30% 11,30% 23,70% 

46,10% 8,10% 15,00% 

29,80% 5,20% 17,10% 

21,00% 7,80% 22,50% 

25,90% 3,30% 18,70% 

30,30% 5,70% 9,00% 

30,00% 8,70% 25,70% 

32,40% 8,20% 30,70% 

27,50% 5,90% 27,40% 

informacje o finansach powiatów w woj. Małopolskim w 2018 
https://krakow.rio.gov.pl/p,138,informacja-o-finansach-jst) 

 

W4 
Relacja zobowiązań 

(zaliczanych do długu 
publicznego) do 

dochodów ogółem 

W5 
Obciążenie wydatków 

bieżących wydatkami na 
Wynagrodzenia 
i pochodne od 
Wynagrodzeń 

10,00% 55,90% 

18,60% 60,00% 

17,30% 57,50% 

13,40% 59,70% 

7,90% 62,60% 

5,60% 61,60% 

50,60% 56,90% 

20,50% 59,10% 

24,80% 58,50% 

13,50% 53,90% 

38,80% 55,10% 

30,10% 63,60% 

17,80% 63,60% 

32,00% 56,60% 

27,00% 60,60% 

30,50% 54,20% 

44,90% 61,30% 

43,90% 69,50% 

49,40% 64,20% 
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Organem uchwałodawczym i kontrolnym w Powiecie Wielickim jest Rada Powiatu 
Wielickiego.  
 
W 2019 roku nie zmienił się skład radnych w Radzie Powiatu Wielickiego. 
 
Liczba osób w Radzie Powiatu Wielickiego od października 2018 roku wynosi 25 
radnych (we wcześniejszych kadencjach 23 radnych). 
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Rada Powiatu wybiera organ wykonawczy – Zarząd Powiatu Wielickiego, który 
pracuje w pięcioosobowym składzie pod przewodnictwem Starosty Wielickiego. 
 

 
 



9 
 

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. 
 
W 2019 roku Zarząd Powiatu Wielickiego odbył 51 posiedzeń i podjął 192 
uchwały. 
Starostwa Wielicki w 2019 roku wydał 112 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 2019 roku w ramach współpracy powiatów 
Wielickiego i Monachijskiego zrealizowano 4 projekty partnerskie, jeden odbył się 
na terenie Powiatu Wielickiego a trzy na terenie Powiatu Monachijskiego. 
 
 
 
 
III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – podjętych w 2019 roku. 

Niniejszy Raport o stanie Powiatu Wielickiego obejmuje informacje o realizacji 
uchwał podjętych przez Radę Powiatu Wielickiego w 2019 roku. Raport nie 
obejmuje uchwał finansowych: Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2019 
rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2019-2030 
wraz ze zmianami. Uchwała Budżetowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa została 
przedstawiona w dokumencie Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Wielickiego za 2019 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  31 grudnia 2019 roku Rada Powiatu Wielickiego 
podjęła 79 uchwał i odbyła 9 posiedzeń.  
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Uchwały podjęte przez Radę Powiatu Wielickiego w 2019 roku  

 
 

Lp.. 
Data 
podjęcia 

Numer 
uchwały Nazwa Uchwały Rady Powiatu Wielickiego 

Wydział/ 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Informacja o 
sposobie i 
poziomie 
realizacji 

 

          
33 28.01.2019 IV/33/2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na 

finansowanie oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowe 
Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach 

ESZ  Zrealizowana 
    FK   
          

34 28.01.2019 IV/34/2019 planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wielickiego na 2019r.  Rada  Zrealizowana 
37 18.02.2019 V/37/2019 przyjęcia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2020” 

PCPR  Zrealizowana 
      FK   

38 18.02.2019 V/38/2019 planu pracy Rady Powiatu Wielickiego na 2019r.    Zrealizowana 
41 25.03.2019 VI/41/2019 określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019. 

PCPR  Zrealizowana 
    FK   
      PUP   

42 25.03.2019 VI/42/2019 przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2019-2020” 

PCPR  Zrealizowana 
      FK   

43 25.03.2019 VI/43/2019 
realizacji przez Powiat Wielicki projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą 
zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” nr POWR.04.01.00-00-D211/17 
dotyczącego tworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci 
i młodzieży.  

FRI  Zrealizowana 
    FK   
        
          

44 25.03.2019 VI/44/2019 dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogami ZDP, FK  Zrealizowana 
45 25.03.2019 VI/45/2019 planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wielickiego na 2019r.  Rada  Zrealizowana 
48 18.06.2019 VII/48/2019 przystąpienia Powiatu Wielickiego w 2019 r. do realizacji Programu zdrowotnego 

dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 
Małopolsce. 

ESZ  Zrealizowana 
    FK   
          

49 
   

18.06.2019 
   

VII/49/2019 
 

zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego oraz tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono ESZ 

 Zrealizowana 
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    stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach jak również nauczycieli 
wymienionych w art.42 ust. 7 pkt 3, lit b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Wielicki. 

  
      
      
          

52 18.06.2019 VII/52/2019 udzielenia Gminom Powiatu Wielickiego pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na zadanie związane z odbiorem od posiadaczy, transportem i 
unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest w 2019 r. 

OŚR  Zrealizowana 
    FK   
          

53 18.06.2019 VII/53/2019 powierzenia Gminie Kłaj do realizacji zadania publicznego należącego do 
właściwości Powiatu Wielickiego. 

ZDP  Zrealizowana 
      FK   

54 18.06.2019 VII/54/2019 powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego należącego do 
właściwości Powiatu Wielickiego. 

ZDP  Zrealizowana 
      FK   

55 18.06.2019 VII/55/2019 przekazania środków pieniężnych w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kłaju. 

ZK, FK  Zrealizowana 
          

56 18.06.2019 VII/56/2019 udzielenia Zarządowi Powiatu Wielickiego wotum zaufania. FK  Zrealizowana 
57 18.06.2019 VII/57/2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wielickiego oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2018 rok. 

FK  Zrealizowana 
          

58 18.06.2019 VII/58/2019 absolutorium za 2018 rok dla Zarządu Powiatu Wielickiego. FK  Zrealizowana 
59 08.07.2019 VIII/59/2019 

zmiany uchwały Nr XLIII/326/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 września 
2018 roku  w sprawie 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”. 

FK  Zrealizowana 
      ESZ   
          
          
          
          

60 08.07.2019 VIII/60/2019 zmiany uchwały Nr II/14/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania 
składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 Rada  Zrealizowana 
          

61 08.07.2019 VIII/61/2019 przekazania zażalenia zgodnie z właściwością  Rada  Zrealizowana 
62 08.07.2019 VIII/62/2019 przekazania skargi zgodnie z właściwością    Rada  Zrealizowana 
65 08.07.2019 VIII/65/2019 odwołania Skarbnika Powiatu Wielickiego PK  Zrealizowana 
66 08.07.2019 VIII/66/2019 powołania Skarbnika Powiatu Wielickiego PK   
67 23.09.2019 IX/67/2019 zmiany uchwały Nr VI/42/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25  marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie w  Powiecie Wielickim na lata 2019-2020”. 

PCPR  Zrealizowana 
        
          

68 23.09.2019 IX/68/2019 woli utworzenia przez Powiat Wielicki Ośrodka Interwencji Kryzysowej. PCPR  Zrealizowana 
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69 23.09.2019 IX/69/2019 pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej. ZDP, FK  Zrealizowana 
70 23.09.2019 IX/70/2019 zmiany Uchwały Nr VI/44/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 marca 2019 r. 

w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogami. 

ZDP, FK  Zrealizowana 
          

71 23.09.2019 IX/71/2019 

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 
mających siedzibę na obszarze Powiatu Wielickiego od dnia 1 września 2019 roku. 

ESZ  Zrealizowana 
        
          

72 23.09.2019 IX/72/2019 stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w 
Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105. 

ESZ  Zrealizowana 
      FK   

73 23.09.2019 IX/73/2019 stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
w Gdowie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gdowie. 

ESZ  Zrealizowana 
      FK   

74 23.09.2019 IX/74/2019 stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
w Wieliczce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wieliczce. 

ESZ  Zrealizowana 
      FK   

75 23.09.2019 IX/75/2019 zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład 
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. 
Piłsudskiego 105. 

ESZ  Zrealizowana 
    FK   
          

76 23.09.2019 IX/76/2019 zamiaru likwidacji Studium Policealnego wchodzącego w skład Powiatowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 
105. 

ESZ  Zrealizowana 
    FK   
          

77 23.09.2019 IX/77/2019 zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół w Gdowie. 

ESZ  Zrealizowana 
      FK   

78 23.09.2019 IX/78/2019 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce. 

ESZ  Zrealizowana 
    FK   
          

79 23.09.2019 IX/79/2019 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Gdowie w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Gdowie. 

ESZ  Zrealizowana 
    FK   
          

80 23.09.2019 IX/80/2019 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Gdowie w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Gdowie. 

ESZ  Zrealizowana 
    FK   
          

81 23.09.2019 IX/81/2019 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum  w 
Zespole Szkół w Gdowie w pięcioletnie Technikum  w Zespole Szkół w Gdowie. 

ESZ  Zrealizowana 
      FK   

82 23.09.2019 IX/82/2019 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum  w ESZ  Zrealizowana 
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    Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce w 
pięcioletnie Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Wieliczce. 

FK   
        
          

85 23.09.2019 IX/85/2019 emisji obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. FK  Zrealizowana 
86 23.09.2019 IX/86/2019 rozpatrzenia petycji CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary 

Łakomy dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.  

 BOU  Zrealizowana 
          

87 23.09.2019 IX/87/2019 rozpoznania skargi na działania Starosty Wielickiego      Rada  Zrealizowana 
88 28.10.2019 X/88/2019 

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 2020 rok”.  

ESZ  Zrealizowana 
    FK   
        
        
        
89 28.10.2019 X/89/2019 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego Powiatu Wielickiego w ramach inicjatywy lokalnej. 
ESZ  Zrealizowana 

      FK   
90 28.10.2019 X/90/2019 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu. 

ESZ  Zrealizowana 
          

91 28.10.2019 X/91/2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na 
finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego 
Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach” 

ESZ  Zrealizowana 
    FK   
          

94 28.10.2019 X/94/2019 rozpoznania skargi na działania Starosty Wielickiego.      BR  Zrealizowana 
95 16.12.2019 XI/95/2019 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Wielickiego w roku 2020. 

ESZ  Zrealizowana 
          
96 16.12.2019 XI/96/2019 ustalenia na rok 2020 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  Zrealizowana 
    FK   
          

97 16.12.2019 XI/97/2019 wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1429/4 
położonej w Wieliczce obręb 2. 

BGN  Zrealizowana 
      FK   

98 16.12.2019 XI/98/2019 wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Wielickiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i 
ochroną dróg  

ZDP, FK  Zrealizowana 
        
          

99 16.12.2019 XI/99/2019 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 

PCPR  Zrealizowana 
    FK    
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      Wielickiego.     

100 16.12.2019 XI/100/2019 powierzenia Gminie Biskupice do realizacji zadania publicznego należącego do 
właściwości Powiatu Wielickiego w zakresie wspierania rodziny  i systemu pieczy 
zastępczej  pn.:  „Prowadzenie  w okresie od 1 stycznia 2020 roku  do 31 grudnia 
2024 roku  ponadgminnej placówki wsparcia dziennego  funkcjonującej  w formie 
świetlicy łącznie dla 30 dzieci  i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”.   

PCPR 
 W trakcie 
realizacji 

    FK    
        
        
        
          

101 16.12.2019 XI/101/2019 

powierzenia Gminie Gdów do realizacji zadania publicznego należącego do 
właściwości Powiatu Wielickiego w zakresie wspierania rodziny           i systemu 
pieczy zastępczej  pn.:  „Prowadzenie  w okresie od 1 stycznia 2020 roku  do 31 
grudnia 2024 roku  ponadgminnej placówki wsparcia dziennego  funkcjonującej  w 
formie świetlicy łącznie dla 20 dzieci  i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 
lat”.   

PCPR 
 W trakcie 
realizacji 

    FK    
        
        
        

          

102 16.12.2019 XI/102/2019 
powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego należącego do 
właściwości Powiatu Wielickiego w zakresie wspierania rodziny           i systemu 
pieczy zastępczej  pn.:  „Prowadzenie  w okresie od 1 stycznia 2020 roku  do 31 
grudnia 2024 roku  ponadgminnej placówki wsparcia dziennego  funkcjonującej  w 
formie świetlicy łącznie dla 43 dzieci  i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 
lat”.   

PCPR 
 W trakcie 
realizacji 

    FK    
        
        
        
          

109 30.12.2019 XII/109/2019 wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. FK 
 W trakcie 
realizacji 

110 30.12.2019 XII/110/2019 planu pracy Rady Powiatu Wielickiego na 2020r.  Rada 
 W trakcie 
realizacji 

111 30.12.2019 XII/111/2019 planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wielickiego na 2020r.  Rada 
 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, 



15 
 

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. 

W województwie małopolskim Powiat Wielicki charakteryzuje się 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 2019 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 2019 roku nowe obiekty w strefie budowały 
bądź rozbudowywały firmy: Krakowska sortownia Poczty Polskiej – sortownia  
o pow. 11tys. m2, Grupa Smay - rozwiązania z zakresu wentylacji i ochrony 
przeciwpożarowej, Centrum Elektroniki Stosowanej, Nord Napędy Sp. z o.o.  
W strefie w gminie Niepołomice wydzielony jest obszar objęty statusem 
specjalnej strefy ekonomicznej w zarządzaniu przez Krakowski Park 
Technologiczny. Znaczenie ekonomiczne strefy w Niepołomicach podkreślają 
wpływy do budżetu Gminy Niepołomice z podatku od nieruchomości w strefie  
w Niepołomicach. W 2019 roku wpływy były planowane na 24 mln. zł.  
- w Wieliczce – Kokotów-Brzegi - jedna z najmłodszych, ale najdynamiczniej 
rozwijających się stref w Polsce;  

W strefie Wieliczka – Kokotów w 2019 roku oddano do użytku kolejne 
powierzchnie przemysłowe i magazynowe. W 2019 roku rozpoczęto prace  
nad poszerzeniem Wielickiej Strefy Przemysłowej „Kokotów Brzegi” o tereny  
w Węgrzcach Wielkich za kwotę 23,4 mln zł przy dofinansowaniu z UE 20mln zł. 
Strefa powiększy się o kolejne 50 ha gruntów pod inwestycje. 

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 
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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 szukają 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 poprzez rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy 
cudzoziemcowi. 

Dla atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Wielickiego niezwykle istotna jest 
rozwinięta infrastruktura drogowa. 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. W 2019 roku 
przekazano na wsparcie tej inwestycji kwotę 2 mln zł z budżetu Powiatu 
Wielickiego W 2019 roku trwały intensywne prace budowlane, zjazd ma być 
gotowy w połowie 2020 roku. 

Od 2017 roku przez cały 2019 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 części powiatu, gdzie usytuowane są strefy przemysłowe Wieliczka - 
Kokotów i Niepołomice. W 2019 roku został otwarty nowy wiadukt kolejowy nad 
drogą powiatową Wieliczka – Brzegi. 

W 2019 roku ze środków Powiatu przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych 
realizowana była inwestycja: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków – 
Niepołomice od istniejącego mostu nr JNI01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi 
do istniejącego mostu nr JNI01012766 na potoku Podłężanka w m. Niepołomice 
(w km 1+879,40 –6+432,80) Etap I – 2.884.672,21 zł, Inwestycja w drogę 
łączącą strefy przemysłowe w Niepołomicach, Kokotowie z Krakowem ma duży 
wpływ na poprawę bezpieczeństwa dojazdu do istniejących stref w gminie 
Niepołomice i Wieliczka. 

Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Wieliczce rozpatruje  i wydaje  pozwolenia na budowę budynków 
przemysłowych i magazynowych.  
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Rok  
Ilość wydanych przez Starostwo pozwoleń na budowę 

budynków przemysłowych i magazynowych  

2018 20 

2019 15 

 

 

W 2020r. w Zakrzowie (gm. Niepołomice) oddano do użytku siedzibę Nord 
Napędy Sp. z o.o. o pow. 2600m2 
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2. Edukacja, kultura, sport i rekreacja 

 

 
W 2019 roku Powiat Wielicki pozyskał blisko 5mln złotych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
na realizację dwóch projektów dotyczących kształcenia zawodowego:  „Centrum 
Kompetencji Zawodowych w Gdowie II”, „Centrum Kompetencji Zawodowych 
w Powiecie Wielickim II”  
 

 
Technikum im. E. Dembowskiego w Powiatowym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce uzyskało tytuł „Złotej Szkoły” 2019r  
w rankingu  Portalu Edukacyjnego Perspektywy 
 
 

Celem strategicznym jest sprawny system edukacyjno-wychowawczy.  
Aby to osiągnąć niezbędne jest rozwijanie bazy materialnej oraz infrastruktury 
szkolnej, w tym doposażenie w nowoczesne środki dydaktyczne wspomagające 
praktyczną naukę zawodu.  

W 2019 od września do szkół ponadpodstawowych szedł podwójny rocznik 
uczniów po gimnazjum i po szkole podstawowej. Było to rezultatem 
wprowadzonej w Polsce ustawy o reformie oświaty. Dlatego już od 2017 roku  
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w budynkach szkół i placówek oświatowych prowadzone były prace w celu 
rozbudowy obiektów na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów.

 
 
W 2019 roku zakończono prace nad rozbudową Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana Matejki w Wieliczce. Prace były podzielone 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 zyskało 
dodatkowe piętro. Jest tam sześć sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 330 m2,  
a także dwie sale nad aulą mające w sumie 140 m2, z możliwością szybkiej 
adaptacji na większe lub mniejsze pomieszczenie lekcyjne (tzw. „ruchome 
ściany”). W 2019 roku na zadanie: Rozbudowa i nadbudowa budynku Liceum 
Ogólnokształcącego w Wieliczce wydano kwotę 2 589 940,30 zł. W 2019 roku 
wykonano również wymianę kotłów CO w budynku Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Matejki w Wieliczce za kwotę 252 535,44 zł. 

 
 

LO Wieliczka 2018 2019 

stan liczbowy uczniów  579 762 

absolwenci  150 168 

maturzyści  144 168 

 

Pracownicy LO Wieliczka 
Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze  38 
Nauczyciele niepełnozatrudnieni   13 
Pracownicy administracji i obsługi   10 
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Powiat Wielicki jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Zawodowych  
w Gdowie. W ZSZ w Gdowie uczniowie są kształceni w ramach szkół: liceum 
ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, technikum oraz szkoły 
branżowej I stopnia. Obiekt szkolny poddany był w 2019 roku remontowi wraz  

z rozbudową instalacji wewnętrznych i przebudową infrastruktury technicznej  
na działce za kwotę 1 755 793,82 zł.   
 
 

Uczniowie ZSZ w Gdowie 2018 2019 
stan liczbowy uczniów  316 438 

absolwenci  87 89  
 
 

Pracownicy ZSZ w Gdowie: 
Nauczyciele   28 
Pracownicy administracji 8 w tym 1 osoba na url. Macierzyńskim 
 
 

 
Zespół Szkół Zawodowych w Gdowie po remoncie w 2019 roku 
 
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. W 2019 roku zakończone były prace nad rozbudową obiektu  
o nową częśc – Skrzydło E, o powierzchni 1300 m2. Inwestycję prowadziła spółka 
Powiatowy Park Rozwoju i jej koszt wyniósł ponad 6,5 mln zł. Znajdują się w nim 
trzy sale lekcyjne, pracownia gastronomiczna oraz pomieszczenie wielofunkcyjne 
z ruchomą ścianą (sale gimnastyczne). 
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Uczniowie PCKZiU 2018 2019 
stan liczbowy uczniów 968 1219 

technikum 785 982 

zasadnicza szkoła zawodowa 61 60 

szkoła branżowa I stopnia 122 237 

absolwenci roku szkolnego 248 255 

Kwalifikacyjne Kursy 
Zawodowe 

73 72 

 
Pracownicy PCKZiU 

Nauczyciele pełnozatrudnieni    103 
Nauczyciele niepełnozatrudnieni  21 
Pracownicy administracji    16 
 

 
Spotkanie w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych  

w 2019r.- Aula Kampusu Wielickiego 
 
 
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. 
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Uczniowie w Zespole Szkół im. 
Br. Alojzego Kosiby 

2018 2019 

Szkoła Podstawowa nr 5 
Specjalna   99 97 

Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy 

15 34 

 
Pracownicy ZS i. Br. Alojzego Kosiby 

Nauczyciele pełnozatrudnieni    58 
Nauczyciele niepełnozatrudnieni  11 
Pracownicy administracji    7 
 
 
 
W 2019 roku Powiat Wielicki przekazał dotacje dla placówek niepublicznych  
na uczniów liceum na łączną kwotę 516.911,21 zł dla placówek niepublicznych  
z terenu powiatu. Dotacje te otrzymały następujące placówki: 
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych mgra Stefana Kwietniowskiego 
w Wieliczce – 192.123,80 zł – 161 słuchaczy, 
-  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bogumiła Baran w Gdowie – 
83.419,00 zł – 83 słuchaczy, 
-  Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce – 241.368,41 zł 
– 33 uczniów. 
 

W 2019 roku przekazano 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 – 19.247,88 zł, – 21 słuchaczy 

- Prywatne Studium Zawodowe dla Dorosłych Bogumiła Baran w Gdowie – 
59.624,18 zł – 44 słuchaczy 

 
Informacja odnośnie szkół niepublicznych, stan na wrzesień 2019 roku: 

- Fundacja Szkoła Mistrzostwa Sportowego,  Liczba uczniów: 66. Kwota 
przekazanej dotacji 855 297,00 zł  

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna " Rozwijanka" (dzieci 
objęte wczesnym wspomaganiem),  Liczba uczniów: 36. Kwota 
przekazanej dotacji: 189 671,30 zł. 
 

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 1150 
osób (zapisy i rezygnacja uczestników zajęć przez cały rok). Zatrudnienie:  
27 osób kadra pedagogiczna,  4 osoby kadra administracyjno – finansowa. 
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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 2018/2019: 
 
Liczba wykonanych diagnoz: 
 

Diagnoza 
psychologiczna 

Diagnoza 
pedagogiczna 

Diagnoza 
logopedyczna 

Diagnoza 
rehabilitacyjna 

Razem 

1612 928 373 31 2944 

 
 
 
Liczba wydanych opinii : 1824 
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Zespół Orzekający (orzeczeń  
i opinii):414. 
 

W 2019 roku  Powiat Wielicki na podstawie porozumienia przekazał dotację 
Gminie Niepołomice na funkcjonowanie Młodzieżowego Obserwatorium 
Astronomicznego w kwocie 336.388,00 zł. Dodatkowo w 2019 roku przekazano 
kwotę 2.000.000,00 zł jako dotację w formie pomocy finansowej dla Gminy 
Niepołomice na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego 
Obserwatorium Astronomicznego” z tego 320 691,10 zł zwrócono w styczniu 
2020r. 

 
Rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach 

 
W ramach zadania: Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego  

w 2019 roku przekazano dotację celową w kwocie 136 tys. zł  na podstawie 
porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
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w Wieliczce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu 
Wielickiego. Dotacje przekazywane były w ratach miesięcznych.  
 

 
Stypendyści Powiatu Wielickiego w 2019 roku 
 
W 2019 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 2019 
roku przekazano z budżetu dotacje na zadania publiczne 229.919,02 zł, w tym: 
-  Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach -

„Łazany, kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego z XVI w., konserwacja 
kamiennego lica elewacji prezbiterium” – 99.767,33 zł, 

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

-  Parafia Rzymsko-katolicka pod wezwaniem Ducha św. w Podstolicach -
„Konserwacja kościoła parafialnego pw. Ducha Świętego w Podstolicach –
oczyszczenie i zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni szalowania północnej 
ściany nawy wraz z zakrystią oraz ścian prezbiterium” – 32.000,00 zł, 

-  Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie - „Wieliczka, Synagoga Stara 
(XVIII w.) przy ul. Wiejskiej 7, odkrycie pierwotnego poziomu posadzki  
i podziałów wnętrza” – 100.000,00 zł. 
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Przedmioty historyczne odnalezione podczas prac w Synagodze w Wieliczce – 
współfinansowanych ze środków Powiatu Wielickiego. 
 

 
Podpisanie umowy wsparcia dla Opactwa Benedyktynek w Staniątkach 
„Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego w Opactwie Mniszek Benedyktynek  
w Staniątkach – Etap IV 
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W 2019 realizowany był Program współpracy Powiatu Wielickiego z 
organizacjami pozarządowymi i 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. 

 
Struktura wszystkich ofert złożonych i dofinansowanych  w poszczególnych 

gminach Powiatu Wielickiego przedstawiała się następująco: 

Gmina Ilość złożonych ofert Ogółem ilość ofert dofinansowanych 

Wieliczka 24 21 

Niepołomice 16 16 

Biskupice 2 2 

Kłaj 10 10 

Gdów 3 3 

Obce NGO 0 0 

Ogółem 55 52 

 

 W ramach realizacji Programu Współpracy, Zarząd Powiatu Wielickiego dofinansował  
w 2019 roku w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie upowszechniania kultury  
i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tradycji realizację przez 
organizacje pozarządowe następujących zadań: 

 

 

L.p. 

 

Nazwa podmiotu 

 

Tytuł zadania 

 

Przyznana 
dotacja  

1 Stowarzyszenie 
LEŚNY PARTYZANT 

11. Wielickie zaduszki kulturalne” w ramach 64. 
Krakowskich Zaduszek Jazzowych 

5 000,00 

2 Fundacja Osób 
Niepełnosprawnych 

w Podolanach 

"XVII festiwal piosenki i form twórczych osób 
niepełnosprawnych PODOLANY - czerwiec 2019" 

5 000,00 

3 Miejski Chór 
CANTATA 
Towarzystwo 
Śpiewacze w 
Niepołomicach 

 

"Magia muzyki" 

4 000,00 
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4 Miejski Chór 
CANTATA 
Towarzystwo 
Śpiewacze w 
Niepołomicach 

 

"Muzyka bez granic" 

 

4 000,00 

5  

Stowarzyszenie 
Zespołu Pieśni  
i Tańca "Pogórze 
Wielickie"  
z Raciborska 

 

"III dziecięcy festiwal folklorystyczny pt. Znasz li ten 
kraj ....”  

 

7 000,00 

6  

Niepołomickie 
Bractwo Rycerskie 

 

"Obyczaj dawny" 

3 000,00 

7 Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych 
DOBRO DZIECKA - 
Brzezie 

 

"IX mini playback show" 

 

5 000,00 

8  

Stowarzyszenie 
NOVUSS POLSKA  

 

"Bałtycki szlak" 

  

4 000,00 

9  

Stowarzyszenie 
INTEGRACJA 

 

"Powiat Wielicki dla Bogumiła Nowotnego" 

5 000,00 

10  

Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Kłaj 

 
"IV powiatowy przegląd pieśni patriotycznych" 

 

3 000,00 

11  

Stowarzyszenie 
Wspierające Rozwój 
Wsi Lednica Górna 

 
"Małopolska nie tylko słowem malowana" 

 

5 000,00 

 

Razem  

 

50 000,00 

 

 

W ramach realizacji Programu Współpracy, Zarząd Powiatu Wielickiego dofinansował  
w 2019 roku w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie upowszechniania kultury 
fizycznej realizację przez organizacje pozarządowe następujących zadań:  
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L.p. 

 

Nazwa podmiotu 

 

Tytuł zadania 

Przyznana 
dotacja  

1 Szkoła Futbolu 
Staniątki 

"X memoriał im. Tadeusza Szybińskiego dla 
najmłodszych dzieci" 

5 250,00 

2 UKS GONIEC 
Staniątki 

"Szachy -ruch w stronę intelektu (kontynuacja)" 4 250,00 

3 Szkoła Futbolu 
Staniątki 

"Trenuj piłkę nożną razem z nami " 5 250,00 

4 MKS przy MOS "XXVI Ogólnopolski turniej piłki siatkowej 
dziewcząt WIELICZKA 2019" 

4 500,00 

5 MKS przy MOS "Otwarte Mistrzostwa Małopolski w szachach - 
do lat 7" 

4 500,00 

6 MKS SPARTAKUS "Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w 
badmintonie" 

6 000,00 

7 MKS SPARTAKUS "XIX powiatowy turniej badmintona z okazji 
Dnia Niepodległości" 

6 000,00 

8 UKS REGIS 
WIELICZKA 

"Ogólnopolski turniej o Puchar Solny" 4 000,00 

9 Towarzystwo 
Sportowe 

WIELICZANKA 

„Przez sport do doskonałości” 4 000,00 

10 MTS IKAR "X powiatowy turniej koszykówki dziewcząt" 3 000,00 

11 Wielicki Klub 
Karate 

KYOKUNHINKAI 

"IX otwarty turniej o Puchar Solny Karate 
Kyokushin Wieliczka 2019" 

3 500,00 

12 MTS IKAR „IV Mikołajkowe spotkania z koszykówką" 2 500,00 

13 Towarzystwo 
Sportowe WOLNI 

KŁAJ 

"III Mikołajkowy halowy turniej piłkarski 
młodzików i orlików" 

2 250,00 

14 LKS RABA "Turniej wniosek o puchar SZKLANEGO BUTA" 1 500,00 
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15 UKS REGIS "Ogólnopolski turniej mini koszykówki rocznik 
2007" 

5 000,00 

16 UKS REGIS "Wieliczka CUP 2019" 5 000,00 

17 MTS IKAR "IV majowy turniej mini-koszykówki" 2 500,00 

18 MKS przy MOS 

 

"XVII otwarty powiatowy turniej szachowy z 
okazji Święta Niepodległości - o Puchar Starosty 

Wielickiego" 

4 500,00 

19 UKS GONIEC 
Staniątki 

"Kwietniowe zmagania przy szachownicy" 4 250,00 

20 MKS przy MOS "XIX otwarty powiatowy turniej szachowy z 
okazji Świętego Mikołaja" 

3 000,00 

21 UKS  ALFA "Biegi przełajowe - dzień dziecka w Powiecie 
Wielickim na sportowo" 

2 000,00 

22 Stow. Promocji i 
Rozwoju Szarowa 

"Nagrody żeglarskie powiatu wielickiego" 5 000,00 

23 UKS GONIEC "Szachowe piątki z Gońcem" 4 250,00 

24 MKS przy MOS "X Otwarte szachowe Mistrzostwa 
Przedszkolaków Powiatu Wielickiego do lat 7 

 o puchar dyrektora MOS" 

3 000,00 

25 MKS MOS "Wojewódzki turniej w mini siatkówce dziewcząt 
z okazji Dnia Dziecka" 

5 000,00 

26 MTS IKAR „V powiatowy turniej zespołów cheerleadres" 3 000,00 

27 Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy 

Kłaj 

"Gimnastyka dla smyka" 4 000,00 

28 KS Sułków Contra "Dzień dziecka - turniej piłki nożnej żaków" 1 500,00 

29 LKS GDOVIA 

 

"Organizacja międzynarodowego turnieju piłki 
nożnej - BRYLANTY Z GDOWA" 

2 500,00 

30 Niepołomickie 
Stowarzyszenia 

Sport-Art. 

"Mierz wysoko"- powiatowe zawody 
wspinaczkowe" 

3 000,00 
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31 Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych 

DOBRO DZIECKA 

"Ze zdrowiem na TY - edycja II"" 

 

4 000,00 

32 LKS Czarnochowice 

 

"XVIII piknik rekreacyjno-sportowy im. J.R. 
Zaricznego o puchar Starosty Powiatu 

Wielickiego" 

2 000,00 

Razem 120 000,00 

 

W ramach realizacji Programu Współpracy w 2019 roku w dziedzinie upowszechniania 
turystyki i wypoczynku w ramach otwartego konkursu ofert dofinansowane zostały niżej 
wymienione zadania: 

 

L.p. 

Nazwa 
podmiotu 

 

Tytuł  zadania 

 

Przyznana 
dotacja 

1 ZHP Hufiec 
Wieliczka 

"Obóz pod namiotami" 6 000,00 

2 Stowarzyszenie 
Przyjaciół 

Środowiskowego 
Domu 

Samopomocy w 
Tomaszkowicach 

JESTEŚMY 

 

"Poznajemy Warszawę" 

 

 

6 000,00 

3 Szkoła Futbolu 
Staniątki 

 

"Od północy do Południa - edycja III" 

6 000,00 

4 UKS ALFA "Rajd pieszy – śladami młodzieńczych wędrówek 
Karola Wojtyły" 

2 000,00 

5 Fundacja Szansa "IV spływ żaglowy z Tyńca do Mogiły" 4 800,00 

6 Towarzystwo 
Sportowe WOLNI 

"Poznaj swój kraj -Przemyśl - miasto na szlaku" 1 500,00 

7 Towarzystwo 
Sportowe WOLNI 

KŁAJ 

"Poznaj swój kraj -Poznań i okolica - kolebka 
państwowości polskiej 

3 000,00 

8 Stowarzyszenie 
INTERGRACJA 

"Cyrk-nauka-sztuka-praktyka (zaproś babcię i 
dziadka spytaj, jaka to zagadka) 

5 000,00 
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W ramach realizacji Programu Współpracy w 2019 roku nie zostały dofinansowane  
w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia żadne zadania, ponieważ w otwartym konkursie 
ofert nie złożono ani jednej oferty w tej dziedzinie. 

 

Współpraca Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji 
Programu Współpracy odbywała się poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym  
z udzieleniem dotacji na częściowe pokrycie kosztów w trybie otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2019 roku w dziedzinie ochrony 
środowiska i przyrody pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim” niżej wymienionych zadań 
publicznych w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody: 

 

L.p. 

 

Nazwa podmiotu 

 

Tytuł zadania 

 

Dotacja  

 

1 

Wojewódzki Związek 
Pszczelarzy w Krakowie 

 

"Pasieka dla wszystkich" 

 

10 000,00 

 

  

Współpraca finansowa Powiatu Wielickiego w ramach realizacji Programu Współpracy w 
2019 roku odbywała się poprzez zlecenie realizacji zadań (z udzieleniem dotacji na 
częściowe dofinansowanie kosztów) przez organizacje pozarządowe w trybie 
pozakonkursowym (art. 19 a ustawy o pożytku): 

L.p. Nazwa 
podmiotu 

Tytuł zadania Kwota 

1 Stowarzyszenie 
Muzyczne Chór 
CAMERATA 

 
„Polska pieśń dla rodaków” 

4 000,00 

2 OSP BYSZYCE „Integrowanie poprzez muzykowanie” 4 000,00 
3 OSP 

SZCZYTNIKI 
„XIV powiatowy piknik rodzinny – powitanie lata 
2019 w Szczytnikach” 

4 000,00 

4 Polskie 
Towarzystwo 
Straussowskie 

 
„Summer Music Festival – Wieliczka 2019” 

10 000,00 

5 MKS KUNG FU „Wieliczka na Mistrzostwach Europy Kung Fu” 4 000,00 
 

6 UKS ROKICIE  
„Sportowe powitanie lata 2019 w Szczytnikach” 

 
2 000,00 

 
 
7 

Stowarzyszenie 
Miłośników 
Ziemi 
Niepołomickiej 

 
„Powiatowa Senioriada 2019” 

 
5 000,00 

8 LKS 
TARGOWIANKA 

 
„Targowianka – seniorka wśród LKSów” 

 
3 000,00 

9 Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 

 
 

„Wycieczka z okazji Światowego Dnia Inwalidy” 
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Inwalidów – 
Oddział 
Rejonowy  
w Wieliczce 

1 850,00 

10 PZN OM – koło 
w Wieliczce 

 
„Niewidomi zdobywają Sudety” 
 

2 000,00 

11 Fundacja Mali 
Mistrzowie 

„Salt Mine Cup 2019” 10 000,00 

Razem 49 850,00 
 

3. Usługi publiczne 

W 2019 roku w ramach zadania dobra kondycja zdrowotna mieszkańców 
powiatu, Powiat Wielicki realizował program pn. „Program zdrowotny profilaktyki 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” - 5.352,46 zł. 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. 
 
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce 
Porównanie danych statystycznych obrazujących pracę PZdsOoN w 2019 roku do 
2018 roku (w nawiasie)  
Wydano: 
- 1795 (1755) decyzji orzeczniczych (w tym 231 (242) osobom przed 16 rokiem 
życia oraz 1564 (1513) osobom po 16 roku życia ),  
-  380 (257) kart parkingowych  
- 800 (839) legitymacji dla osób niepełnosprawnych. 
W Powiatowym Zespole w ramach różnych umów zatrudnionych jest 31 osób. 
 
 
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. 

 
Sytuacja kadrowa w KPP w Wieliczce wg. stanu na 31 grudnia 2019 r. 
Policjanci – 183, wakaty - 0 
Pracownicy cywilni – 28,75 (29 osób) 
- Korpus służby cywilnej 10,75 etatów (11osób) wakaty - 0 
- Pozostali pracownicy -16,9 (18 osób) wakaty – 0 
RAZEM 210,65 etatu 
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Zgłoszone zdarzenia przestępcze w 2019 roku (z wyłączeniem zdarzeń 
drogowych) 

JEDNOSTKA  
I-XII  I-XII  tendencja  

2018 2019 [%]  

KPP Oświęcim  1 252 1 346 7,50% 

KPP Wieliczka  957 996 4,10% 

KPP Wadowice  1 042 1 068 2,50% 

KPP Bochnia  796 812 2,00% 

KPP Chrzanów  1 429 1452 1,60% 

KPP Brzesko  832 844 1,40% 

KPP Nowy Targ  1 728 1 747 1,10% 

KMP Nowy Sącz  2 551 2 576 1,00% 

KPP Sucha Besk.  595 585 -1,80% 

KPP Gorlice  791 759 -4,00% 

KMP Kraków  13 816 13 219 -4,30% 

KPP Kraków  1 873 1790 -4,40% 
KPP Dąbrowa 

Tarnowska  513 486 -5,30% 

KPP Myślenice  935 884 -5,50% 

KPP Miechów  524 473 -9,70% 

KPP Proszowice  300 256 -14,70% 
 

Interwencje łącznie dla pionu prewencji 
JEDNOSTKA I-XII 2018 I-XII 2019 zmiana [%] na 1 

policjanta 
KPP Brzesko 8 307 10 209 22,90% 223,2 

KPP Wieliczka 9 678 12 171 27,50% 193,1 

KPP Olkusz 13 510 14 702 8,80% 190 

KPP Gorlice 11 935 12 020 0,70% 179,7 

KPP Limanowa 9 234 9 394 1,70% 159,5 

KPP Oświęcim 14 572 15 011 3,00% 154,7 

KPP Myślenice 8 221 8 994 9,40% 144,9 

KPP Nowy Targ 13 209 13 972 5,80% 143,2 

KPP Wadowice 11 094 11 186 0,80% 138,7 

KPP Zakopane 7 322 7 190 -1,80% 138,1 

KPP Miechów 4 033 3 769 -6,50% 127,5 

KPP Proszowice 3 570 3 368 -5,70% 114,5 
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Zatrzymanie sprawców przestępstw na gorącym uczynku ( z wył. Art. 178a kk)  
w ramach działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym 

JEDNOSTKA  I-XII 2018  I-XII 2019  
zmiana  

[pkt proc.]  

KPP Wieliczka  174 250 43,8 

KPP Olkusz  452 539 19,1 

KPP Limanowa  266 316 18,6 

KPP Bochnia  231 266 15,4 

KPP Zakopane  179 201 12,3 

KPP Sucha 
Beskidzka  

180 196 8,9 

KPP Chrzanów  395 429 8,5 

KMP Tarnów  997 1076 8 

KPP Brzesko  360 387 7,6 

KPP Oświęcim  381 409 7,3 

KPP Nowy Targ  373 375 0,5 

KPP Proszowice  84 84 0 

 
W wielickiej Policji w 2019 roku: 

 skierowano do służby patrolowej i obchodowej 10 668 policjantów 
prewencji (bez rd)  

 skierowano do służby na drogach 7478 policjantów ruchu drogowego (rd)  
 przeprowadzono 15 933 interwencji  
 dokonano 250 zatrzymań na gorącym uczynku przestępstwa  
 przedstawiono zarzuty 693 podejrzanym  
 wykryto 1496 przestępstw  
 ujawniono 10615 wykroczeń ( bez rd)  
 realizowano 1046 doprowadzeń 

 
W 2019 roku zabezpieczono 29 imprez masowych, w których udział wzięło 996 
funkcjonariuszy. 
 
W 2019 roku ujawniono 13134 wykroczenia w bezpieczeństwie i porządku  
w ruchu drogowym, w 2018 roku 8641, w 2017 roku 7293. 
W 2019 roku zgłoszono 122 wypadki drogowe , w 2018 roku – 143, w 2017 roku 
- 146. 
W 2019 roku na drogach powiatu wielickiego przebadano na zawartość alkoholu 
35623 kierujących. 
Przestępstwa kryminalne w 2019 roku:  
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce -732  
Komisariat Policji w Niepołomicach -248  
Komisariat Policji w Gdowie -163 
W 2019 roku za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  
na terenie powiatu wielickiego odnotowano 1033 zgłoszeń naniesionych na mapę. 
387 zgłoszeń okazało się potwierdzonych, 527 zgłoszeń to zagrożenia naniesione 
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na mapę nie potwierdzone przez kontrolujących wskazane miejsce 
funkcjonariuszy, 164 zgłoszenia potwierdzone i wyeliminowane, 111 w kategorii 
żart. 
 
Wydarzenia zorganizowane przez KPP w Wieliczce w 2019 roku: 

 Niepołomice-Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 
 ,,Trzeźwość Buduje’’ w Campusie wielickim 
 Ogólnopolski turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Wieliczce 
 Bieg o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce 
 Ćwiczenia dowódczo-sztabowe ,, Egida 2019’’ 
 Powiatowe obchody święta Policji w Wieliczce 
 Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce 
 ,, Bezpieczne wakacje’’ 
 Budowa obelisku tablicy pamiątkowej funkcjonariuszy Policji Państwowej 

zamordowanych w Katyniu 
 
2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce pozyskano 3 samochody:  
Dzięki pomocy samorządów lokalnych - 1 ,Zakupionych w ramach budżetu – 2 
 
Przeprowadzono remont budynku KPP obejmujący: klatkę schodową i korytarz 
oraz łazienki, siłownię 
 

 
Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce 
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce  
 

Stan zatrudnienia i ruch kadrowy w KP PSP w Wieliczce w roku 2019 przedstawiał 

się następująco: 

Jednostka Oficerów Aspirantów Podoficerów Szeregowych 

KP PSP Wieliczka 13 1 1 0 

JRG Wieliczka 5 19 21 6 

*Razem na dzień  
31 grudnia 2019 r. 

18 20 22 6 

*Łącznie 66 strażaków  

Ponadto w tut. Komendzie zatrudnionych jest 3 pracowników cywilnych w grupie 

stanowisk pomocniczych (obsługi). 

W minionym roku na terenie powiatu wielickiego miało miejsce ogółem 

2565 zdarzeń. 

W rozbiciu na pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe statystyka 

przedstawia się następująco: 

 

 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 
Rok 

2017 
Rok 

2018 
Rok 

2019 

Pożary 574 645 408 638 484 581 

Małe 535 624 384 603 474 562 

Średnie 38 20 24 34 9 19 

Duże 1 1 0 0 1 0 

Bardzo duże 0 0 0 1 0 0 

 
Miejscowe 
zagrożenia 

1189 1422 997 1237 1146 1780 

Małe 209 186 146 109 142 114 

Lokalne 976 1233 844 1120 994 1620 

Średnie 1 3 6 8 10 44 

Duże 0 0 1 0 0 2 

Kęski 
żywiołowe 

0 0 0 0 0 0 
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Alarmy 

Fałszywe 
93 173 124 194 149 204 

Złośliwe 2 9 2 2 1 3 

W dobrej 
wierze 

62 113 81 124 92 161 

Z inst. wyk. 
poż 

29 51 41 68 56 40 

Razem 1856 2240 1529 2069 1779 2565 

 

 

Jednostki OSP z terenu powiatu wielickiego otrzymały w 2019 r. dotacje 
w ramach programów obsługiwanych przez Komendę Powiatową PSP w Wieliczce 
pod nazwą: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań 
ratowniczo-gaśniczych”, „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony 
przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego”, „Dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych”  
oraz „Środki finansowe przeznaczone wyłącznie na cele ochrony 
przeciwpożarowej przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe z tytułu 
obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony 
przeciwpożarowej”. Łączna kwota dofinansowania jednostek OSP z terenu 
powiatu wielickiego w roku 2019 wyniosła 1 150 675,00 zł. 

W 2019 roku JRG Wieliczka uczestniczyła w 34 próbnych ewakuacjach 
w szkołach na terenie powiatu. Ewakuacje zakończone była pogadanką 
edukacyjną z młodzieżą wytypowaną przez dyrektora szkoły.  

 
W roku 2019 pozyskano dwie działki pod budowę nowej strażnicy, a obecną 

przekazano Kopalni Soli Wieliczka. Wyłoniono wykonawcę na adaptację 
dokumentacji projektowej nowej siedziby. Nadzorowano prace związane  
z tworzeniem dokumentacji oraz nanoszeniem uwag. Protokolarnie odebrano 
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projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę nowej 
siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. 
 
Uroczystości, wydarzenia: 
- Powiatowy Dzień Strażaka w Kłaju 
- XI Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników Kopalnia Soli „Wieliczka” 2019 
- VI Manewry Ratownicze Powiatu Wielickiego 
- Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze 
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej etap Powiatowy. 
 
 

 

 
W maju 2019 roku w Powiecie Wielickim wystąpiły zjawiska powodziowe. 
 
 

 
Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze OSP w Kłaju 
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Powiatowy Dzień Strażaka w Kłaju 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce  
Zestawienie wybranych spraw prowadzonych w 2019 roku w porównaniu do 2018 
roku (w nawiasie): 
 

 Przeprowadzono 1998 (1597) kontroli, 
 Wydano 451 (484) decyzji administracyjnych,  
 Nałożono 56 (88) mandatów,  
 Pobrano 167 (170) prób wody, 
 Pobrano 261 (232) próby żywności, 
 Rozdano 5959 (4535) materiałów edukacyjnych, 
 Zrealizowano 68 (68) spraw związanych z realizacją programów 

edukacyjnych, 
 Wydano 17599 (16151) szczepionek podmiotom leczniczym. 

 
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce pracują 24 osoby. 
 
 
Powiatowy Inspektor Weterynarii w Wieliczce  
 
Zestawienie wybranych spraw prowadzonych w 2019 roku: 

 Przeprowadzono 718 kontroli zdrowia i ochrony zwierząt, 
 Pobrano 164 próbek pasz do badań, 
 Przeprowadzono 348 kontroli w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem 

żywności,  
 Pobrano i przebadano 306 prób środków spozywczych, 
 W akcji szczepienia lisów wolnożyjacych wyłożono 304 dawki szczepionki, 
 Zbadano przed i poubojowo 18 888 298 szt. zwierząt rzeźnych. 
 Zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 7556 psów i kotów 

 
W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w 2019 roku pracowało 8 osób. 
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W 2019 roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego: 
- wydano 340 decyzji 
- przyjęto do użytkowania 1615 obiektów 
- wydano 183 postanowienia, 
-  dokonano 552 kontrole e terenie 399 
- 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 5397 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), 
- zakończono 1985 postępowań (w tym: postępowania administracyjne, 
egzekucyjne, wyjaśniające i kontrolne, zawiadomienia o zakończeniu budowy, 
wnioski o pozwolenia na użytkowanie), 
- ilość otrzymanej korespondencji – 7539 pism, 
- ilość korespondencji wysłanej - 4067 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 2019 r. wyniosła 4,1%, 
natomiast dla województwa małopolskiego i w kraju stopy bezrobocia za miesiąc 
grudzień 2019 r. wyniosły odpowiednio 4,1% i 5,2%. 

 

Stopa bezrobocia na terenie powiatu wielickiego na tle województwa 
małopolskiego i kraju 
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Na koniec grudnia 2019r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Wieliczce wyniosła 2025 osób, w tym 1152 kobiet. Prawo  
do zasiłku posiadało 348 osób bezrobotnych. W porównaniu z 2018 r. został 
odnotowany spadek ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 196 osób. 
 
 
Napływ i odpływ bezrobotnych w 2019 roku w miesiącach. 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Napływ 350 238 261 236 188 208 262 265 290 293 275 196 

Odpływ 217 242 301 327 276 265 303 230 292 358 246 201 

 
Dział Ewidencji i Świadczeń wraz z Punktami Przyjęć w Niepołomicach i w Gdowie 
odpowiedział pisemnie na 708 spraw, które wpłynęły drogą korespondencyjną  
do urzędu. Wydano łącznie 2338 zaświadczeń do różnych instytucji, zakładów 
pracy, ZUS, WUP, Opieki Zdrowotnej itp.  
W roku 2019 wydano łącznie 7 071 decyzji orzekających m.in. o:  
a) uznaniu lub odmowie uznania osoby za bezrobotną oraz utracie statusu 
bezrobotnego,  

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty  
oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych 
finansowanych  
z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów.  
 
W ramach opieki nad bezrobotnymi i poszukującymi pracy pracownicy 
przygotowali w 2019r. - 3 100 Indywidualnych Programów Działania, oraz ustalili 
do 30.06.2019 roku 1580 profili pomocy ( po 1.07.2019r. zgodnie z ustawą  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaprzestano ustalania profilu). 
 
W roku 2019 pozyskano ogółem 4777 stanowisk pracy w ramach których:  
- praca subsydiowana 472  
- praca niesubsydiowana 4305  
W roku 2019 zaobserwowano niewielki spadek liczby pozyskanych ofert pracy  
w porównaniu do roku 2018r. w którym było 5048 (w tym 418 subsydiowanych, 
4630 niesubsydiowanych). W roku 2019 pośrednicy pracy Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wieliczce przeprowadzili 105 wizyt u pracodawców, w wyniku których 
pozyskano 59 ofert pracy 
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Ilość zgłoszonych wolnych stanowisk pracy w latach 2017-2019 

 
 
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 2019 roku 
zarejestrowano 7159 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi. Najliczniejszą grupę obcokrajowców, dla których rejestrowano 
w/w dokumenty stanowią obywatele Ukrainy (6761 szt.). 

Liczba złożonych oświadczeń w Powiatowych Urzędach Pracy z województwa małopolskiego w 2019  
Roku (powyżej) 
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Liczba zarejestrowanych oświadczeń dot. cudzoziemców w latach 2018 i 2019 

 
W 2019 roku w ramach porad indywidualnych odnotowano 327 wizyt klientów 
bezrobotnych oraz poszukujących pracy.  
 
W roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce objął wsparciem Pracodawców  
i ich pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, gdzie 142 
pracowników i pracodawców skorzystało z dofinansowania kształcenia 
ustawicznego na łączną kwotę 410 054,15 zł. 
 
Wykonanie wydatków ogółem 8 680 258,16 zł  
w tym:  

 zasiłki dla bezrobotnych ze składkami 3 955 534,71  
 dodatki aktywizacyjne 151 077,50  
 programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem: 4 208 280,38  

 
 
 

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. 
Realizacja projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego”  
w 2019 roku:   
(wykonano digitalizację  dokumentów, zakupiono oprogramowania: do obsługi 
sprzedaży zasobów PZGiK, obsługi aktualizacji on-line bazy danych EGiB, obsługi 
kompleksowej geodetów, obsługi inwestorów i projektantów w zakresie 
uzgodnień dokumentacji projektowych, obsługi aktualizacji on-line baz danych 
GESUT , BDOT500 i BDSOG, obsługi rzeczoznawców majątkowych, mobilnego 
dostępu do danych PZGiK  oraz licencję silnika bazy danych, zakupiono usługi 
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informatyczne w ramach których wykonano: integracja e-usług z e-PUAP, 
integracja e-usług z e-płatności, zainstalowano i skonfigurowano sprzęt  
i oprogramowania. Przeprowadzono audyt zewnętrzny w zakresie infrastruktury 
teleinformatycznej, polityki bezpieczeństwa informacji oraz dostępności treści 
pod kątem zgodności z WCAG 2.0 i bezpieczeństwa danych)- 859.927,39 zł. 

Wydatki inwestycyjne (wydatki niekwalifikowane w projekcie „E-usługi  
w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego”) – 52.341,97 zł 

Wydatki na zakupy inwestycyjne (założenie baz danych BDOT500 i GESUT dla 
obrębu ewidencyjnego nr 1 i nr 2 w Wieliczce - miasto) – 375.155,15 zł. 

Informacja o stanie wydatków w projekcie E-usługi w informacji przestrzennej 

Rok 2016 2017 2018 2019 RAZEM 

Kwota  24 925,95     185 303,97     750 788,90     859 927,39     1 820 946,21    

 

 

 

 

Powiat Wielicki jest partnerem Akademii Górniczo-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 
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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 2019 w ramach projektu utworzono pracownię do realizacji zajęć MCHE w 
Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce o wartości łącznej 218 
688,66 zł (dofinansowanie 90,00%) i tym samym zakończono realizację 
projektu. Łącznie w ramach projektu w latach 2018-2019 wydatkowano kwotę 
572 373 zł.  
 
W ramach inicjatywy MCHE prowadzono zajęcia on-line w ramach projektu 
"Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II", w którym Powiat 
Wielicki jest partnerem Województwa Małopolskiego i innych jednostek szczebla 
powiatowego i gminnego. W ramach projektu zajęciami w ramach projektu 
organizowano następujące zajęcia: 

- w Zespole Szkól w Gdowie  - obszar „Elektryczno - elektroniczny”16 uczniów 
(3K/13M), 
- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce - 
obszar „Żywność” 28 uczniów (w tym 16K/12M), 
- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce - 
obszar „Turystyka” 36 uczniów (w tym 24K/12M), 

Ponadto w ramach inicjatywy MCHE w  Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 
Matejki w Wieliczce w roku szkolnym 2018/2019 realizowany był projekt  projekt 
konkursowy w ramach poddziałania 10.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020 dotyczący zajęć z zakresu chemii 
przy współpracy z Politechniką Krakowską (25 uczniów), a w roku szkolnym 
2019/2020 kolejny projekt konkursowy (również 10.1.4 RPO WM 2014-2020) 
dotyczący zajęć z zakresu chemii przy współpracy z Politechniką Krakowską, w 
którym bierze udział 31 uczniów.   
 

 
Przekazanie dotacji w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w 2019 roku 
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7. Marka i wizerunek 

W 2019 roku podjęto szereg działań promocyjnych mających na celu 
tworzenie wizerunku otwartego i przyjaznego powiatu. 

Zorganizowano następujące wydarzenia:  
 Perły Powiatu Wielickiego 2019 ( udział ok. 900 osób), 
 Koncert patriotyczny – Uśmiechnij się z Kiepurą, ojczyźnie z przebojem 

(ok. 900 osób), 
 Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich, 
 Wmurowanie kamienia węgielnego – Powiatowe Centrum Wsparcia 

Społecznego, 
 

 
20 lecie Powiatu Wielickiego spotkanie w ramach cyklu „Wieliczka Wieliczanie” 
 

 
Powiatowy zjazd Kół Gospodyń Wiejskich 
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Koncert patriotyczny – Uśmiechnij się z Kiepurą, ojczyźnie z przebojem  
w Kampusie Wielickim 
 

 
Laureaci nagrody Perły Powiatu Wielickiego 2019 

 
 
Organy powiatu lub Starosta Wielicki objęli patronatem honorowym 17 wydarzeń. 
Przygotowano i publikowano materiały prasowe: Kurier Wielicki, Kurier 
Powiatowy, Panorama Powiatu Wielickiego, Głos Wielicki, Nowy Czas Wielicki. 
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W ramach informacji o działalności Powiatu Wielickiego w 2019 roku 
przygotowano:  

 

Komunikaty prasowe 85 

Informacja prasowa 129 

Ilość stworzonych galerii 198 galerii 

Kurier Wielicki 12 wydań 

Panorama Powiatu Wielickiego 12 wydań 

Listy gratulacyjne 45 

Aktualizacja strony internetowej 198 wpisów 

Aktualizacja Facebook'a 180 postów 

 

 

W grudniu 2019 roku uruchomiono Powiatową Telewizję Internetową 
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8. Zarządzanie rozwojem powiatu 

Zarząd Powiatu Wielickiego przygotował w 2019 roku koncepcję 
Powiatowego Centrum Obsługi Mieszkańców zlokalizowanego w Wieliczce przy ul. 
Powstania Styczniowego w bardzo dogodnym komunikacyjnie miejscu blisko drogi 
krajowej nr 94 i dróg wojewódzkich nr 966 i 964. W PCOM mieściły by się obok siebie w 
nowych budynkach: Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji 
i Pogotowie Ratunkowe. W przeszłości jest możliwa lokalizacja tam innych służb 
powiatowych. 

 
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie  budowy nowej siedziby Pogotowia 
ratunkowego pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Wielickim 
 

 
Podpisanie porozumienia intencyjnego na mocy którego zapoczątkowano proces 
przygotowania i realizacji nowej Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.  
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Wizualizacja nowego budynku Komendy PSP w Wieliczce Bryła budynku przyjmie 
kształt litery „L”. W części garażowej przewidziano siedem przelotowych garaży 
dla pojazdów pożarniczych. Powstaną także części biurowa i magazynowa. 
Kompletna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę została przygotowana 
pod koniec ubiegłego roku 
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Współpraca z partnerami zagranicznymi w 2019 roku: 
 Wizyta Radnych Powiatu Wielickiego w Monachium(kwiecień),  
 Wyjazd orkiestry dętej Koźmice z Powiatu Wielickiego do Monachium (maj) 
 Projekt Young Master dla młodych artystów w Wieliczce (czerwiec), 
 Ćwiczenia strażaków w komorze ogniowej w Monachium (październik), 

 

 
Wyjazd Orkiestry Dętej z Koźmic do Monachium 

 

 
Wizyta delegacji Powiatu Wielickiego w Powiecie Monachijskim – kwiecień 2019 



52 
 

9. Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2019 roku: 

- Rozbudowa i nadbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce – 
etap II – 2.589.940,30 zł, 
 
- Wymiana kotłów c.o. w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki  
w Wieliczce – 252.535,44 zł, 
 
- Rozbudowa budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Wieliczce - Powiatowy Park Rozwoju. Rozbudowa 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 prowadził Powiatowy Park Rozwoju, 
 
- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie wraz z rozbudową instalacji 
wewnętrznych i przebudową infrastruktury technicznej  – 1.755.793,82 zł, 
 
- Budowa Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego – 5.513.008,05 zł,  
(zrealizowano roboty budowlane, ziemne oraz inne roboty związane  
z fundamentami, podbudowami, izolacjami, stropami, schodami wewnętrznymi, 
instalacjami, roboty malarskie, stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, wykonano 
dokumentację dotyczącą posadowienia archiwum zakładowego w przyziemiu 
budynku, poniesiono koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
geodezyjnego ustalenia granic), 

- Budowa Zespołu Obiektów Centrum Obsługi Mieszkańca w Wieliczce – 
46.554,27 zł, (wykonano koncepcję budowy PSP, KPP oraz budowy stacji 
pogotowia ratunkowego w Wieliczce, opracowano koncepcje w zakresie 
planowania przestrzennego i infrastruktury technicznej dla zespołu budynków), 

- Budowa nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wieliczce, w tym: przygotowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji 
geologiczno – inżynierskiej) – 155.465,85 zł 
 
- Modernizacja budynku położonego w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13 – 
580.100,00 zł, (opracowano koncepcję umieszczenia w obiekcie zlokalizowanym 
w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
zrealizowano prace remontowe, które obejmowały przebudowę budynku 
administracyjnego, osuszenie i remont przyziemia). 
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Rozbudowa budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Wieliczce - Powiatowy Park Rozwoju. Rozbudowa Kampusu  
o nowe skrzydło „E” 
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Powiatowe Centrum Wsparcia Społecznego (wraz z Archiwum 
Powiatowym) przy ul. Niepołomskiej 26 - uroczystość wmurowania 

kamienia węgielnego 
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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.  

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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W 2019 roku Powiat Wielicki otrzymał z PFRON środki w wysokości  
2 147 513,00 zł, które w całości przeznaczono na rehabilitację społeczną osób 
niepełnosprawnych, przy czym z przyznanych środków kwota w wysokości 
1 158 144,00 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 989 369,00 zł w następujący 
sposób: 
 - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze –442 455,00 zł,  
 - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych 

i w komunikowaniu się – 327 967,00 zł,  
 - dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 218 947,00 

zł. 
 
Przyznane środki wydatkowane były w następujący sposób:  

 

Nazwa zadania 
Złożone 
wnioski 

Wypłacone dofinansowanie 
(liczba wniosków i kwota) 

Wnioski              
nie 

dofinansowane 

Turnusy rehabilitacyjne 345 112 (218 946,43 zł) 233 

Likwidacja barier 
architektonicznych 

47 26 (165 131 zł) 21 

Likwidacja barier technicznych 31 28  (81 450 zł) 3 

Likwidacja barier                     
w komunikowaniu się 

66 57 (80 849 zł) 9 

Sprzęt rehabilitacyjny 21 22 (22 259 zł) 0 

Przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze 

960 941 (420 025 zł)  19 

Warsztaty Terapii Zajęciowej x 64 osoby (1 158 144 zł) x 

 
PCPR w Wieliczce w roku 2019 realizowało pilotażowy program „Aktywny 
samorząd” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczony dla mieszkańców Powiatu Wielickiego.  
Głównym celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edukacji.  
W 2019r. wpłynęło 80 wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny 
samorząd”, z czego dofinansowanie przyznano na 70 wniosków i tyle zawarto  
umów na łączną kwotę 320 874,25 zł. 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizacje społeczną i zawodową 
Obszar A– likwidacja bariery transportowej 
Obszar B– likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie 
informacyjnym 



 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej 
Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 
 Kwoty dofinansowania w zawartych umowach, w podziale na realiz
Stan na dzień 28.01.2020r.  
 
W roku 2019r. Powiat Wielicki ponownie przystąpił do realizacji programu 
„Wyrównywania Różnic Między Regionami III” dofinansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem 
jest wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych 
do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób 
zamieszkujących regiony słabiej rozwinięt
W ramach programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2019roku 
podpisano3umowy na dofinansowanie zakupu mikrobusa dostosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich 
obszar D likwidacja barier transportowych. Umowy zawarto z Fundacją L’Arche 
w Śledziejowicach dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ze Stowarzyszeniem 
„Gaudium et Spes” dla Domów Pomocy Społecznej w Grabiu i Sułkowie. Łącznie 
na zakup mikrobusów wydatkowano ze środków PF
240 000,00 zł 
 
W dniu 4 września 2019r. Powiat Wielicki zawarł z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienie w sprawie korzystania 
z Systemu Obsługi Wniosków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, który jest ogólnopolską platformą informatyczną 
wspomagającą działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem porozumienia 
jest rozwój e-usług w administracji publicznej oraz usprawnienie procesu 
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likwidacja barier w poruszaniu się 
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

 
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Kwoty dofinansowania w zawartych umowach, w podziale na realizowane 
Stan na dzień 28.01.2020r.   

Powiat Wielicki ponownie przystąpił do realizacji programu 
„Wyrównywania Różnic Między Regionami III” dofinansowanego ze środków 

twowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 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.
W ramach programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2019roku 
podpisano3umowy na dofinansowanie zakupu mikrobusa dostosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich 

ja barier transportowych. Umowy zawarto z Fundacją L’Arche 
w Śledziejowicach dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ze Stowarzyszeniem 
„Gaudium et Spes” dla Domów Pomocy Społecznej w Grabiu i Sułkowie. Łącznie 
na zakup mikrobusów wydatkowano ze środków PFRON kwotę w wysokości 

W dniu 4 września 2019r. Powiat Wielicki zawarł z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienie w sprawie korzystania 
z Systemu Obsługi Wniosków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

sprawnych, który jest ogólnopolską platformą informatyczną 
wspomagającą działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem porozumienia 

usług w administracji publicznej oraz usprawnienie procesu 
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pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 

owane zadania.  

Powiat Wielicki ponownie przystąpił do realizacji programu 
„Wyrównywania Różnic Między Regionami III” dofinansowanego ze środków 

twowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem 
jest wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych  
do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób 

społecznie. 
W ramach programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2019roku 
podpisano3umowy na dofinansowanie zakupu mikrobusa dostosowanego  
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich – 

ja barier transportowych. Umowy zawarto z Fundacją L’Arche  
w Śledziejowicach dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ze Stowarzyszeniem 
„Gaudium et Spes” dla Domów Pomocy Społecznej w Grabiu i Sułkowie. Łącznie 

RON kwotę w wysokości 

W dniu 4 września 2019r. Powiat Wielicki zawarł z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienie w sprawie korzystania  
z Systemu Obsługi Wniosków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

sprawnych, który jest ogólnopolską platformą informatyczną 
wspomagającą działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem porozumienia 

usług w administracji publicznej oraz usprawnienie procesu 

C5 Moduł II
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składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON przez osoby 
niepełnosprawne. 
 
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 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce wspólnie z Domem 
Pomocy Społecznej w Sułkowie prowadzonym przez Stowarzyszenie „Gaudium  
et Spes” zorganizowało imprezę plenerową pn. „Święto Darów Ziemi” w ramach 
obchodów Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 
 
Przy PCPR prowadzi działalność Punkt Interwencji Kryzysowej. 
W 2019 roku w  Punkcie  Interwencji Kryzysowej: 
zostało przyjętych 327 osób, w tym nowo zarejestrowanych 248 osób. 
Łącznie przeprowadzono 1688 spotkań z klientami o charakterze interwencji, 
konsultacji, porad psychologicznych, pedagogicznych czy sesji terapeutycznych 
oraz 96 godzin terapii rodzinnej. Do Punktu Interwencji Kryzysowej zgłosiło się  
31 osób doświadczających przemocy w rodzinie. 
Specjaliści Punktu Interwencji Kryzysowej udzielili również: 
113 - porad  w zakresie uzależnień, współuzależnienia:  
229 - konsultacji i porad prawnych. 
Punkt realizuje zadania przyjęte w ramach: Programu przeciwdziałania przemocy 
w  rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w  Powiecie Wielickim na lata 
2019-2020 oraz Powiatowy Programu Profilaktyczno - Edukacyjnego dla dzieci 
i młodzieży zagrożonych przemocą w  rodzinie  w Powiecie Wielickim na lata 
2014 -2020 (realizowany w szkołach). W okresie od 01.10.2019r. 31.12.2019r. 
zawarta była umowa, udzielenia schronienia interwencyjnego w aneksie 
mieszkalnym, osobom samotnym lub rodzinom, które ze względu na sytuację 
kryzysową nie mogły pozostać w miejscu swojego dotychczasowego 
zamieszkania, na okres do 3 miesięcy. 
 
W 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Organizator Pieczy Zastępczej 
obejmował współpracą dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze typu 
socjalizacyjnego tj.:  

 Dom Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach na podstawie umowy o 
realizację  zadania  Nr PCPR/DDz-K/2017-2019 z dnia 30.08.2016r.   

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej w Kłaju na podstawie umowy Nr PCPR/DDz-K/2017-
2019 z dnia 30.08.2016r.  

PCPR w Wieliczce – Organizator Rodzinnej Pieczy zastępczej obejmował także 
współpracą  sześć placówek wsparcia dziennego, funkcjonujących na terenie 
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Powiatu Wielickiego w miejscowościach: Wieliczka, Niepołomice (w tym filia 
placówki w Staniątkach), Zabłocie, Szarów, Zagórzany. 

Rodziny zastępcze: spokrewnione, niezawodowe i zawodowe na terenie Powiatu 
Wielickiego w 2018 roku 
 

2019 
 
RAZEM 

RODZAJE RODZIN 
SPOKREWNIONE NIEZAWODOWE ZAWODOWE 

LICZBA 
FUNKCJONUJĄCYCH 
RODZIN 

70 31 27 12 

LICZBA 
POWSTAŁYCH 
RODZIN 

9 2 5 2 

LICZBA 
ZAKOŃCZONYCH 
RODZIN 

7 2 5 0 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ustawicznie promuje i wspiera 
ideę rodzicielstwa zastępczego, podkreślając wartość wychowywania dziecka  
w rodzinie i realizując system motywacyjny dla rodziców zastępczych a także  
kandydatów na rodziców zastępczych.  
W 2019 roku pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych byli objęci 
następującymi formami pomocy: 

 Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki: 7 osób,  
 Pomoc pieniężna na usamodzielnienie: 2,  
 Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej: 4 

 
W 2019 roku PCPR realizowało również zadania : 
- świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej – 7 decyzji, 
- świadczenie „Dobry Start” w związku z rozpoczęciem roku szkolnego – 116 
wniosków. 
 
Na  terenie  Powiatu  Wielickiego  funkcjonowały w 2019 roku  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 : 4.466,46 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 : 3.405,95zł. 

 Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” w Grabiu dla osób 
przewlekle somatycznie chorych przeznaczony jest  dla 39 mieszkańców. 
- Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił: 3.871,88 zł. 
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 Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” dla osób przewlekle 
psychicznie chorych w Sułkowie z 60 miejscami. 
- Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił : 3.828,96 zł. 

 
Ponadgminny Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziu dla 37 osób przewlekle 
psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne 
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym dla 10 osób  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu. W 2019 roku 
kwota dotacji wynosiła 1.752,50 zł. miesięcznie na osobę przebywającą w 
placówce 
 
Ponadgminny Środowiskowy Dom Samopomocy w Śledziejowicach dla 24 osób  
z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne przewlekłe 
zaburzenia czynności psychicznych, w tym dla 14 osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub spektrum autyzmu. W 2019 roku kwota dotacji wynosiła 
1.752,50 zł. miesięcznie na osobę przebywającą w placówce 
 
Placówki dzienne i całodobowe działające na zlecenie Powiatu Wielickiego, 
realizujące zadania z zakresu wsparcia rodziny i osób zależnych, za współpracę  
z którymi odpowiadało Centrum w 2019 roku. 
 

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-  Gmina Niepołomice 
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Wychowawcza Wsparcia 
Dziennego 

dla 30 dzieci i młodzieży  w przedziale 
wiekowym  5 – 16 lat” 

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 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce realizowało w  2019 roku  
projekt „Deinstytucjonalizacja szansą na dobra zmianę- projekt zintegrowany . 
Powiat Wielicki”. 
W założeniu projektu  bezpośrednią grupę odbiorców wsparcia  stanowią 
pełnoletnie osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. W ramach realizacji 
projektu podjęto działania profilaktyczne, które mają podnieść świadomość 
społeczeństwa w zakresie wsparcia osób z doświadczeniem kryzysu 
psychicznego. Wysłano około 200 listów i e-maili z informacjami o możliwości 
korzystania ze szkoleń  przez pracowników instytucji działających na terenie 
naszego powiatu 
W ramach podjętych działań, PCPR  zorganizował dla pracowników  instytucji 
działających na terenie Powiatu Wielickiego  144 godziny szkoleń  w ramach, 
których zostało przeszkolonych  ponad 450 osób  które na co dzień  
są pracownikami zaufania publicznego. W roku 2019  zostało przeprowadzone 
202 godziny spotkań edukacyjno- profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych 
i średnich z terenu naszego powiatu . 
 
 
W roku 2019 roku uległy poprawie warunki lokalowe  PCPR-u. W dalszym ciągu 
jednak 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. W obecnym roku 
PCPR-u przygotowuje się do prowadzenia działalności w nowym budynku 
Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Niepołomskiej 26g  
w Wieliczce 
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„Plan rozwoju sieci dróg powiatowych Powiatu Wielickiego na lata 
2019-2029” 

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 Powiatu Wielickiego na lata 2019-
2029 został przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu 46/153/2019 z dnia  
7 października 2019 roku. 

 
Wydatki na drogi w Powiecie Wielickim w 2019 roku 

Opis grupy zadań Wydatki w zł. 
Udział 

procentowy 

Inwestycje drogowe 6 697 336,36 73% 

Remonty i letnie utrzymanie dróg 1 628 651,79 7% 

Zimowe utrzymanie dróg 872 853,84 8% 

Inne* 1 594 890,21 8% 

Razem wydatki zrealizowane 10 793 732,20 100% 
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Zgodnie z przyjętym Planem w 2019 r. realizowane były następujące zadania:  

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2045K ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. 
Sadową do przepustu w km 1+940 wraz z budową nowego przepustu w miejscu 
istniejącego". 

 

W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku 441 mb. Droga została 
poszerzona do szerokości 6,0 m i uzyskała nową nawierzchnię asfaltobetonową. 
Wykonano chodniki oraz ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej wraz z 
przebudową zjazdów. Wymieniono istniejący przepust żelbetowy będący w złym 
stanie technicznym na obiekt z blachy falistej. Wykonano dedykowane 
oświetlenie na przejściach dla pieszych – 3kpl. Wprowadzono stałą organizację 
ruchu – oznakowanie poziome i pionowe. 

Wartość powykonawcza zadania ogółem: 3 222 600,00 zł  
Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 415 740,00 zł 
Kwota środków własnych: 1 806 860,00 zł  
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„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 (km 1 + 879,40 – 6 + 
342,80) - Etap I od km 1 + 879,40 do km 4 + 940,00” 

 

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenie zadania 
zgodnie z umową w dniu 26.06.2020 rok. 

Zakres robót obejmuje: odcinek drogi powiatowej klasy technicznej Z na dł. 
3060mb. 

 Przebudowę konstrukcji jezdni drogi powiatowej 2011K wraz z 
wykonaniem poszerzeń jezdni do 6,00m oraz odcinkową korektą łuków 
poziomych  

 Budowę chodników – prawostronnych na całej długości odcinka objętego 
opracowaniem oraz lewostronnych – lokalnie jako dojścia do przystanków 
autobusowych. 

 Budowę poboczy lewostronnych wraz z odwodnieniem liniowym w postaci 
korytka prefabrykowanego trójkątnego lub muldy. 

 Budowę lewostronnych peronów dla projektowanych przystanków 
autobusowych, 

 Przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w granicach 
pasa drogowego 

 Budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do istniejącej bądź 
projektowanych odbiorników, 

 Przebudowę przepustów drogowych pod koroną drogi. 
 Przebudowę i remont istniejących rowów,  
 Przebudowę istniejących skrzyżowań,  
 Budowę zatok oraz przystanków autobusowych,  
 Zabezpieczenie i przebudowa kolidującej infrastruktury istniejącego 

uzbrojenia terenu – gazociąg, siec teletechniczna, sieć 
elektroenergetyczna,  
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 Montaż pionowego i poziomego oznakowania oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu, 

 Przebudowę istniejących ogrodzeń kolidujących z projektowaną 

infrastrukturą. 

 
 Etap I w 2019 roku kosztował 2.884.672,21 zł. Całość zgodnie z umową 

9 731 115,17 zł brutto. Ze środków budżetu Powiatu Wielickiego: 2 599 

328,17 zł dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 7 

131 787,00 zł.  

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2007 K Cichawa – Kłaj w miejscowości 
Targowisko, od drogi krajowej nr 75 do drogi gminnej nr 560251 K 
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W ramach inwestycji wykonano przebudową drogi na odcinku od km 4 + 178,80 
do 4+ 322,13 tj. na długości 143,3 mb  
Zakres robót obejmował:  

 Wykonanie przebudowy drogi polegającej na dobudowie jednostronnego 
chodnika wraz z wykonaniem poszerzeń jezdni do 6,00 m  

 Budowę prawostronnego chodnika o szerokości 2,00m    
 Wykonanie zjazdów indywidualnych i zjazdu publicznego 
 Wykonanie utwardzenia pobocza kruszywem łamanym  
 Wykonanie peronu autobusowego  
 Wykonanie chodnika lewostronnego łączącego peron autobusowy z 

przejściem dla pieszych. 
 Wykonanie przejścia dla pieszych   
 Wykonanie odtworzenia rowu przydrożnego lewostronnego 
 Wykonanie kanalizacji deszczowej  
 Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych  

Koszt inwestycji wyniósł 282 527,15zł brutto i w całości został został 
sfinansowany ze środków budżetu Powiatu Wielickiego. 
 
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice –Siercza od granicy 
powiatu do skrzyżowania z droga gminną nr 561009K.w km od 0+000,00 do km 
0+847,45 w miejscowości Golkowice, Gmina Wieliczka, powiat wielicki.” 

 

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizcji. Umowę podpisano w dniu 

29.092019roku. Planowany termin zakończenie zadania zgodnie z umową w dniu 

30.07.2020 rok.  
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Zakres robót obejmuje:  

Przebudowę drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice –Siercza od granicy powiatu 
do skrzyżowania z drogą gminną nr 561009K od km 0+ 000 do km 0+847,45 
wraz z przebudową skrzyżowań z drogami gminnymi nr 561083K i 560916K. W 
zakresie  robót jest przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodnika, 
przebudowa peronu przystankowego, budowa kanalizacji deszczowej wraz z 
wylotami do rowów przydrożnych, przebudowa skrzyżowań, przebudowa 
zjazdów, indywidualnych i  publicznego. 
Doświetlenia 2 przejść dla pieszych z linii wewnętrznej Inwestora  
Przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.   
Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Powiatu Wielickiego, oraz 
dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 80% kosztów 
kwalifikowanych. Planowany koszt inwestycji wyniesie zgodnie z umową 
1 150 732,75 zł brutto. 

 

Przygotowanie Inwestycji: wykonanie dokumentacji projektowej w 2019 roku  
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany – Raciborsko - Dobranowice  
od skrzyżowania z drogą gminną nr 561067K w m. Byszyce do skrzyżowania z 
drogą powiatową nr 2027K w miejscowości Gorzków” 
Na dzień 31.12.2019 r. zatwierdzono koncepcję rozwiązań projektowych. 
Dokumentacja geotechniczna w trakcie wykonywania. Wykonawca jest w trakcie 
przygotowania dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
wodnoprawnej 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa – Kłaj w miejscowości 
Targowisko na odcinku od wiaduktu na autostradzie A4 do mostu na rzece 
Tusznica wraz z budową nowego mostu w miejsce istniejącego o nr JNI 
01012763 
Na dzień 31.12.2019 r. zatwierdzono koncepcję rozwiązań projektowych. 
Przygotowano i zatwierdzono koncepcję rozbudowy mostu na rzece Tusznica. 
Wykonano dokumentację geotechniczną. Wykonawca jest w trakcie 
przygotowania dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
wodnoprawnej. Dodatkowo Wykonawca złożył do gestorów sieci uzbrojenia 
terenu wniosków o wydanie warunków technicznych sieci znajdujących  
w zakresie inwestycji. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki - Niegowić w miejscowości Trąbki 
i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku 
Zborówek” 
Na dzień 31.12.2019 r. zatwierdzono koncepcję rozwiązań projektowych. 
Dokumentacja geotechniczna w trakcie wykonywania. Wykonawca jest w trakcie 
przygotowania dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
wodnoprawnej. Dodatkowo Wykonawca złożył do gestorów sieci uzbrojenia 
terenu wniosków o wydanie warunków technicznych sieci znajdujących  
w zakresie inwestycji. Wykonawca złożył wniosek do Ministra Cyfryzacji w 
sprawie zwolnienia z obowiązku projektowania kanału technologicznego. 



68 
 

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 2008 K Dąbrowa - Grodkowice w miejscowości 
Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010 K  
do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”. 
 Na dzień 31.12.2019 r. zatwierdzono koncepcję rozwiązań projektowych. 
Dokumentacja geotechniczna w trakcie wykonywania. Wykonawca jest w trakcie 
przygotowania dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
wodnoprawnej. Dodatkowo Wykonawca złożył do gestorów sieci uzbrojenia 
terenu wniosków o wydanie warunków technicznych sieci znajdujących  
w zakresie inwestycji, a w przypadku sieci gazowej zostały już wydane. 
Wykonawca złożył wniosek do Ministra Cyfryzacji w sprawie zwolnienia  
z obowiązku projektowania kanału technologicznego. 
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2036 K Chorągwica – Raciborsko  
w miejscowości Chorągwica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową  
nr 2022 K do budynku OSP w Chorągwicy”.  
Na dzień 31.12.2019 r. zatwierdzono koncepcję rozwiązań projektowych. 
Dokumentacja geotechniczna w trakcie wykonywania. Wykonawca jest w trakcie 
przygotowania dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
wodnoprawnej. Dodatkowo Wykonawca złożył do gestorów sieci uzbrojenia 
terenu wniosków o wydanie warunków technicznych sieci znajdujących  
w zakresie inwestycji. Wykonawca złożył wniosek do Ministra Cyfryzacji  
w sprawie zwolnienia z obowiązku projektowania kanału technologicznego.  

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem 
skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany – Niegowić w m. Łazany  
w km 0+300 – 0+450”. 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana i odebrana 
protokołem odbioru z dnia 4 grudnia 2019 r.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2023 K Biskupice – Kunice od istniejącego 
chodnika do drogi gminnej nr 560055 K w miejscowości Biskupice” 
Na dzień 31.12.2019 r. zatwierdzono koncepcję rozwiązań projektowych. 
Wykonano dokumentację geotechniczną. Wykonawca jest w trakcie 
przygotowania dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
wodnoprawnej. Dodatkowo Wykonawca złożył do gestorów sieci uzbrojenia 
terenu wniosków o wydanie warunków technicznych sieci znajdujących  
w zakresie inwestycji. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010 K Staniątki - Szarów od skrzyżowania  
z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75  
w miejscowości Szarów, gmina Kłaj, powiat wielicki. 
Wykonawca na dzień 31.12.2019 rok jest na etapie przygotowania koncepcji 
rozwiązań projektowych. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie - Marszowice - Łapanów  
w miejscowości Niegowić na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą 
gminną nr 560110K, gmina Gdów, powiat wielicki” 
Wykonawca na dzień 31.12.2019 rok jest na etapie przygotowania koncepcji 
rozwiązań projektowych. 
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„Budowa skrzyżowania w km 7+260 drogi powiatowej nr 2026K Mogilany - 
Raciborsko – Dobranowice” 
Starosta Wielicki wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID w dniu 7 
grudnia 2019 r. Wykonawca posiada wszystkie opinie uzgodnienia i decyzji 
wymagane przy złożeniu wniosku o wydanie decyzji ZRID. Dokumentacja 
kosztorysowo-projektowa jest na etapie sprawdzania pod względem formalnym i 
merytorycznym przez Zamawiającego. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice – Kunice od istniejącego 
chodnika do drogi gminnej nr 560055K w miejscowości Biskupice ” 
Rozwiązanie umowy, Wykonawca został obciązony karą za nie wykonanie 
umowy. Ponowne ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038 K Mała- Wieś – Węgrzce Wielkie od drogi 
wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej wewnętrznej nr 17 wraz z budowa mostu. 
Zadanie zostało podzielone na dwie części: etap I od km 0+000 do 0+200,00 
(wraz z budową mostu) oraz etapy II - IV od km 0+200,00 do  0+750,00. W 
związku z odwołaniami mieszkańców wniosek o wydanie decyzji ZRiD dla etapów 
od II do IV został wycofany. Termin zakończenia prac projektowych etapu I 
planowany jest na 30.06.2020r. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K Wieliczka – Grabówki. W dniu 25 
listopada 2019 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Dokumentacja 
projektowo – kosztorysowa jest systematycznie składana przez Wykonawcę  
i sprawdzana przez Zamawiającego pod względem formalnym i merytorycznym. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka – Myślenice od miejscowości 
Siercza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2030K Koźmice Wielkie – 
Rzeszotary. Na dzień 31.12.2019 rok zatwierdzona jest koncepcja rozwiązań 
projektowych. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej i jest 
na etapie procedowania. Wydano warunki techniczne w sprawie przebudowy sieci 
elektroenergetycznej. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2026 K Mogilany – Raciborsko - Dobranowice  
w miejscowości Raciborsko, od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 
560987K”. Wykonawca na dzień 31.12.2019 wykonał projekt wykonawczy 
drogowy, operat wodnoprawny.Obecnie zlożył pismo i czeka na odstępstwo od 
Ministra Cyfryzacji w sprawie konieczności budowy kanałów technologicznych. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie - Marszowice – Łapanów w 
miejscowości Szczytniki i Brzezie. Wykonawca na dzień 31.12.2019r. pozyskał 
decyzję środowiskową, odstępstwo od warunków technicznych oraz pozwolenie 
wodnoprawne. W trakcie prac projektowych zwiększyła się liczba koniecznych 
działek do podziału. Przeprowadzono negocjacje cenowe z projektantem 
dotyczące ustalenia wartości za dodatkowe podziały działek. Projektant wystąpił z 
wnioskiem o zmianę sposobu płatności z wynagrodzenia ryczałtowego na 
wynagrodzenie częściowe. Zmiana sposobu wynagrodzenia w świetle pzp jezt 
zmianą istotną, na co Zamawiający nie wyraził zgody. Projektant nie podpisał 
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aneksu zwiększającego wynagrodzenie oraz wydłużającego czas realizacji.     

„Przebudowa drogi powiatowej  nr 2007K Cichawa – Kłaj od wiaduktu  
na autostradzie A4 do istniejącego chodnika w miejscowości Kłaj”. Realizacja 
umowy została zakończona zgodnie z umową.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa – Kłaj w miejscowości 
Targowisko od drogi krajowej nr 75 do drogi gminnej nr 560251 K. Realizacja 
umowy została zakończona zgodnie z umową.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2009 K Targowisko-Węgrzce Wielkie  
w miejscowości Staniątki ” Realizacja umowy została zakończona zgodnie z 
umową. 
 
 
Remonty dróg powiatowych realizowane w 2019 roku: 
 
- Remont DP nr 2027K-odcinki dł. łącznej ok.200 m - Wieliczka --> Siercza  

- DP nr 2047K m.Wieliczka, ul.Sadowa-odc. dł.500 m – (km 0+100 – km 0+600) 

- DP nr 2018K m.Zborczyce  - odc.dł.500 (kontynuacja)  -->> Krakuszowice 

- DP nr 2018K m.Zabłocie - odc dł.180 m 

 

 

Remont chodników w 2019 roku:  

 

- Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2034K Rożnowa Siercza 

- „Wykonanie remontu chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 

nr 2029K w m. Podstolice” 
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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 2019, poz. 1396 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 2019 oraz 2020 zostanie 
sporządzony w przyszłym 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 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 23 
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 2019 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 trzy 
nowe pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. W roku 2019 
Starosta Wielicki wydał jedną zmianę  pozwolenia zintegrowanego. 

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 2019 
Starosta Wielicki nie wydawał w/w decyzji. Nie został również utworzony żaden 



72 
 

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 2019 Starosta nie wydawał również decyzji 
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 2019 wpłynęło/zweryfikowano 56 informacji o zmianie danych 
w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne stacji bazowych telefonii 
komórkowej oraz 6 nowych zgłoszeń instalacji wytwarzającej pole 
elektromagnetyczne stacji bazowych telefonii komórkowej. Drugim kierunkiem 
działań w tym obszarze jest ochrona przed polami elektromagnetycznymi.  

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 2019 nie 
zatwierdzano projektów robót geologicznych dla rozpoznania złoża kopalin 
pospolitych, natomiast zatwierdzono jeden dodatek do dokumentacji ustalającej 
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 2019 wykonano 12 kontroli  
w w/w zakresie. 
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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 2019 Powiat Wielicki udzielił dotacji na w/w 
zadanie: dla Gminy Wieliczka – 13 000 zł, dla Gminy Niepołomice – 19 500 zł, 
dla Gminy Gdów – 23 000 zł, Gminy Kłaj – 11 500 zł, Gminy Biskupice – 5 000 
zł. Po rozliczeniu zadania przez poszczególne Gminy wydatkowano środki  
w łącznej wysokości 58 642,01 zł, w tym dla Gminy Kłaj – 7 133,73 zł, Gminy 
Biskupice – 3 673,28 zł, Gminy Niepołomice  - 19 500,00 zł, Gminy Gdów - 
19 323,94 zł. Natomiast Gmina Wieliczka, w związku z wykorzystaniem dotacji 
niezgodnie z umową, tj. po terminie wykorzystania dotacji, zwróciła do budżetu 
Powiatu środki w wysokości 9 011,06 zł. 

W ramach osiągnięcia celu dot. wysokiego poziomu różnorodności 
biologicznej w powiecie wielickim Starosta realizuje zadania w kierunku 
prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. W 2019 r. przeprowadzono 
zadanie dot. opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów lub 
inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa za kwotę 
40 332,64 zł oraz nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 
za łączną kwotę 27 481,00 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 - 1 780,00 zł, Nadleśnictwo Myślenice - 21 824,00 zł, 
Nadleśnictwo Niepołomice - 3 877,00 zł. Wydatkowano również środki w ilości 
2 836,38 zł na zakup urządzenia do cechowania drewna. 

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 (od 05.2020 ul. Niepołomcka 26g) – archiwum 

zakładowe. 
 
 
 
 
 

Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Wieliczce 
 

Rok Ilość etatów 

2016 128,25 

2017 134,72 

2018 142,40 

2019 137,65 
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Zestawienie wybranych spraw prowadzonych przez wydziały Starostwa 
Powiatowego w Wieliczce: 
 

Realizowane wybrane sprawy (zestawienie ilościowe w latach) 2018 2019 

Ilość korespondencji przychodzącej –  listów, pism, 
faktur 

17 799 16 962 

Ilość korespondencji wychodzącej - listów 33 397 33 894 

Ilość pism elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP  1 840 2 692 

Sprawy dotyczące skarg, wniosków, petycji, działalności 
lobbingowej  54 88 

Wnioski o dostęp do informacji publicznej 260 285 

 Liczba udzielonych porad prawnych  803 1 068 

Zawarte umowy i aneksy do umów dotyczących 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  

40   

Ilość tomów zgromadzonej w 2018 roku dokumentacji 
archiwalnej  

637 842 

Ewidencja stowarzyszeń fundacji (ilość spraw) 371 423 

Procedury sprowadzenia zwłok  16 16 

Wnioski o wspieranie dokształcania zawodowego 
nauczycieli  

141 132 

Awans zawodowy nauczycieli  70 25 

Orzekanie o sprawach wojskowych (kwalifikacje 
wojskowe)  

617 739 

Udostępnianie informacji niejawnych  16 51 

Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej  1 055 742 

Ilość wydanych kart wędkarskich  191 229 

Zaświadczenia  dotyczące objęcia nieruchomości 
uproszczonym planem urządzenia lasu  

3 912 5 098 

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych  42 52 

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej 49 48 

Opiniowanie projektów studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego  

19 43 
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Wpis lub zmiana danych w rejestrze zwierząt gatunków. 
w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w 
drodze regulacji handlu nimi  

72 120 

Ilość 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  

201 299 

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

63 52 

Odszkodowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRiD)  

142 181 

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

20 23 

Ilość rozliczonych faktur zakupowych i dokumentów 
księgowych 

3 076 2 970 

Ilość wystawionych sprzedażowych 152 190 

Przygotowane formularze udzielania zamówienia 
publicznego 909   

Wydane dowody rejestracyjnych pojazdów  18 164 18 507 

Wydane  pozwolenia na czasowa rejestracje pojazdów 18 153 17 184 

Wydane tablic rejestracyjnych stałych 13 090 14 077 

Zatrzymane do depozytu  dowody rejestracyjne 2 243 262 

Dokonane adnotacji w dowodach rejestracyjnych 
pojazdów 

1 340 1 055 

Przyjęte zgłoszeń o sprzedaży pojazdów 2 629 2 335 

Wyrejestrowane pojazdy 1 712 2 100 

Prowadzony nadzór nad diagnostami 77 85 

Wydane prawa jazdy  3 660 3 514 

Wygenerowane profile kandydatów na kierowcę 2 445 2 279 

Liczba przyjętych operatów do zasobu geodezyjnego 6 000 7 000 
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Dokonane zgłoszenia geodezyjne 6 576 6 900 

Wydane kopie mapy zasadniczej 3 443 3 738  

Operaty przetworzone do postaci cyfrowej 7 531 13 509  

Zmiany wprowadzone w ewidencji gruntów i budynków  21 297 23 458 

Ilość wydanych informacji (wypisy i wyrysy z ewidencji) 13 626 14 083 

Zawiadomienia wysłane do Ksiąg Wieczystych 2 519 3195  

Prowadzone projekty modernizacji ewidencji gruntów i 
budynków 2 2  

Wnioski o pozwolenia na budowę rozpatrzone w roku 1 988 2 078 

Wydane pozwolenia na rozbiórkę 72 79 

Wnioski o zmianę decyzji pozwolenia na budowę 238 217 

Wydane dzienniki budowy 1 765 2 047 
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Zestawienie wydatków Jednostek Powiatu Wielickiego w 2018 i 2019 roku. 

Nazwa jednostki rodzaj wydatków 
wykonanie za 

2018 r. 
wykonanie za 

2019 r. 

Starostwo Powiatowe 
wydatki bieżące 26 982 086,59 28 703 494,86 

wydatki majątkowe  7 580 691,04 12 768 055,73 

razem 34 562 777,63 41 471 550,59 

Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Wieliczce 

wydatki bieżące 5 456 179,97 5 881 094,48 

wydatki majątkowe  10 100,00 175 465,85 

razem 5 466 279,97 6 056 560,33 

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce 
wydatki bieżące 4 136 138,44 4 096 395,84 

wydatki majątkowe  17 977 632,19 6 697 336,36 

razem 22 113 770,63 10 793 732,20 

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce 
wydatki bieżące 4 372 031,90 4 309 329,67 

wydatki majątkowe  0,00 0,00 

razem 4 372 031,90 4 309 329,67 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wieliczce 

wydatki bieżące 4 169 509,47 4 713 830,38 

wydatki majątkowe  0,00 0,00 

razem 4 169 509,47 4 713 830,38 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Wieliczce 

wydatki bieżące 715 670,14 806 857,07 

wydatki majątkowe  0,00 63 135,00 

razem 715 670,14 869 992,07 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Wieliczce 

wydatki bieżące 429 074,99 507 967,31 

wydatki majątkowe  0,00 0,00 

razem 429 074,99 507 967,31 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Wieliczce 

wydatki bieżące 2 724 763,76 2 965 385,64 

wydatki majątkowe  0,00 0,00 

razem 2 724 763,76 2 965 385,64 

Powiatowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 

Wieliczce 

wydatki bieżące 9 183 706,04 11 174 781,07 

wydatki majątkowe  134 997,00 0,00 

razem 9 318 703,04 11 174 781,07 

Zespół Szkół w Gdowie 
wydatki bieżące 2 756 787,40 3 140 969,79 

wydatki majątkowe  273 688,66 1 755 793,82 

razem 3 030 476,06 4 896 763,61 

Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby 
w Wieliczce 

wydatki bieżące 5 725 048,27 6 264 715,26 

wydatki majątkowe  0,00 0,00 

razem 5 725 048,27 6 264 715,26 

Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce 
wydatki bieżące 4 147 088,72 4 861 135,13 

wydatki majątkowe  4 665 483,49 3 061 164,40 

razem 8 812 572,21 7 922 299,53 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w 
Wieliczce 

wydatki bieżące 1 508 119,53 1 653 301,72 

wydatki majątkowe  0,00 0,00 

razem 1 508 119,53 1 653 301,72 

RAZEM: 102 948 797,60 103 600 209,38 
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VII. Majątek Powiatu Wielickiego 
 
Zasób nieruchomości powiatu - stan na 31 grudnia 2019 roku. 

Zestawienie nie obejmuje działek zajętych pod pasy dróg powiatowych. 

Jednostka 
ewidencyjna 

Powierzchnia 
[ha] 

Uwagi Wartość ksiegowa 

Wieliczka_M 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,  

1 310 000,00 (operat z 
19.08.2016) 

Wieliczka_M 0,0607 

Wieliczka_M 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, czasowo w 
budynku znajduje się Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 

937 000,00 (opera z 
19.08.2016) 

Wieliczka_M 0,0048 

Wieliczka_M 0,1382 

Nieruchomość przy ul. Szpunara 
(parking) 

381 700,00 (operat dla 
nieruchomości 
zabudowane z 
22.06.2015r.) 

Wieliczka_M 0,0174 Pałac Przychockich, Rynek Górny 
2 – główna siedziba Urzędu 
 

 

Wieliczka_M 0,1954 4 903 689,00 (operat z 
22.10.2013) 

Wieliczka_M 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, prowadzona jest 
inwestycja budowa Powiatowego 
Centrum Wsparcia Społecznego 
wraz z Archiwum Powiatowym 

1 383 178 (operat z 
22.10.2013) 

Wieliczka_M 0,6385 

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

9 375 556,00 (operat z 
22.10.2013) 
 

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

 Dla nieruchomości brak 
operatu szacunkowego, 
wartość księgowa: 
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budynek 4498944,57 zł, 
grunt 74000,00 

Gdów 0,0838 
Nieruchomość gruntowa 
położona w Gdowie,   

Brak operatu 
szacunkowego, wartość 
księgowa: 30 000,00 

Kłaj 0,0695 Nieruchomość zabudowana 
położona w Kłaju, Placówka 
opiekuńczo-wychowawcza  

Brak operatu 
szacunkowego 

Kłaj 0,0167 

 

Zasób nieruchomości :  Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. 

Jednostka 
ewidencyjna 

Powierzchnia 
[ha] 

Opis 
Wartość księgowa 

w PLN 

Wieliczka_M 1,17 Budynek Kampusu. Ul. 
Piłsudskiego 105, Powiatowe 

Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego, Zespół Szkół im. Br. 

Alojzego Kosiby 

34 379 586,48 

Wieliczka_M 0,0111 

Wieliczka_M 0,0502 

Teren zielony przed Kampusem  147 958,00 Wieliczka_M 0,0171 

Wieliczka_M 0,0463 

Wieliczka_M 0,3445 Działki stanowią własność Gminy 
Wieliczka w użytkowaniu 

wieczystym Spółki -  nowe skrzydło 
Kampusu oraz barak użytkowany 
przez Zarząd Dróg Powiatowych i 

budynek biurowy „Leonardo” 

2 060 044,57 Wieliczka_M 0,1403 

Wieliczka_M 0,0356 

Wieliczka_M 0,1578 

Działka przy ul. Słowackiego 29, 
zabudowana budynkiem, 

wynajmowana przez Starostwo 
Powiatowe na budynek urzędu 

(wydziały: Komunikacji, Geodezji, 
Budownictwa, Ochrony 

Środowiska) 

9 199 760,99 

Gdów 0,88 
Działka niezabudowana obok 

Zespołu Szkół (przewidywana na 
salę gimnastyczną) 

139 400,00 

 


