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Misja Powiatu Wielickiego 

Budowa wielostronnej współpracy do prowadzenia 

spójnej polityki gospodarczej, społecznej  

i środowiskowej w ramach kompetencji należących  

do Powiatu Wielickiego, w celu podniesienia jakości  

i komfortu życia jego mieszkańców i przy wykorzystaniu 

istniejących zasobów cywilizacyjnych. 
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I. Wprowadzenie 

 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 920), 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 w historycznym budynku Pałacu Przychockich, stanowiącym 
własność Powiatu Wielickiego.  
 

Historyczne początki powiatu to rok 1853. Polska znajdowała się wówczas pod 
zaborami a ziemia wielicka wchodziła w skład Cesarstwa Austrii. 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 2017 2018 2019 Województwo 

2019 

Ludność 125 197 127 078 129 136 3 410 901 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku produkcyjnym 

61,1 62,1 63,4 65,1 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 12,0 11,7 10,9 10,9 

Zgony na 1000 ludności 8,3 8,4 8,2 9,7 

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

Saldo migracji wewnętrznych i 

zagranicznych na pobyt stały na 1000 

ludności 

12,7 12,1 12,8 2,0 

Dochody ogółem budżetu powiatu na 1 

mieszkańca w zł 

736 717 825 1025 

Wydatki ogółem z budżetu powiatu na 1 

mieszkańca w zł 

727 817 810 982 

Turystyczne obiekty noclegowe 26 26 27 1546 

Liczba ludności na 1 przychodnię 2408 2353 2306 1773 

Mieszkania oddane do użytkowania na 

10 tys. ludności 

70 72 86 64 

Odpady wytworzone w ciągu roku w 

tys. ton  

27,7 30,8 29,3 6511,0 

Lesistości w % 15,8 15,8 15,8 28,7 

Drogi publiczne o twardej nawierzchni 

(powiatowe i gminne) na 100 km² w km 

189,9 191,8 192,9 156,2 

Samochody osobowe zarejestrowane na 

1000 ludności 

606 623 640 598 

Pracujący na 1000 ludności 206 213 223 250 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % 4,9 4,6 4,0 4,1 

Podmioty gospodarki narodowej w 

rejestrze REGON na 10 tys. ludności w 

wieku produkcyjnym 

1878 1952 2050 1984 
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Tabele porównujące informacje o finansach powiatów w woj. Małopolskim w 2019 

i 2020r. (źródło RIO w Krakowie https://krakow.rio.gov.pl/p,138,informacja-o-finansach-jst) 

 
 
Informacja finansowa za 2020 rok 

 
 

 
Informacja finansowa za 2019 rok 

 

https://krakow.rio.gov.pl/p,138,informacja-o-finansach-jst
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Organem uchwałodawczym i kontrolnym w Powiecie Wielickim jest Rada Powiatu 

Wielickiego.  
 

W 2020 roku nie zmienił się skład radnych w Radzie Powiatu Wielickiego. 
 
Liczba osób w Radzie Powiatu Wielickiego od października 2018 roku wynosi 25 

radnych. 
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Rada Powiatu wybiera organ wykonawczy – Zarząd Powiatu Wielickiego, który 
pracuje w pięcioosobowym składzie pod przewodnictwem Starosty Wielickiego. 
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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 2020 roku Zarząd Powiatu Wielickiego odbył 46 posiedzeń i podjął  

172 uchwały. 
 

Starosta Wielicki w 2020 roku wydał 115 zarządzeń. 
 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku wprowadzono  

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii związanej z wirusem SARS 
COV-19, dlatego spotkania organów Powiatu Wielickiego odbywały się w 

większości w sposób zdalny za pośrednictwem Internetu poprzez 
oprogramowanie do vieokonferencji on line  
 

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 2020 roku  

do Związku Powiatów Polskich należało 315 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 2020 roku w ramach współpracy powiatów 
Wielickiego i Monachijskiego kontakty partnerskie były utrzymywane w sposób 
elektroniczny i poprzez korespondencję pocztową. Z uwagi na pandemię zakaźnej 

choroby COVID-19 planowane projekty partnerskie z bezpośrednim udziałem 
mieszkańców powiatów nie mogły zostać zrealizowane.  

 
 

 

III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – podjętych w 2020 roku. 

Niniejszy Raport o stanie Powiatu Wielickiego obejmuje informacje o realizacji 

uchwał podjętych przez Radę Powiatu Wielickiego w 2020 roku. Raport nie 

obejmuje uchwał finansowych: Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2020 

rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego wraz ze zmianami. 

Uchwała Budżetowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa została przedstawiona w 

dokumencie Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2020 

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.  
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Rada Powiatu Wielickiego 

podjęła 73 uchwały i odbyła 9 posiedzeń.  
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Uchwały podjęte przez Radę Powiatu Wielickiego w 2020 roku  

Lp. 
Data 

podjęcia 
Numer 

uchwały Uchwałę podjęto w sprawie: 

Wydział/ 
Jednostka 
realizująca 

Informacja o 
sposobie i 
poziomie 
realizacji 

112 27.01.2020 XIII/112/2020 
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. 

Piłsudskiego 105. 

ESZ 
w toku 
realizacji 

    
 

    

          

113 27.01.2020 XIII/113/2020 likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół w 

Gdowie. 

ESZ 
w toku 
realizacji 

          

114 27.01.2020 XIII/114/2020 
likwidacji Studium Policealnego wchodzącego w skład Powiatowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 105. ESZ 
w toku 
realizacji 

115 27.01.2020 

XIII/115/2020 
  

udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na 

finansowanie oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez  

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. 

ESZ 
w toku 
realizacji 

    FK   

        

116 27.01.2020 XIII/116/2020 częściowego rozpatrzenia petycji i przekazania petycji w pozostałym zakresie 

zgodnie z właściwością 

 Przewodniczący 
Rady Powiatu zrealizowano 

          

117 27.01.2020 XIII/117/2020 przekazania petycji zgodnie z właściwością 

 Przewodniczący 
Rady Powiatu zrealizowano 

120 27.01.2020 XIII/120/2020 rozpoznania skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce 

 Przewodniczący 
Rady Powiatu zrealizowano 

121 27.01.2020 XIII/121/2020 rozpoznania skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce 

 Przewodniczący 
Rady Powiatu zrealizowano 

122 27.01.2020 XIII/122/2020 
rozpoznania skargi na Starostę Wielickiego.  

Przewodniczący 
Rady Powiatu zrealizowano 

123 08.04.2020 XIV/123/2020 

określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2020. PCPR 
w trakcie 
realizacji 

124 08.04.2020 XIV/124/2020 

zmiany Uchwały Nr IX/70/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września w 

sprawie zmiany Uchwały Nr VI/44/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 

marca 2019r. w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania 

drogami ZDP 
w trakcie 
realizacji 
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125 08.04.2020 XIV/125/2020 

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z 

przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa budynku Krakowskiego 

Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa 

medycznego w Wieliczce” FRI, FK 
w trakcie 
realizacji 

126 08.04.2020 XIV/126/2020 planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wielickiego na 2020r.   zrealizowano 

127 08.04.2020 XIV/127/2020 zmiana uchwały budżetowej Powiatu Wielickiego na 2020 rok. FK zrealizowano 

128 08.04.2020 XIV/128/2020 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. FK zrealizowano 

129 08.04.2020 XIV/129/2020 rozpoznania skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce BR zrealizowano 

130 08.04.2020   

rezolucja Rady Powiatu Wielcikiego wyrażająca uznanie dla pracy służb 

medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia, pracowników policji, straży 

pożarnej, służb sanepidu oraz wszystkich osób wykonujących swoja trudną i 

odpowiedzialna pracę w czasie epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2.   zrealizowano 

131 28.05.2020 XV/130/2020 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na 

finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego 

Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach” ESZ zrealizowano 

132 28.05.2020 XV/131/2020 zaliczenia odcinka drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych. ZDP zrealizowano 

133 28.05.2020 XV/132/2020 
powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego należącego 

do właściwości Powiatu Wielickiego. ZDP zrealizowano 

134 28.05.2020 XV/133/2020 
powierzenia Gminie Kłaj do realizacji zadania publicznego należącego do 

właściwości Powiatu Wielickiego. ZDP zrealizowano 

135 28.05.2020 XV/134/2020 
rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w 

Wieliczce. BR zrealizowano 

136 28.05.2020 XV/135/2020 
przekazania skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Wieliczce.  BR zrealizowano 

137 28.05.2020 XV/136/2020 

zmiany uchwały Nr IV/31/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 lutego 2011r. 

w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 

Powiatu Wielickiego.                                BR 
w trakcie 
realizacji 

138 28.05.2020 XV/137/2020 

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Wielickiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej. FK zrealizowano 

139 28.05.2020 XV/138/2020 
emisji obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

FK 
w trakcie 
realizacji 

142 29.06.2020 XVI/141/2020 

zmiany uchwały Nr XI/72/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 

2015 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Stypendialnego oraz 

regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zamieszkujących Powiat 

Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat.  ESZ zrealizowano 
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143 29.06.2020 XVI/142/2020 

szczegółowych warunków wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych, w 

tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych 

oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Wielickiego. PCPR 
w trakcie 
realizacji 

146 29.06.2020 XVI/145/2020 
rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w 

Wieliczce. BR zrealizowano 

147 29.06.2020 XVI/146/2020 
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki 

w Wieliczce.  BR zrealizowano 

148 29.06.2020 XVI/147/2020 udzielenia Zarządowi Powiatu Wielickiego wotum zaufania BR zrealizowano 

149 29.06.2020 XVI/148/2020 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wielickiego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2019 rok FK zrealizowano 

150 29.06.2020 XVI/149/2020 absolutorium za 2019 rok dla Zarządu Powiatu Wielickiego. BR zrealizowano 

151 21.09.2020 XVII/150/2020 

ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów „Centrum 

Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” i „Centrum Kompetencji 

Zawodowych w Gdowie II” realizowanych przez Powiat Wielicki.   FRI zrealizowano   

152 21.09.2020 XVII/151/2020 

udzielenia Gminom Powiatu Wielickiego pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej na zadanie związane z odbiorem od posiadaczy, transportem i 

unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w 2020 roku. OŚR zrealizowano   

153 21.09.2020 XVII/152/2020 
wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 801 

położonej w miejscowości Gdów. BGN zrealizowano   

154 21.09.2020 XVII/153/2020 

przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP 

wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem 

przeciwpowodziowym w latach 2020-2024 FK 
w trakcie 
realizacji 

155 21.09.2020 XVII/154/2020 rozpatrzenia skargi na Starostę Wielickiego BR zrealizowano   

156 21.09.2020 XVII/155/2020 rozpatrzenia skargi na Starostę Wielickiego BR zrealizowano   

159 30.10.2020 XVIII/158/2020 

wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu wraz z oprzyrządowaniem 

oraz odczynnikami i materiałami zużywalnymi do wykonywania badań 

molekularnych pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. 

Marty Wieckiej  ESZ 

niewykonana z 
uwagi na 
zawieszenie jej 
realizacji 

162 30.11.2020 XIX/161/22020 

ustalenia na rok 2021 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 
w trakcie 
realizacji 

163 30.11.2020 XIX/162/2020 

przyjęcia przez Powiat Wielicki realizacji zadania publicznego w zakresie 

pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Powiatu 

Bocheńskiego do Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Brzeziu, prowadzonego na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie 

Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”. PCPR zrealizowano   



14 
 

164 30.11.2020 XIX/163/2020 

zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Powiatu Wielickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Wielicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków ZDP zrealizowano   

165 30.11.2020 XIX/164/2020 
nieodpłatnego przekazania regałów jezdnych stanowiących wyposażenie w 

budynku przy ul. Dembowskiego 2 na rzecz Gminy Wieliczka. BOU zrealizowano   

166 30.11.2020 XIX/165/2020 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

wielickiego na 2021 rok. ESZ zrealizowano   

167 30.11.2020 XIX/166/2020 
ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki 

sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania. ESZ zrealizowano   

168 30.11.2020 XIX/167/2020 

określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu 

Wielickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród 

Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności sportowej. ESZ zrealizowano   

169 30.11.2020 XIX/168/2020 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze powiatu wielickiego. ESZ zrealizowano   

170 30.11.2020 XIX/169/2020 

określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących 

rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu 

Wielickiego. ESZ zrealizowano   

171 30.11.2020 XIX/170/2020 

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 2021 rok”. ESZ 
w trakcie 
realizacji 

172 30.11.2020 XIX/171/2020 przekazania petycji zgodnie z właściwością. BR zrealizowano   

175 21.12.2020 XX/174/2020 utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce.   PCPR zrealizowano   

176 21.12.2020 XX/175/2020 statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. PCPR zrealizowano   

181 30.12.2020 XXI/180/2020 
planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wielickiego na 2021r. 

BR 
w trakcie 
realizacji 

182 30.12.2020 XXI/181/2020 wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. FK zrealizowano   

 

Oznaczenie (symbole) wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek Powiatu Wielickiego: 
BOU – Biuro Obsługi Urzędu, BP - Biuro Prawne, ESZ – Wydział Edukacji Sportu i Zdrowia, 
FK – Wydział Finansowo Księgowy, FRI - Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji,   
KT - Wydział Komunikacji i Transportu, OŚR - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
PK - Biuro ds. Polityki Personalnej i Kadr, 

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych, 
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IV. Wykonanie Strategii rozwoju Powiatu Wielickiego. 

Strategia rozwoju Powiatu Wielickiego została przyjęta do realizacji przez Radę 
Powiatu Wielickiego uchwałą nr XXXIV/228/2014  z dnia 29 października 2014 
roku. 
Strategia określała 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 2020 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 celu dużo łatwiejszego skomunikowania Strefy Przemysłowej w Niepołomicach 

w 2020 roku został oddany zjazd z autostrady A4 w Podłężu (48 mln zł), o który 
samorząd zabiegał od kilkunastu lat. Równocześnie prowadzone są prace przy 

realizacji drugiego etapu budowy obwodnicy Podłęża – ze 150-metrowym 
wiaduktem – nad linią kolejową i trzema potokami co znacznie poprawi 
dostępność komunikacyjną strefy w Niepołomicach. Powiat Wielicki udzielił 

wsparcia finansowego do realizacji zjazdu z Autostrady w Podłężu w wysokości  
4 miliony zł z tego w 2020 roku 2 miliony. 
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- w Wieliczce – Kokotów-Brzegi - jedna z najmłodszych, ale najdynamiczniej 
rozwijających się stref w Polsce;  

W strefie Wieliczka – Kokotów w 2020 roku przygotowywano do użytku 
kolejne powierzchnie przemysłowe i magazynowe m.in. 33,2 tys. mkw. - taką 

powierzchnię ma kolejna hala - już dziewiąta - powstająca w Wielickiej Strefie 
Aktywności Gospodarczej „Kokotów – Brzegi”, za sprawą firmy 7R SA (otwarcie II 
kwartał 2021). W ciągu pięciu lat WSAG stała się największym parkiem 

logistycznym w Małopolsce . 
W ciągu pięciu lat spółka 7r wybudowała tam kompleks - osiem nowoczesnych 

obiektów (klasy A) - o łącznej powierzchni ok. 180 tys. mkw. Działa tam ponad 
30 firm, przybyło ponad 2000 nowych miejsc pracy. 
W 2020 roku prowadzono prace nad rozbudową wielickich zakładów firmy HERZ . 

Powstała dwupoziomowa hala produkcyjno-magazynowa o łącznej powierzchni 
5000 mkw. oraz nowoczesna hala lakiernicza (460 mkw.) 

 
W 2020 roku prowadzono 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. 

- w strefie w Gdowie powstała Hala o powierzchni 1700 metrów, oprócz 
powierzchni magazynowej mieści także pomieszczenia biurowe. Dzięki nowej 
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inwestycji powierzchnia magazynowa Firmy Chomik Gdów wzrosła do 7700 m2 

i będzie mogła pomieścić ponad 12 tysięcy miejsc paletowych 

 
Nowa hala w Gdowie 
 
Powstające obiekty budowlane to również powiększający się zakres 

działania dla powiatowych inspekcji i straży. Zgodnie z art. 57 prawa 
budowlanego Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego na terenie powiatu wielickiego, 
jest obowiązany zawiadomić organy: Powiatową Stację Sanitarno 
Epidemiologiczną w Wieliczce i Komendę Państwowej Straży Pożarnej  

w Wieliczce. Przy trwaniu całego procesu budowlanego, jak również przy 
użytkowaniu obiektu wiele ustawowych zadań wykonuje Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego w Wieliczce: od zawiadomienia o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót, podjęciu obowiązków kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego po wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 

Inwestorzy działający na terenie powiatu Wielickiego przedstawiają dobre opinie 
o terminach i sposobach prowadzenia spraw w Starostwie Powiatowym oraz  

w powiatowych inspekcjach i strażach. 
Strefy przemysłowe w powiecie Wielickim 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. 

 
Od 2017 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudowują linie kolejową 

Kraków – Podłęże, co wiązało się w 2020 roku 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. PKP prowadzi równie prace przygotowawcze pod budowę 
nowej linii kolejowej prowadzącej z Podłęża w Powiecie Wielickim do Szczyrzyca 

(Piekiełka) w Powiecie Limanowskim. Linia Podłęże – Szczyrzyc ma usprawnić 
zarówno ruch pasażerski w relacjach Kraków – Zakopane i Kraków – Nowy Sącz, 
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jak i towarowy. W 2020 roku prowadzono prace projektowe, geologiczne  

i geotechniczne. 

Stopień wodny Niepołomice na rzece Wiśle 

 

Wody Polskie przystąpiły do prac przygotowawczych, jako pierwszy ( wstępny) 
etap działań inwestycyjnych w tym zakresie, planowane jest opracowanie 

,,Wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy stopnia 
wodnego Niepołomice na rzecz Wiśle”. Realizacja koncepcji została zaplanowana 
na lata 2020-2021, a jej głównym celem będzie określenie uwarunkowań 

realizacyjnych przedsięwzięcia oraz wybór najlepszego wariantu inwestycyjnego. 
W ramach zakresu prac objętych koncepcją przewiduje się analizą i weryfikację 

dokumentacji wykonanej w latach poprzednich oraz opracowanie wariantowych 
rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Wieliczce rozpatruje  i wydaje  pozwolenia na budowę budynków 
przemysłowych i magazynowych.  

 

Rok  
Ilość wydanych przez Starostwo pozwoleń na budowę 

budynków przemysłowych i magazynowych  

2018 20 

2019 15 

2020 7 

 

W 2020 roku wydano pozwolenia na budowę budynków przemysłowych  

i magazynowych w miejscowościach:  Gdów - 2 obiekty, Bodzanów – 1 obiekt, 
Brzezie – 1 obiekt, Kokotów – 2 obiekty. 
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2. Edukacja, kultura, sport i rekreacja. 

 
Laureaci II konkursu wiedzy o Powiecie Wielickim w 2020 roku 
 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 marca 2020 roku funkcjonowanie 

jednostek systemu oświaty było ograniczone do końca roku szkolnego 

2019/2020. Oznaczało to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki 

oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie prowadziły stacjonarnych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych odbywały się one w formie zdalnej on-line. 

Natomiast w roku szkolnym 2020/2021 nauka stacjonarna odbywała się dla 

większości uczniów tylko w okresie od września do października. W pozostałych 

miesiącach uczniowie zdobywali wiedzę na zajęciach zdalnych. Stacjonarnie 

prowadzono tylko cześć zajęć praktycznej nauki zawodu i konwersatoria 

przygotowujące dla maturzystów. 

 

 
Cel projektu realizowanego w 2020 roku to zapewnienie w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Wielicki dostępu do sprzętu umożliwiającego 

realizację podstawy programowej w formie zdalnej. W ramach projektu 

zaplanowano zakup 90 sztuk laptopów, 63 sztuk kamer internetowych, 

5 drukarek oraz specjalistycznego oprogramowania Boardmaker Dynamically 

PRO (program wspierający komunikację alternatywną, służy do tworzenia 

interaktywnych plansz komunikacyjnych i jest wykorzystywany w pracy z dziećmi 
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i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Łączna wartość wydatków 

powiatu wynosi 100 000,00 zł i w całości jest pokrywana ze środków dotacji. 

 

 

W 2020 roku Powiat Wielicki pozyskał środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację 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”   
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.  

Budynki szkół i placówek oświatowych prowadzone przez Powiat Wielicki 
były w ostatnich latach rozbudowywane i remontowane w celu przyjęcia 

zwiększonej liczby uczniów po reformie edukacji. Przeprowadzone przez powiat 
inwestycje sprawiają, ze w użytkowanych w 2020 roku obiektach edukacyjnych 
zajęcia prowadzone były w bardzo dobrych warunkach zarówno dla uczniów, 

 jak i nauczycieli. 
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Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce.  

 

W Liceum w Wieliczce kształceni są uczniowie w zakresie ogólnokształcącym. 
Poprzez wybór przez ucznia profilu nauczania liceum daje możliwość nauki 

przedmiotów na poziomie rozszerzonym. 
 

Liczba uczniów  

LO Wieliczka 2018 2019 2020 

stan liczbowy uczniów  579 762 765 

absolwenci  150 168 185 

maturzyści  144 168 184 

 

Pracownicy LO Wieliczka 
Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze  43 
Nauczyciele niepełnozatrudnieni     9 

Pracownicy administracji i obsługi   10 
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Zespół 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. Na terenie obiektu szkolnego w 2020 roku realizowano 

inwestycję: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gdowie za 
kwotę 22 755,00 zł.   

 
 
Liczba uczniów 

Uczniowie ZSZ w Gdowie 2018 2019 2020 

stan liczbowy uczniów  316 438 438 

absolwenci  87 89  108 

 
 

Pracownicy ZSZ w Gdowie: 

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze  22 
Nauczyciele niepełnozatrudnieni    10 

Pracownicy administracji 8 w tym 1 osoba na url. Macierzyńskim 
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Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce. 

 

 
Jest to największa szkoła prowadzona przez Powiat Wielicki. 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 i rozbudowanym w 2019 roku  

 

 
Technikum im. E. Dembowskiego w Powiatowym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce uzyskało tytuł „Złotej Szkoły”   

w rankingu  Portalu Edukacyjnego Perspektywy 
 

Liczba uczniów 

Uczniowie PCKZiU 2018 2019 2020 

stan liczbowy uczniów 968 1219 1194 

technikum 785 982 967 

zasadnicza szkoła zawodowa 61 60 0 

szkoła branżowa I stopnia 122 237 227 

absolwenci roku szkolnego 248 255 227 

Kwalifikacyjne Kursy 
Zawodowe 

73 72 72 

 

Pracownicy PCKZiU 

Nauczyciele pełnozatrudnieni    118 
Nauczyciele niepełnozatrudnieni  17 

Pracownicy administracji    16 
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Aula Kampusu Wielickiego – apel z okazji dnia patrona szkoły – Edwarda 

Dembowskiego w 2020 roku 

 
 
W obiekcie Kampusu Wielickiego działalność edukacyjną i wychowawczą 

prowadzi również Zespół Szkół im. Br. Alojzego Kosiby. Misją szkoły jest 
wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanka  

w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. W ramach Zespołu Szkół im. Br. Alojzego 
Kosiby działają: Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna i Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy. Uczniami ZSZ są dzieci i młodzież  

z niepełnosprawnością intelektualną różnego rodzaju oraz  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ramach ZSZ organizowane są również 

zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 
 

 

Uczniowie w Zespole Szkół im. 

Br. Alojzego Kosiby 
2018 2019 2020 

Szkoła Podstawowa nr 5 

Specjalna   
99 97 99 

Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy 
15 34 16 

 

Pracownicy ZS i. Br. Alojzego Kosiby 
Nauczyciele pełnozatrudnieni    61 

Nauczyciele niepełnozatrudnieni  8 
Pracownicy administracji    7 
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W 2020 roku również uczniowie Zespołu szkół im. Brata Alojzego Kosiby Musieli 

przestawić się na nauczanie w trybie zdalnym. Nauczyciele wkładali wiele wysiłku  

i inwencji , aby jak najłagodniej przeprowadzić uczniów przez ten niezwykle trudny czas. 
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W 2020 roku powołano Zespół ds. wykonania koncepcji budowy Zespołu Szkół  

im. Br. Alojzego Kosiby 

 

W 2020 roku Powiat Wielicki przekazał dotacje dla placówek niepublicznych  
na uczniów liceum na łączną kwotę 826 406,12 zł dla placówek niepublicznych  
z terenu powiatu. Dotacje te otrzymały następujące placówki: 

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych mgra Stefana Kwietniowskiego 

w Wieliczce – 180 864,10 zł – 161 słuchaczy, 

-  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bogumiła Baran w Gdowie – 

95 257,60 zł – 83 słuchaczy, 

-  Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce – 326 269,06 zł 

– 33 uczniów, 
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce – 224 015,36 zł. 

 
W 2020 roku przekazano dotacje podmiotowe dla zawodowych szkół 

niepublicznych działających na terenie Powiatu Wielickiego. Dotacje 

przekazywane były dla następujących szkół: 
- Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych mgra Stefana 

Kwietniowskiego – 42 824,47 zł, 

- Prywatne Studium Zawodowe dla Dorosłych Bogumiła Baran w Gdowie – 

57 704,01. 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  
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i chłopców, piłka nożna chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, badminton, 

tenis stołowy, lekkoatletyka i rekreacja. Liczba uczestników zajęć około 1020 
osób (zapisy i rezygnacja uczestników zajęć przez cały rok). Zatrudnienie:  

26 osób kadra pedagogiczna,  3 osoby kadra administracyjno – finansowa. 

 

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 2019/2020: 
 

Liczba wykonanych diagnoz: 
 

Diagnoza 

psychologiczna 

Diagnoza 

pedagogiczna 

Diagnoza 

logopedyczna 

Diagnoza 

rehabilitacyjna 

Diagnoza 

zawodoznawcza 
Razem 

1244 737 396 28 17 2422 

 
 
 

Liczba wydanych opinii : 1586 
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Zespół Orzekający (orzeczeń  

i opinii):329. 
 

W 2020 roku  Powiat Wielicki na podstawie porozumienia przekazał dotację 

Gminie Niepołomice na funkcjonowanie Młodzieżowego Obserwatorium 
Astronomicznego w kwocie 250 000 zł.  

Na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego 
Obserwatorium Astronomicznego” Powiat Wielicki przekazał 2 000 000 zł z tego 
320 691,10 zł w 2020r a pozostałą kwotę w 2019 roku. 

 
Rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach 
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W ramach zadania: Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego  

w 2020 roku przekazano dotację celową w kwocie 120 tys. zł  na podstawie 

porozumienia w sprawie powierzenia Madietece – Bibliotece Publicznej  

w Wieliczce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu 

Wielickiego. Dotacje przekazywane były w ratach miesięcznych.  

 

 

 
Laureaci „Powiatowego Programu Stypendialnego dla uczniów zamieszkujących Powiat 

Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat”. Dwudziestu uczniów 

otrzymało je za wyniki w nauce, pięciu za osiągnięcia artystyczne na rok szkolny 

2019/2020. Stypendia przyznane przez Prezesa Rady Ministrów, za wybitne osiągnięcia w 

nauce, otrzymała czwórka uczniów. 

 

 

W 2020 roku przekazano dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie  

lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, 

w tym: 

- Parafia Rzymsko-katolicka pod wezwaniem Ducha św. w Podstolicach -

,,Konserwacja kościoła parafialnego pw. Ducha Świętego w Podstolicach -

oczyszczenie i zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni szalowania wieży, 

zachodniej ściany nawy i kruchty wraz z filarami" - 48.500,00 zł, 

- Parafia Rzymsko-katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Grabiu - ,,Prace 
konserwatorskie odeskowania dzwonnicy i kościoła pw. Wniebowzięcia NMP  
w Grabiu" - 30.442,50 zł. 
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Kościół parafialny w Podstolicach, objęty pracami konserwatorskimi w 2020 roku. 
 

 

W 2020 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 2020 rok. 

 

Struktura ofert NGO, które przeszły ocenę formalną (według gmin),  

przedstawiała się następująco: 

Gmina  

Ogólna ilość 

ofert 

Sport  

i kultura 

fizyczna Kultura 

Turystyka  

i wypoczynek 

Ochrona 

zdrowia 

Wieliczka 18 14 4 0 0 

Niepołomice 8 8 0 0 0 

Biskupice 8 1 1 0 0 

Kłaj 8 2 3 3 0 

Gdów 5 3 2 0 0 

Obce NGO 1 0 0 1 0 

Razem 43 28 10 4 0 
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W ramach realizacji Programu Współpracy, Zarząd Powiatu Wielickiego 

dofinansował w 2020 roku w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie 

kultury realizację przez organizacje pozarządowe następujących zadań (w zł): 

 

 

L.p. 

 

Nazwa podmiotu 

 

Tytuł zadania 

 

Przyznana 

dotacja  

1 Stowarzyszenie 

Zespołu Pieśni i 

Tańca "Pogórze 

Wielickie z 

Raciborska  

"Wystawa haftu ludowego – wymalować 

nicią kwiaty”  

4 000,00 

2 Stowarzyszenie 

Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych 

DOBRO DZIECKA 

"X mini playback show" 3 400,00 

 

W dziedzinie kultury rozdysponowano dotację w wysokości 46 000,00. W trakcie 

roku, ze względu na obostrzenia rządowe związane z zagrożeniem COVID,  

niektóre organizacje nie podpisały umowy na realizację zadania: (OSP  w 

Szczytnikach – „XV piknik rodzinny – powitanie lata 2020 w Szczytnikach” (4500 

zł), Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Pogórze Wielickie – „Folklorem 

łączymy pokolenia. Edukując młodzież niesiesz radość seniorom” (5000 zł), 

Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Koncert na 75-lecie zakończenia II 

wojny światowej” (4000,00zł), Fundacja Osób Niepełnosprawnych – „XVIII 

festiwal piosenki i form twórczych osób niepełnosprawnych PODOLANY -  

CZERWIEC 2020”  (5000,00 zł) inne  zrezygnowały z ich realizacji: 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj – „102 lata Niepodległej – uczczenie 

rocznicy poprzez organizację V powiatowego przeglądu pieśni patriotycznych 

(4500 zł), -), Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Wsi Podstolice – „Koncert 

Orkiestry Dętej Podstolice” (4000 zł), Fundacja im. W. Żeleńskiego – „Żeleński – 

następca Moniuszki” (5000,00zł), Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi 

Lednica Górna – Ledniczanie – „Małopolska nie tylko słowem malowana”  

(5000zł) 

W ramach realizacji Programu Współpracy, Zarząd Powiatu Wielickiego 

dofinansował w 2020 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" 

7 000,00 

2 Szkoła Futbolu 

Staniątki 

"Trenuj piłkę nożną razem z nami " 7 000,00 

3 Towarzystwo 

Sportowe 

WIELICZANKA  

"Piłka nożna nauka odpowiedzialności" 5 000,00 

4 Stowarzyszenie 

SOLNE MIASTO 

WIELICZKA 

„X jubileuszowy Puchar Solnego Miasta – 

Półfinał” 

3 000,00 

5 Stowarzyszenie 

SOLNE MIASTO 

WIELICZKA 

„X jubileuszowy Puchar Solnego Miasta – 

Półfinał” 

3 000,00 

6 UKS ROKICIE „ Cykl turniejów drużynowych  w tenisie 

stołowym  o puchar starosty powiatu 

wielickiego” 

2 100,00 

7 Fundacja MALI 

Mistrzowie 

Salt Mine CUP 2020” 8 000,00 

8. UKS REGIS "Ogólnopolski turniej mini koszykówki Wieliczka 

CUP 2020" 

5 500,00 

9 UKS REGIS "Ogólnopolski turniej koszykówki chłopców w 

Wieliczce 2020” 

5 500,00 

10 MKS przy MOS "Otwarte Mistrzostwa Małopolski w szachach - 

do lat 7" 

5 000,00 

11 MKS przy MOS „XXVII ogólnopolski turniej piłki siatkowej 

dziewcząt” 

4 500,00 

12 MKS przy MOS "XX otwarty powiatowy turniej szachowy z 

okazji Świętego Mikołaja" 

4 000,00 

13 MKS SPARTAKUS "XIX powiatowy turniej badmintona z okazji 

Dnia Niepodległości" 

7 500,00 

14 MKS SPARTAKUS "Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w 

badmintonie" 

7 500,00 
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15 UKS GRYF „Organizacja turniejów tenisa stołowego – II 

Grand Prix Gdowa – 4 pory roku” 

4 500,00 

16 MTS IKAR "XI powiatowy turniej koszykówki dziewcząt" 3 000,00 

17 MTS IKAR „VI powiatowy turniej zespołów cheerleadres" 3 000,00 

18 Niepołomickie 

Stowarzyszenia 

Sport-Art. 

"Mierz wysoko"- powiatowe zawody 

wspinaczkowe" 

4 900,00 

19 Fundacja Szansa „V spływ aglowy z Tyńca do Mogiły” 4 000,00 

Razem 120 000,00 

 

W ramach realizacji Programu Współpracy w 2020 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 Stowarzyszenie 

Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawny

ch Dobro dziecka 

"Ze zdrowiem na TY – III edycja" 5 000,00 

 

W ramach realizacji Programu Współpracy w 2020 roku ze względu zmienne  

i systematycznie zaostrzające się obostrzenia rządowe z powodu pandemii COVID-19 nie 

ogłoszono  konkursu ofert z dziedziny ochrony zdrowia. 

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 2020 roku w dziedzinie ochrony 

środowiska i przyrody pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim” niżej wymienionych zadań 

publicznych w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody: 
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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 MTS IKAR  

„V mikołajkowe spotkanie z koszykówką” 

5 000,00 

 

W ramach realizacji Programu Współpracy Powiat Wielicki przeznaczył 100 000,00 zł na  

realizację zadań publicznych przez kluby sportowe działające na terenie naszego powiatu 

w trybie otwartego konkursu  projektów polegających na realizacji celów służących 

poprawie warunków uprawiania sportu na terenie powiatu wielickiego, zwiększeniu 

dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla 

podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu 

Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach (tzw. dotacje 

dla klubów sportowych). W 2020 roku dofinansowane zostały następujące zadania (w zł): 

L.p. Nazwa 

podmiotu 

Tytuł zadania Kwota 

1 Towarzystwo 

Sportowe  

„Wieliczanka”  

„Przygotowanie lekkoatletów do zawodów 

mistrzostw województwa, zawodów 

międzywojewódzkich i Mistrzostw Polski 

 

30  000,00 

2 MTS „Ikar” „Szkolenie i  udział w rozgrywkach II ligi 

koszykówki kobiet 

20 000,00 

3 MKS 

„Spartakus” 

„Przygotowanie i start zawodników MKS 

SPARTAKUS NIEPOŁOMICE w zawodach w 

badmintonie” 

20 000,00 

4 UKS „Rokicie” „Popularyzacja tenisa stołowego poprzez udział   

zawodników i zawodniczek UKS ROKICIE w 

ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym” 

5 000,00 

5 UKS GRYF „Udział zawodników UKS GRYF GDÓW  w 

rozgrywkach  ligowych,  zawodach wojewódzkich 

i ogólnopolskich 

9 000,00 

6 UKS „Regis” „Szkolenie i start w lidze seniorów w koszykówce  

męskiej” 

16 000,00 
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3. Usługi publiczne 

 
 

 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce 

 

 

Od 14 grudnia 2020 Zespół przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Niepołomskiej 

26G w Wieliczce, gdzie są zdecydowanie lepsze warunki lokalowe do obsługi 

mieszkańców i świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

Porównanie danych statystycznych obrazujących pracę PZdsOoN w 2020 roku do 

2019 roku (w nawiasie) wydano: 

 

- 1502 (1795) decyzje orzeczniczych (w tym 215 (242) osobom przed 16 rokiem 

życia oraz 1287 (1564) osobom po 16 roku życia ),  

-  454(380) kart parkingowych,  

- 486 (800) legitymacji dla osób niepełnosprawnych. 

 

W Powiatowym Zespole w ramach różnych umów zatrudnionych jest 29 osób. 
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4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa w powiecie 

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce zakresem swego działania 
obejmuje powiat wielicki, w skład którego wchodzi pięć gmin: Wieliczka, 

Niepołomice, Kłaj, Gdów i Biskupice. W ramach struktury powiatowej działają 
dwa komisariaty międzygminne: Komisariat Policji w Niepołomicach, obejmujący 
zakresem swojego działania gminę Niepołomice i Kłaj oraz Komisariat Policji  

w Gdowie odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa w gminach Gdów i Biskupice. 
 

Wieliccy policjanci różnych pionów i wydziałów pełnią swoją służbę niezależnie  
od sytuacji. Także w tej niespotykanej wcześniej w historii Polskiej Policji, jaką 

jest obecna epidemia. Funkcjonariusze, oprócz swoich codziennych zadań-
zaangażowali się w powstrzymywanie zachorowań na koronawirusa. Działania te, 
niejednokrotnie były wykonywane wspólnie z innymi służbami takimi jak wojsko 

czy straż miejska. 
 

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 
 
Zgłoszone zdarzenia przestępcze w 2020 r. (z wyłączeniem zdarzeń drogowych) 

 

JEDNOSTKA  

I-XII  I-XII  tendencja  

2020 2019 [%]  

KMP Kraków  10 566 13 219 -20,10% 

KPP Zakopane 915 1 110 -17,60% 

KPP Brzesko  743 844 -12,00% 

KPP Olkusz 1 133 1 268 -10,60% 

KPP Wadowice  956 1 068 -10,50% 

KPP Miechów  461 473 -9,70% 

KPP Kraków  1 627 1 790 -9,10% 

KPP Proszowice  232 256 -9,10% 

KMP Nowy Sącz  2 347 2 576 -8,90% 

KPP Bochnia  743 812 -8,50% 

KPP Chrzanów  1 334 1452 -8,10% 

KPP Myślenice  813 884 -8,00% 

KPP Gorlice  700 759 -7,80% 
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KPP Nowy Targ  1 643 1 747 -6,00% 

KPP Sucha Besk.  549 585 -6,00% 

KPP Oświęcim  1 269 1 346 -5,70% 

KMP Tarnów 2 621 2 699 -2,90% 

KPP Limanowa 687 868 -2,50% 

KPP Dąbrowa 
Tarnowska  485 486 -0,20% 

KPP Wieliczka  1 054 996 5,80% 

 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa01.01-31.12.2020 

 
Jednostka Niepotwierdzone Potwierdzone Potwierdzone 

(przekazane 
poza Policję) 

Potwierdzone 
(wyeliminowane) 

Weryfikacja Żart lub 
pomyłka 

Suma 
wszystkich 

Suma 
zakończonych 

Procent 
potwierdzonych 

KPP 
Myślenice 

436 46 93 572 12 27 1186 1147 62,00% 

KMP Nowy 
Sącz 

960 78 95 1306 16 33 2488 2439 60,60% 

KPP 
Zakopane 

251 21 5 310 0 93 680 587 57,20% 

KPP 
Kraków 

1569 1013 275 626 13 195 3691 3483 55,00% 

KPP 
Wieliczka 

509 99 33 470 3 108 1222 1111 54,20% 

KMP 
Tarnów 

1253 137 55 1250 6 88 2789 2695 53,50% 

KPP Gorlice 549 89 52 478 9 10 1187 1168 53,00% 

KPP 
Proszowice 

90 17 5 76 0 20 208 188 52,10% 

KPP Olkusz 686 238 86 412 5 193 1620 1422 51,80% 

KPP 
Bochnia 

196 13 3 189 5 6 412 401 51,10% 

KPP 
Brzesko 

133 18 11 110 1 60 333 272 51,10% 

KPP Sucha 
Besk. 

311 97 4 221 6 37 676 633 50,90% 

KPP 
Oświęcim 

756 112 15 654 3 121 1661 1537 50,80% 

KPP Nowy 
Targ 

395 170 11 204 0 87 867 780 49,40% 

KPP 
Wadowice 

613 93 19 456 3 26 1210 1181 48,10% 

KPP 
Limanowa 

281 23 11 221 0 3 539 536 47,60% 
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KPP 
Dąbrowa 

Tarn. 
75 5 7 53 1 22 164 140 46,40% 

KMP 
Kraków 

9435 1911 743 4916 142 200 17347 17005 44,50% 

KPP 
Chrzanów 

939 135 5 589 4 37 1709 1668 43,70% 

KPP 
Miechów 

387 10 10 211 2 301 921 618 37,40% 

Małopolska 19 824 4 325 1 538 13 324 231 1 667 40 910 39 011 49,20% 

Kraj 163 264 39 229 10 494 115 231 1 873 
35 

725 
365 
953 

328 218 50,30% 

 
 

 
Liczba spotkań dzielnicowego ze społeczeństwem 

JEDNOSTKA I-XII 
2019 

I-XII 
2020 

tendencja 
[%] 

Na 1 
dzielnicowego 

KPP Nowy Targ 2 487 1 683 -32,3% 47,5 
KPP Bochnia 1 122 947 -15,6% 46,4 
KPP Myślenice 1 246 842 -32,4% 43,7 
KPP Kraków 3 456 2 236 -35,3% 42,2 
KPP Sucha Besk. 1 083 771 -28,8% 42,1 
KPP Brzesko 1 239 777 -37,3% 41,7 
KMP Nowy Sącz 3 103 2 412 -22,3% 40,9 
KPP Limanowa 1 381 1 045 -24,3% 40,2 
KPP Wieliczka 766 918 19,9% 37,2 
KPP Proszowice 219 281 28,3% 36,4 
KPP Oświęcim 1 407 1 172 -16,7% 33,9 
KPP Gorlice 1 265 749 -40,8% 31,9 
KPP Dąbrowa 
Tarn. 

349 246 -29,5% 30,9 

KPP Zakopane 413 462 11,9% 30,4 
KPP Olkusz 714 492 -31,1% 27,1 
KPP Wadowice 1 367 882 -35,5% 26,2 
KMP Kraków 5 419 4 267 -21,3% 26,2 
KMP Tarnów 2 366 1 200 -49,3% 24,2 
KPP Miechów 196 222 13,3% 21,2 
KPP Chrzanów 875 587 -32,9% 19,3 
Małopolska 30 472 22 191 -27,2% 33,2 
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Liczba zatrzymanych sprawców przestępstw na gorącym uczynku w 2020 r. 
JEDNOSTKA Zatrzymano ogółem (z wył. 

art. 178a kk) 
Zatrzymano w wybranych 
kategoriach* 

Udział 
[%] 

KPP Zakopane 194 52 26,8% 

KPP Miechów 134 36 26,6% 

KPP Wieliczka 221 56 25,2% 

KPP Olkusz 529 126 23,8% 

KMP Kraków 4 277 1 014 23,7% 

KPP Oświęcim 419 90 21,5% 

KPP Chrzanów 391 79 20,1% 

KPP Limanowa 272 54 19,9% 

KPP Wadowice 258 50 19,4% 

KMP Nowy Sącz 934 177 19,0% 

KPP Proszowice 80 15 18,8% 

KMP Tarnów 1 068 155 14,5% 

KPP Dąbrowa Tarn. 215 28 13,1% 

KPP Kraków 1 056 137 13,0% 

KPP Myślenice 155 20 12,9% 

KPP Gorlice 175 22 12,6% 

KPP Brzesko 386 47 12,0% 

KPP Sucha Besk. 195 18 9,2% 

KPP Nowy Targ 478 44 9,2% 

KPP Bochnia 257 23 8,9% 

Małopolska 11 699 2 242 19,2% 

 
Ujawnione zdarzenia drogowe na terenie Powiatu Wielickiego 

Rok 
Ilość kolizji 
drogowych 

Ilość 
wypadków 
drogowych 

2018 927 144 

2019 1145 122 

2020 980 110 

 

Statystyka osób poszkodowanych na drogach powiatu w latach 

Rok Ilość rannych Ilość zabitych 

2018 154 9 

2019 131 7 

2020 134 7 

 

 
Stan epidemii nakłada na policjantów dodatkowe zadania, podyktowane troską  

o życie i zdrowie ludzi. Dlatego wieliccy policjanci przez ubiegły 2020rok 

prowadzili kontrole przestrzegania zasad obowiązkowej kwarantanny oraz 
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wymogów sanitarno - epiemiologicznych. Patrolując ulice apelowaliśmy również  

o rozwagę i przestrzeganie obowiązujących zaleceń. 

 

 

W wielickiej Policji w 2020 roku  oraz w (2019 roku): 

 skierowano do służby patrolowej i obchodowej 10571 (10 668) policjantów 

prewencji (bez rd)  

 skierowano do służby na drogach 3146 (7478) policjantów ruchu 

drogowego (rd)  

 przeprowadzono 16 183 (15 933) interwencji  

 dokonano 1070 (250) zatrzymań na gorącym uczynku przestępstwa  

 przedstawiono zarzuty 715 (693) podejrzanym  

 wykryto 1597 (1496) przestępstw  

 ujawniono 10543 (10615) wykroczeń ( bez rd)  

 realizowano 1022 (1046) doprowadzeń 

 

 
 

 
 
Wydarzenia zorganizowane przez KPP w Wieliczce w 2020 roku: 

- w styczniu policjanci informowali seniorów o konieczności bezpiecznych 

zachowań i przeciwdziałaniu szczególnie wyłudzeniom od osób starszych  

w ramach Gminnej Akademii Seniora w Biskupicach, 

- w dniu 1-szego lutego funkcjonariusze uczestniczyli  na stoku „PodstoliceSki”  

w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci  mnie 

Bezpieczeństwo na stoku”, 
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- 24-25 lutego „Dzień Bezpiecznego Internetu” akcja informacyjna wśród uczniów 

Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Wieliczce, 

- czerwiec spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach akcji „Kręci mnie 

Bezpieczeństwo nad wodą” oraz „Bezpieczne wakacje”, 

- kontrola Bezpieczeństwo podczas wizytowania obozów harcerskich w puszczy 

niepołomickiej, 

- spotkanie z Klubem Seniora w wielickiej Mediatece, 

- wrzesień –październik akcja „Odblaskowa szkoła”, 

- mikołajkowa paczka z udziałem wielickich policjantów, 

- zainicjowanie chelleng-u „Kilometr dla Moniki” w celu wsparcia kosztownego 

leczenia mieszkanki powiatu wielickiego poszkodowanej w wypadku. 

 

 
 

 
2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce pozyskano 2 nowe 
samochody, w tym jeden nieoznakowany. Zakup pojazdów sfinansowany został 

wspólnie przez jednostki samorządowe Powiat Wielicki, Gminę Wieliczka, Gminę 
Niepołomice oraz Komendę Główną Policji. 

 

 
Przekazanie nowo zakupionych radiowozów dla Policji. 
 



41 
 

W grudniu 2020r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, starosta 
wielicki Adam Kociołek podpisał decyzję o przekazaniu działki pod budowę 
nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce. 
 

 
 
 
W 2020 roku w KPP w Wieliczce w ramach prac remontowych przeprowadzono 

remont pomieszczeń Wydziału Dochodzeniowo Śledczego oraz remont 
pomieszczeń Komisariatu w Gdowie. 

Przed siedzibą Komendy zamontowano w 2020 roku tablicę pamiątkową  
o funkcjonariuszach policji zamordowanych w Katyniu 
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce  
 

Stan zatrudnienia i ruch kadrowy w KP PSP w Wieliczce w roku 2020 przedstawiał 

się następująco: 

Jednostka Oficerów Aspirantów Podoficerów Szeregowych 

KP PSP Wieliczka 14 1 0 0 

JRG Wieliczka 6 21 18 5 

*Razem na dzień  

31 grudnia 2019 r. 
20 22 18 5 

*Łącznie 66 strażaków  

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

stanowisk pomocniczych (obsługi). 

 
Rok 

2015 

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok  

2020 

Pożary 645 408 638 484 581 538 

Małe 624 384 603 474 562 518 

Średnie 20 24 34 9 19 20 

Duże 1 0 0 1 0 0 

Bardzo 

duże 
0 0 1 0 0 0 

  

Miejscowe 

zagrożenia 
1422 997 1237 1146 1780 1330 

Małe 186 146 109 142 114 72 

Lokalne 1233 844 1120 994 1620 1205 

Średnie 3 6 8 10 44 51 

Duże 0 1 0  2 2 

Kęski 

żywiołowe 
0 0 0 0 

 
0 
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W 2020 roku komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej  

w Wieliczce został mł. bryg. Leszek Kasiński, ustępujący tej funkcji  

st. kpt. Przemysław Przęczek, awansował na stanowisko zastępcy małopolskiego 

komendanta wojewódzkiego PSP. 

 

 

W minionym roku na terenie powiatu wielickiego miało miejsce ogółem 

2029 zdarzeń. W rozbiciu na pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe 

statystyka przedstawia się następująco: 

 

 

 

2240 

1529 

2069 

1779 

2565 

2029 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Działalność interwencyjna jednostki w latach 2015-2020 

  

Alarmy 

Fałszywe 
173 124 194 149 204 161 

Złośliwe 9 2 2 1 3 2 

W dobrej 

wierze 
113 81 124 92 161 116 

Z inst. wyk. 

poż 
51 41 68 56 40 43 

Razem 2240 1529 2069 1779 2565 2029 
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Jednostki OSP z terenu powiatu wielickiego otrzymały w 2020 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”, opiniowanie dotacji NFOŚiGW. Łączna kwota dofinansowania 
jednostek OSP z terenu powiatu wielickiego w roku 2020  

wyniosła 1 621 694,00zł. 
W 2020 roku ze względu na ogłoszony stan epidemii na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 
Wieliczce odwołała kolejną edycję manewrów ratowniczych. 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce przeprowadziła 2 

szkolenia podstawowe dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu 
wielickiego.  

Ze względu na ogłoszony stan epidemii, szkolenia organizowano z 
zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego. Ponadto część teoretyczna 

realizowana była za pomocą systemów teleinformatycznych. Przeszkolono 68 
strażaków ochotników 
 

 

 
 
29 grudnia 2020 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się 
spotkanie, w trakcie którego podpisana została umowa na realizację inwestycji 

pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Wieliczce wraz z magazynem przeciwpowodziowym”. We wrześniu 2020 r. 

uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące zakresem całą inwestycję (dwa 
etapy), a w dniu 28 września 2020 r. KW PSP w Krakowie ogłosiła przetarg  
na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
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w Wieliczce wraz z magazynem przeciwpowodziowym. Do przetargu przystąpiły 

24 firmy. Wartość najkorzystniejszej oferty, którą przedłożyła Firma Baudziedzic 
sp. z o.o. sp. komandytowa, wyniosła 18 440 000 zł brutto, a wartość 

kosztorysowa inwestycji to 20 704 485,73 zł. Planowany termin zakończenia 
inwestycji to dzień 25 listopada 2024 r.  

 
Wizualizacja nowej siedziby Komendy PSP w Wieliczce 
 

 
 

 
Od stycznia 2021 roku trwają prace budowlane przy budowie Komendy. 
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Z uwagi na sytuację epidemiczną i ogłoszony stan epidemii w 2020 roku, nie 

organizowano tradycyjnych uroczystości strażackich. Niezbędne spotkanie 
odbywały się z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego. 

 

 
W 2020 roku strażacy wspomagali akcję zapobiegania rozprzestrzeniania COV-19 

 

 
W 2020 roku przeprowadzono warsztaty szkoleniowe z ratownictwa technicznego na 

kabinach z firmy MAN. 
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W 2020 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie zyskała nowy samochód 

ratowniczo – gaśniczy marki MAN. 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce  
 

 
 

 

W roku 2020 w stosunku do roku 2019 znacznie zmniejszyła się ilość 
przeprowadzonych kontroli oraz wydanych mandatów karnych. Powyższa 

sytuacja wynikała z faktu, iż wszyscy pracownicy PSSE w Wieliczce brali udział  
w działaniach przeciwepidemicznych w związku z wprowadzeniem na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii- SARS CoV-2. Praca Stacji obejmowała 

udzielanie informacji na wszelkie tematy organizacyjne związane z epidemią  
w tym zwłaszcza rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny lub izolacji oraz 

wydawaniu decyzji administracyjnych dotyczących SARS CoV-2  
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Zestawienie wybranych spraw prowadzonych w 2020 roku w porównaniu do 2019 

roku (w nawiasie): 

 Przeprowadzono 649  (1998) kontroli, 

 Wydano 6276 (451) decyzji administracyjnych w tym wydano 5971 

dotyczących SARS CoV-2 

 Nałożono 30 (56) mandatów,  

 Pobrano 127 (167) prób wody (105 woda do spożycia) 

 Pobrano  152 (261) próby żywności, 

 Przeprowadzono 6256 dochodzeń epidemiologicznych. (354) 

 Przedstawiciele PPIS w Wieliczce w okresie od 15.03.2020 do 20.10.2020 

koordynowali również pobory wymazów u osób podejrzanych o zakażenie 

SARS CoV-2 z terenu powiatu wielickiego. Łącznie skierowano na wymazy 

998 osób.  

 W związku z rozpoczęciem roku szkolnego oraz przepisami, które 

warunkowały zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny bądź 

hybrydowy uzyskaniem stosownej opinii inspektora sanitarnego, PPIS w 

Wieliczce wydał łącznie 138 przedmiotowych opinii, w tym 10 

negatywnych.  

 Przeprowadzono 32 postępowania administracyjne dotyczące chorób 

zawodowych, w tym wydano 5 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej 

 Oceniono 52 dokumentacje projektowe i dokonano 123 odbiorów nowych 

obiektów 

 Wydano 16599 (17599) szczepionek podmiotom leczniczym. 

 Rozdano 2670 (5959) materiałów edukacyjnych, 

 Przeprowadzono 7 (68) wizytacji z realizacji programów edukacyjnych 

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce pracują 24 osoby. 
 

 
Punkt poboru wymazów na obecność SARS-Cov2 w Wieliczce (fot/wieliczka.eu) 
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Powiatowy Inspektor Weterynarii w Wieliczce  

 

Zestawienie wybranych spraw prowadzonych w 2020 roku w porównaniu do 2019 
roku (w nawiasie): 

 Przeprowadzono 223 (718) kontroli zdrowia i ochrony zwierząt,  
 Pobrano 148   (164) próbek pasz do badań, 

 Przeprowadzono 267   (348) kontroli w ramach nadzoru nad 
bezpieczeństwem żywności,  

 Pobrano i przebadano 413 (306) prób środków spożywczych, 

 W akcji szczepienia lisów wolno żyjących wyłożono  285 (304) dawki 
szczepionki, 

 Zbadano przed i poubojowo 18 586 878 (18 888 298) szt. zwierząt 
rzeźnych. 

 Zaszczepiono przeciwko wściekliźnie   7520  (7556) psów i kotów 
  

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w 2019 roku pracowało 8 osób.  
Na koniec 2020r. było zatrudnionych 9 osób.  
 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

Zestawienie wybranych spraw prowadzonych w 2020 roku w porównaniu do 2019 
roku (w nawiasie) w PINB: 

- wydano 284 (340) decyzje 
- przyjęto do użytkowania 1595 (1615) obiektów 
- wydano 154 (183) postanowienia, 

-  dokonano 440 (552) kontroli  
- przyjęto1684 (1594) zawiadomienia o przystąpieniu do robót budowlanych 

realizowanych na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- dokonano łącznie 440 (410) kontroli, w tym 266 (348) kontroli 
terenowych,  

- prowadzono 4990 (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 (1985) postępowań (w tym: postępowania 
administracyjne, egzekucyjne, wyjaśniające i kontrolne, zawiadomienia o 

zakończeniu budowy, wnioski o pozwolenia na użytkowanie), 
- ilość otrzymanej korespondencji – 7713 (7539) pism, 
- ilość korespondencji wysłanej - 4831 (4067) dokumenty (pisma/postanowienia/ 

decyzje). 
Obsada kadrowa: 10 osób 
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4. Zrównoważony rynek pracy i pomoc bezrobotnym w Powiecie 

Wielickim 

 

Stopa bezrobocia w Powiecie Wielickim na koniec grudnia 2020r. wyniosła 5,4%, 

natomiast dla województwa małopolskiego i w kraju stopy bezrobocia za miesiąc 

grudzień 2020 r. wyniosły odpowiednio 5,3% i 6,2%. 

 

Stopa bezrobocia na terenie powiatu wielickiego na tle województwa 

małopolskiego i kraju

 
 

 

 

Na koniec grudnia 2020r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Wieliczce wyniosła 2777 osób, w tym 1504 kobiety. Prawo do zasiłku 

posiadało 518 osób bezrobotnych. W porównaniu z 2019 r. został odnotowany wzrost 

ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 752 osoby. 

 

 

Napływ i odpływ bezrobotnych w 2020 roku w miesiącach. 

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

Napływ 345 276 242 231 246 287 268 264 356 325 267 249 

Odpływ 215 213 182 73 96 182 240 175 300 308 308 312 
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Dział Ewidencji i Świadczeń wraz z Punktami Przyjęć w Niepołomicach i w 
Gdowie odpowiedział pisemnie na 717 spraw, które wpłynęły drogą 
korespondencyjną do urzędu. Wydano łącznie 1854 zaświadczeń do różnych 

instytucji, zakładów pracy, ZUS, WUP, Opieki Zdrowotnej itp. 
W roku 2020 wydano łącznie 7 124 decyzji orzekających m.in. o: 

 uznaniu lub odmowie uznania osoby za bezrobotną oraz utracie statusu 
bezrobotnego, 

 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 następstwie COVID-19 osoby które utraciły pracę lub umowy uległy 

rozwiązaniu z upływem czasu na który zostały zawarte po 15 marca 2020 roku, 
mogły otrzymać dodatek solidarnościowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 
Dodatek solidarnościowy przysługiwał od 1 czerwca, przez 3 miesiące, w 

wysokości 1400 zł. 

 Osoby posiadające status bezrobotnego, miały obowiązek poinformować 
niezwłocznie Powiatowy Urząd Pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego. 

 W przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego, prawo do 
zasiłku dla bezrobotnych lub o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, 
stypendium z mocy prawa ulegały zawieszeniu. Okres zawieszenia zasiłku 

następował od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego 
utraty. W tym okresie świadczenia zostały wstrzymane a następnie wydłużone o 

okres zawieszenia. 
W 2020 roku 157 osób poinformowało o przyznaniu dodatku 

solidarnościowego. W konsekwencji Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce łącznie 

wydał 314 decyzji o wstrzymaniu oraz o wydłużeniu zasiłku dla bezrobotnych. 
 

W roku 2020 pozyskano ogółem 3905 (w 2019 było 4777)  stanowisk pracy w 

ramach których:  

- praca subsydiowana 170  

- praca niesubsydiowana 3735  

 

W roku 2020 zaobserwowano spadek liczby pozyskanych ofert pracy w 

porównaniu do roku 2019r. w którym było 4777 (w tym 472 subsydiowanych, 

4305 niesubsydiowanych). Spadek liczby ofert pracy spowodowany jest trwającą 

pandemią koronawirusa, gospodarka na całym świecie, w tym w Polsce, zmaga 

się ze skutkami pandemii. Wywołany nią kryzys odbija się m.in. na rynku pracy. 

Polska gospodarka jak dotąd relatywnie, łagodniej przeszła przez pierwszą, 

wiosenną falę kryzysu, a dzięki programom pomocowym rządu stopa bezrobocia 

utrzymana została na niskim poziomie. Druga, jesienna fala zachorowań niesie za 

sobą jednak nowe zagrożenia dla polskich pracowników i pracodawców. Do końca 

marca 2020 pośrednicy pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce 

przeprowadzili 19 wizyt u pracodawców, w wyniku których pozyskano 10 ofert 

pracy na 26 stanowisk pracy. Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii, w kolejnych 

miesiącach roku zrezygnowano z bezpośrednich wizyt u pracodawców. 
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 Liczba podjęć pracy przez osoby bezrobotne w latach 2018-2020 

 
 

 

W 2020 roku zarejestrowano 6359 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi. Najliczniejszą grupę obcokrajowców, dla których rejestrowano 
w/w dokumenty stanowią obywatele Ukrainy (5906 szt.). 

 Spośród cudzoziemców, dla których zostały zarejestrowane oświadczenia o 
zamiarze powierzenia wykonywania pracy 4154 stanowią mężczyźni, a 2205 to 
kobiety.  

  
 Liczba zarejestrowanych oświadczeń dot. cudzoziemców w latach 2019 i 2020. 
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W 2020 roku poradnictwem zawodowym objęto 531 klientów bezrobotnych oraz 

poszukujących pracy. 

 W ramach porad indywidualnych odnotowano 113 wizyt. Problemy z jakimi 
najczęściej zgłaszały się osoby do doradcy zawodowego dotyczyły: 

- trudności w pozyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, 
- problemów z wyborem kierunku szkolenia, które zwiększyło by ich szanse  
na rynku pracy, 

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

okresu pozostawania bez pracy. 
Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID 19 zawieszono 

organizowanie spotkań grupowych dla osób bezrobotnych oraz dla młodzieży 

szkolnej z powiatu wielickiego. 

 
 

Wykonanie wydatków (Fundusz Pracy) ogółem 67 047 527,63 zł zł  
w tym:  

 zasiłki dla bezrobotnych ze składkami   5 941 970,46 zł 
 dodatki aktywizacyjne        249 913,20 zł 
 programy na rzecz promocji zatrudnienia ogółem:  4 138 957,51 zł 

 wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 56 306 022,12 
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6. Społeczeństwo informacyjne. 

W 2020 roku trwała realizacja (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 maja 
2022 roku. 

Realizacja projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego”  
w 2020 roku:   

(realizowano dalszą digitalizację  dokumentów analogowych PZGiK, udostępniano 
w ramach e-usług dokumenty z zasobów PZGiK, 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,  

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

Rok 
2016 2017 2018 2019 2020 

Kwota 
 24 925,95      185 303,97      750 788,90      859 927,39      1 708 320,77     

 

 

 

W 2020 roku prowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków na 
obszarach jednostek ewidencyjnych: Gdów, Niepołomice – obszar wiejski. 
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Wykonawca prac zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy 

przystąpił do prac terenowych związanych z wywiadem terenowym,  pomiarem 
budynków i użytków gruntowych. Umowa realizowana w ramach projektu pn. ”E-

usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego” współfinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020,  

 

W trakcie realizacji jest Digitalizacja, weryfikacja, utworzenie bazy danych GESUT  

i BDOT500 Dla Gminy Niepołomice, Wieliczka, Gdów, Biskupice oraz Kłaj. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



56 
 

7. Marka i wizerunek 

W 2020 roku podjęto szereg działań mających na celu informowanie 

mieszkańców o sytuacji epidemicznej na terenie powiatu wielickiego. Klasyczne 

działania promocyjne realizowane były w zakresie ograniczonym stosownie do 

zmieniającej się sytuacji epidemicznej.  

 
W związku z wprowadzonym stanem epidemii, na stronie internetowej powiatu 
wielickiego przez 2020 rok codziennie publikowano dzienne raporty z liczby 
zakażeń na terenie powiatu wielickiego 
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Zorganizowano następujące wydarzenia i projekty:  

 

 
Nagroda żeglarska Powiatu Wielickiego 

W kategorii Rejs Morski przyznano nagrodę dla Pana Pawła Dziedzica z 
gminy Wieliczka – za samotny rejs jachtem typu SETKA – trasą regat ,,POLONEZ 
CUP” - Świnoujście – Christianso – Świnoujście, bez zawijania do portów. 

Serdecznie gratulujemy! 
 

 
Konkurs artystyczny dla osób niepełnosprawnych i pracowników ŚDS-ów i WTZ-ów 

 
 



58 
 

 
II Konkurs Wiedzy o Powiecie Wielickim 

 

 

 
Powiat Wielicki wsparł organizację mikołajowej paczki dla samotnych seniorów i rodziców 
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25 października 2020 roku odbył się PLATINUM Rally Sprint im. Janusza Kuliga 

zorganizowany przez Automobilklub Krakowski.  Impreza zorganizowana była w Brzegach 

koło Wieliczki z udziałem wyłącznie zawodników licencjonowanych,  lista zgłoszeń 

przekroczyła 30 załóg. Partnerem wydarzenia był Powiat Wielicki. 

 

 
VI Powiatowy Turniej Zespołów Cheerleaders w Niepołomicach 
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Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców w Wieliczce 2020 

 

 
XI Szkolny dzień kariery zawodowej PCKZiU w Kampusie Wielickim 
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Koncert Noworoczny z cyklu ,,Lutnia i Goście: odbył się 11 stycznia 2020r. w Kampusie 

Wielickim 

 
 
Przygotowano i publikowano materiały prasowe: Kurier Wielicki, Kurier 

Powiatowy, Panorama Powiatu Wielickiego, Głos Wielicki, Nowy Czas Wielicki. 

 Publikacje w gazecie  Kurier Powiatowy - 10 wydań /  228 artykułów 
 Publikacje w gazecie  Kurier Wielicki - 12 wydań / 60 artykułów 
 Publikacje w gazecie  Panorama Powiatu Wielickiego - 12 wydań / 

36artykułów 
 Publikacje w gazecie  Głos Wielicki - 12 wydań / 24 artykuły 

 Telewizja Powiat Wielicki news – 12 odcinków 
 

 

 

W ramach informacji o działalności Powiatu Wielickiego w 2020 roku 

przygotowano:  

Aktualizacja strony internetowej www.powiatwielicki.pl: 

 1304 aktualności w 2020 roku, w tym 876 dotyczące koronawirusa + Dzienne 

raporty o koronawirusie w Powiecie Wielickim 

Aktualizacja portalu Facebook: 

 1098 postów w 2020 roku 

 Od stycznia do grudnia 2020 wzrost obserwujących o 6 tys. 
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8. Zarządzanie rozwojem powiatu 

Zgodnie z przygotowaną w 2019 roku przez Zarząd Powiatu Wielickiego 

koncepcję Powiatowego Centrum Obsługi Mieszkańców zlokalizowanego  

w Wieliczce przy ul. Powstania Styczniowego w 2020 roku prowadzono prace nad 

uzyskiwaniem pozwoleń na budowy obiektów, prowadzono postępowania 

przetargowe. 

 

W 30 listopada 2020 roku Powiat Wielicki ogłosił przetarg na budowę nowego budynku 

Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. 

Projektowany obiekt Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Wieliczce o łącznej 

powierzchni użytkowej 493,4 m2, będzie pełnił funkcję socjalno-administracyjną 

oraz garażową. Budynek będzie dwukondygnacyjny z łącznikiem pomiędzy 

projektowanym budynkiem a budynkiem Państwowej Straży Pożarnej. Obiekt 

zaprojektowano w konstrukcji murowanej. Budynek Krakowskiego Pogotowia 

Ratunkowego wysokością oraz rozwiązaniami materiałowymi elewacji nawiązuje 

do zatwierdzonego projektu sąsiedniej strażnicy. Nowa siedziba pogotowia 

ratunkowego w Wieliczce ma być gotowa w 2021 roku, w 130 rocznicę powstania 

Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. 
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Podpisanie porozumienia intencyjnego na mocy którego zapoczątkowano proces 

przygotowania i realizacji nowej Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.  

 
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.  
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Powiat Wielicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 106 751 zł z Funduszu Inwestycji 

Samorządowych (Tarcza antycovidowa I). 

 

 

Powiat Wielicki w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymał 

5,5 mln zł (Tarcza antycovidowa II).  
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Środki z tarczy II będą wsparciem dla następujących inwestycji: 

 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Matejki w Wieliczce. LO posiada aktualnie instalację wykonaną w latach 60- tych ubie-

głego stulecia. Instalacja wykonana jest przewodami aluminiowymi, w izolacji 

gumowej w systemie TN-C, obecnie niedopuszczalnym w instalacjach wnętrzowych. 

Zaplanowany remont jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa p. poż. 

w budynku, a także stanowi warunek dalszego funkcjonowania. Inwestycja jest 

w pełni gotowa do realizacji. Kwota dofinansowania z RFIL to 0,5 mln złotych. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 2023 K w Biskupicach o dł. 340 m. Zostanie 

wykonana nowa nawierzchnia na poszerzonej jezdni o szerokości 5,50 m wraz 

chodnikiem. Dodatkowo zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i przebudowa sieci 

uzbrojenia te-renu. Zostaną poszerzone pobocza do szerokości 1 m i umocnione 

skarpy. Kwota dofinansowania z RFIL to 1 mln złotych. 

 Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce 

z znajdującym się w przyziemiu (pod halą) parkingiem samochodowym w miejscu 

obecnie istniejącej starej hali sportowej i parkingu. Budynek LO zlokalizowały jest 

w centrum Wieliczki, w otoczeniu zabudowy edukacyjnej, bez możliwości wykonania 

jakichkolwiek dodatkowych elementów infrastruktury sportowej. Kwota 

dofinansowania z RFIL to 4 mln złotych 
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10. Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2020 roku: 

 

- Budowa Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego – koszt całkowity ok. 

11,5 mln z tego w 2020 roku 5.531.535,17 zł,  

W 2020 roku zakończono roboty budowlane i wykończeniowe, zamontowano 
wyposażenie obiektu i dokonano jego odbioru. Budynek stanowi siedzibę:  

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz całodobowego Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej,  

 Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,  
 Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej,  
 Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego,  
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Wizualizacja nowego budynku Komendy PSP oraz budynku Krakowskiego Pogotowia  

przy ul Powstania Styczniowego w Wieliczce – widok od strony południowej 

 

- Budowa nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Wieliczce - w 2020 roku: zakończono przygotowanie dokumentacji projektowej 

oraz dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, przeprowadzono postępowanie 

przetargowe, wyłoniono wykonawcę – w 2020 r. wydatkowano kwotę 19 645,56 

zł 

 

- Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego – miejsca 

stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce – w 2020 r. 

wydatkowano kwotę 1 000 000 zł 

 

- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie   – w 2020 r. wydatkowano 

kwotę 22 755,00 zł, 
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- Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w 

Niepołomicach – w 2020 r. wydatkowano kwotę 320 691,10 zł (wkład powiatu w 2020 

roku) 
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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. 

 
W 2020 roku ze względu na wprowadzenie stanu epidemii w związku z COVID-

19, na Centrum spoczywała koordynacja działań polegających na zabezpieczeniu 
właściwych i bezpiecznych warunków pracy w PCPR, jak również stworzenia 
warunków do przyjmowania stron z zachowaniem wszystkich zaleceń reżimu 

sanitarnego. To również był czas wzmożonego nadzoru nad placówkami 
opiekuńczo-wychowawczymi, wsparcia dziennego, warsztatami terapii 

zajęciowej, środowiskowymi domami samopomocy czy domami pomocy 
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społecznej, które znalazły się podobnie jak placówki medyczne w grupie 

najbardziej narażonych instytucji na negatywne skutki pandemii.  
Niestety Nasze placówki również odczuły jej skutki ale dzięki zaangażowaniu 

pracowników zarówno PCPR-u jak również wspomnianych placówek oraz dzięki 
wsparciu finansowemu, otrzymanemu w ramach realizacji przez Nas programów 
rządowych dedykowanych właśnie takim instytucjom na zwalczanie skutków 

Covid -19 udało się optymalnie zabezpieczyć życie i zdrowie Naszych 
podopiecznych jak również pracowników.  

 
W ramach realizowanych projektów w związku z przeciwdziałaniem skutkom 
COVID-19, PCPR pozyskało łącznie 1.105.451 zł z czego:  

a) „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19” - 82.216 zł,  

b) „Kooperacje przeciw COVID w ramach Kooperacji 3D- model wielosektorowej 
współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – 13.630 zł  

c) na zabezpieczenie funkcjonowania domów pomocy społecznej - 206.105 zł  

d) 500+ dla osób niepełnosprawnych w ramach programu: „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi” – 803.500 zł.  

 

Środki finansowe na realizację przez PCPR 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. 

W 2020 roku Powiat Wielicki otrzymał z PFRON środki w wysokości  

2 443 209,00 zł, które w całości przeznaczono na rehabilitację społeczną osób 

niepełnosprawnych, przy czym z przyznanych środków kwota w wysokości 

1 311 744,00 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 1 131 465,00 zł w następujący 

sposób: 

 - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze –700 000,00 zł,  

 - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych 

i w komunikowaniu się – 429 465 zł,  

 - dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 520 000,00 

zł. 

 – dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w 
komunikowaniu się – 609 465 zł  

 – dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza– 

przewodnika – 2 000zł.  
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Przyznane środki wydatkowane były w następujący sposób:  

 

Nazwa zadania 
Złożone 
wnioski 

Wypłacone dofinansowanie 
(liczba wniosków i kwota) 

Wnioski              
nie 

dofinansowane 

Usługi tłumacza języka 
migowego 

1 1(888,00 zł) 0 

Likwidacja barier 
architektonicznych 

50 29 (339 055 zł) 21 

Likwidacja barier technicznych 52 49  (183 881 zł) 3 

Likwidacja barier                     
w komunikowaniu się 

70 55 (85 790 zł) 15 

Sprzęt rehabilitacyjny 27 24 (43 875 zł) 3 

Przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze 
1015 1003 (476 019 zł)  12 

Warsztaty Terapii Zajęciowej x 64 osoby (1 457 949 zł) x 

 

PCPR w Wieliczce w roku 2020 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 2020r. wpłynęło 70 wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny 

samorząd”, z czego dofinansowanie przyznano na 61 wniosków i tyle zawarto 

umów na łączną kwotę 307 233 zł w ramach modułu I i II.  

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 
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 Kwoty dofinansowania w zawartych umowach, w podziale na realizowane zadania.  

Stan na dzień 29.01.2021r.   

 

W roku 2020r. 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 rozwinięte gospodarczo i społecznie. 

W ramach programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2020roku 
podpisano dwie umowy na 

 dofinansowanie zakupu i montażu szybu windy zewnętrznej w budynku 
Urzędu Gminy w Gdowie;  

 dofinansowanie modernizacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Śledziejowicach i zakupu niezbędnego wyposażenia.  

  
Łącznie na realizację programu przeznaczono kwotę 254 813,39 zł. pochodzącą 

ze środków PFRON. 

 

W 2020r. Powiat Wielicki przystąpił do realizacji programu PFRON „Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ”. Celem programu było 

zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek 

działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych 

chorobami zakaźnymi, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych, 

które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi 

uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Na podstawie 

omów otrzymano łącznie 838 900,00 zł na pomoc finansową dla adresatów 

programu. Z pomocy tej skorzystało łącznie 653 osób niepełnosprawnych. 
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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 2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z uwagi na ograniczenia 

epidemiczne nie organizowało obchodów Powiatowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Przy PCPR prowadzi działalność Punkt Interwencji Kryzysowej. 

W 2020 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej zostało przyjętych 197 osób,  

w tym korzystających po raz pierwszy z pomocy w PIK - 162 osoby.  

Łącznie przeprowadzono 1430 spotkań z klientami o charakterze interwencji, 

konsultacji, porad psychologicznych, pedagogicznych czy sesji terapeutycznych 

udzielono również 144 porady telefoniczne oraz przeprowadzono 253 godziny 

terapii rodzinnej. Do Punktu Interwencji Kryzysowej zgłosiły się 34 osoby 

doświadczające przemocy w rodzinie.  

Specjaliści Punktu Interwencji Kryzysowej udzielili również:  

36 - porad w zakresie uzależnień, współuzależnienia;  

72 - konsultacji i porad prawnych.  

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami spotkania w czasie pandemii 

odbywały się z wykorzystaniem środków do komunikacji zdalnej tj. telefonu, 

aplikacji do wideo połączeń takich jak: whatsapp, masanger, zoom, teams. 

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w roku 2020 realizował cele strategiczne i kierunki działań zawarte w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wielickim na lata 2014-2020, 

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2019-2020, oraz Powiatowy Program 

Profilaktyczno - Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą  

w rodzinie w Powiecie Wielickim na Lata 2014 -2020. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce realizując przepisy ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej  w 2020 roku 

wydało łącznie 302 decyzje administracyjne. Przez cały rok wydatkowano łącznie 

kwotę: 1 753 949,88 zł, w tym kwotę 579 598,56 zł uzyskaną z dotacji celowej  

z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych oraz 

dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego oraz kwotę 1 174 351,32 zł 

na pozostałe świadczenia na dzieci i osoby pełnoletnie wynikające z ustawy  

o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 

 

Przez okres 12 miesięcy PCPR w Wieliczce w ramach świadczenia na pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wypłacił łącznie 
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kwotę:1 107 661,95zł, 

z czego: 

• 344 641,30 zł dla Zawodowych Rodzin Zastępczych 

• 410 770,67 zł dla Niezawodowych Rodzin Zastępczych 

• 350 213,86 zł dla Spokrewnionych Rodzin Zastępczych 

• 2 036,12 zł dla Pomocowych Rodzin Zastępczych  

 

W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej to gmina właściwa dla 
jego pochodzenia współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej,  
w wysokości: 

10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka 
30% wydatków na opiekę i wychowanie w drugim roku pobytu dziecka 

50% wydatków na opiekę i wychowanie w trzecim roku i następnych latach 
pobytu dziecka 
W roku 2020 kwota stanowiąca zwrot z gmin Powiatu Wielickiego z tytułu 

pokrycia kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych, wyniosła: 225 986,57 zł, 

 
W 2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Organizator Pieczy Zastępczej 
obejmował współpracą dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze typu 

socjalizacyjnego tj.:  

 Dom Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach  
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Caritas 

Archidiecezji Krakowskiej w Kłaju. 

PCPR w Wieliczce – Organizator Rodzinnej Pieczy zastępczej obejmował także 
współpracą  sześć placówek wsparcia dziennego, funkcjonujących na terenie 

Powiatu Wielickiego w miejscowościach: Wieliczka, Niepołomice (w tym filia 
placówki w Staniątkach), Zabłocie, Szarów, Zagórzany. 

W 2020 roku PCPR realizowało również zadania : 

- świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej – 53 130 zł, 

- świadczenie „Dobry Start” w związku z rozpoczęciem roku szkolnego – 95 

wniosków na kwotę 28 500 zł. 

 

Na przestrzeni 2020 roku na terenie Powiatu Wielickiego funkcjonowało  

14 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 3 rodziny pełniące funkcję pogotowia 

rodzinnego i 4 rodziny specjalistyczne.  

 

Na terenie Powiatu Wielickiego funkcjonowały w 2020 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 : 4.523,14 zł. 
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 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 : 3.829,57zł. 

 

 Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” w Grabiu dla osób 

przewlekle somatycznie chorych przeznaczony jest  dla 39 mieszkańców. 

- Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił: 4.064,00 zł. 

 

 Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” dla osób przewlekle 

psychicznie chorych w Sułkowie z 60 miejscami. 

- Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił : 4.044,65 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 2020 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 2020 roku kwota dotacji wynosiła 

1.752,50 zł. miesięcznie na osobę przebywającą w placówce 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce realizowało w  2020 roku  

projekt „"Deinstytucjonalizacja szansą na dobra zmianę- projekt zintegrowany . 

Powiat Wielicki.  

Celem projektu jest utworzenie i przetestowanie 

zdeinstytucjonalizowanego, środowiskowego modelu usług medycznych  

i społecznych dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie 

powiatu wielickiego w okresie od sierpnia 2019 do nadal 

W założeniu projektu bezpośrednią grupę odbiorców wsparcia stanowią 

pełnoletnie osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego.  

W bieżącym okresie rozliczeniowym  w ramach działań profilaktycznych 

kontynuowano spotkania w celu ustalenia szkoleń dla pracowników zawodów 

zaufania społecznego  z terenu powiatu .Odbywały się spotkania osobiste oraz 

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  

i zostało przeszkolonych  ponad 450 osób które na co dzień są pracownikami 

zaufania publicznego.  
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W ramach działań w roku 2020  zostało przeprowadzonych 56 godzin  spotkań 

edukacyjno- profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu 

naszego powiatu . Spotkania miały charakter warsztatów 4 godzinnych. Kolejnym 

działaniem były zajęcia  edukacyjno – profilaktyczne dla rodziców uczniów   

z terenu naszego powiatu, które ze względu na ograniczenia epidemiologiczne nie 

były realizowane. 

W ramach działań profilaktycznych PCPR organizował Piknik Rodzinny „ZDROWIE 

ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE” PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

zorganizowany w Niepołomicach oraz w Staniątkach. 

 

 

W roku 2020 roku uległy poprawie warunki lokalowe  PCPR-u.  

 

 

Od 14 grudnia 2020 roku PCPR przyjmuje mieszkańców powiatu w nowej 

siedzibie przy ulicy Niepołomskiej 26G, miejsce dostosowane jest do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, a nowo powstała przy niej struktura pomocy jaką jest 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce świadczy wsparcie dla osób 

znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych. Dzięki nowej siedzibie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wychodzi jeszcze bardziej naprzeciw 

potrzebom osób znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej. 

Ze względu na specyfikę świadczonych usług oraz grupę ich odbiorców, 

szacuje się, że rocznie będzie to około 10 tysięcy osób. 

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej był realizowany projekt w ramach 9. Osi 

Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne 



77 
 

i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – 

ZIT,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków 

interwencji kryzysowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Łączna wartość projektu wynosi 2 734 243,02 zł w tym dofinansowanie 

2 535 193,02 zł(92,72 % kosztów kwalifikowanych projektu). 

Realizatorami projektu są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz 

Starostwo Powiatowe w Wieliczce (w zakresie prac wyposażeniowych OIK). 
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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 234,975 km. 
Na terenie Gminy Biskupice: 21,37km. 
Na terenie Gminy Gdów: 56,59km. 

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. 

 

Zgodnie z przyjętym Planem w 2020 r. realizowane były następujące zadania:  

„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” 
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W 2020 roku zakończono zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 2028K 

Zbydniowice-Siercza w Golkowicach – wartoś zadania 1 150 732,75 zł 

 
 

 

W 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych powiat Wielicki 

otrzymał 2 839 869 złotych. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie 

dwóch zadań. Pierwszym jest przebudowa drogi powiatowej Cichawa-Kłaj w 

miejscowościach Targowisko i Kłaj. Wartość tego projektu to 818 173 zł, a 

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 572 721 zł. Drugą inwestycją 

jest przebudowa drogi powiatowej Targowisko-Węgrzce Wielkie w miejscowości 

Staniątki. Wartość projektu to 3 238 783,57 zł, a dofinansowanie z Funduszu 

Dróg Samorządowych – 2 267 148 zł. 

 

Przebudowa drogi powiatowej Cichawa-Kłaj w miejscowościach Targowisko i Kłaj.  
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Przebudowa drogi powiatowej Targowisko-Węgrzce Wielkie w miejscowości Staniątki. 

 
 

 

Inwestycje drogowe w 2020 roku: 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa - Kłaj w km od 5+138,00 do 

5+592,58 w miejscowości Targowisko oraz w miejscowości Kłaj, powiat wielicki - 

483.843,13 zł (w tym z FDS 338.689,70 zł); 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K Targowisko - Węgrzce Wielkie w km 

6+541,45 do km 7+495, 70 w miejscowości Staniątki, powiat wielicki - 

511.268,07 zł (w tym z FDS 343.190,41 zł); 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice-Siercza od granicy 

powiatu do skrzyżowania z droga gminną nr 561009K w km 0+000,00 do km 

0+847,45 w miejscowości Golkowice, gmina Wieliczka, powiat Wielicki - 

1.123.744,89 zł (w tym z FDS 866.631,68 zł); 

- Doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2051K - 

ul. Ochota w Wieliczce - 63.898,50 zł; 

- Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+68 

odcinka drogi powiatowej nr 2044K w miejscowości Wieliczka - ul. Jedynaka - 

32.053,80 zł; 

- Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 

0+304 odcinka drogi powiatowej nr 2050K w miejscowości Wieliczka - ul. 

Krzyszkowicka - 5.535,00 zł (wykonano tylko dokumentację projektową z 

powodu zawieszenia programu dofinansowania); 

- Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 

0+430 odcinka drogi powiatowej nr 2050K w miejscowości Wieliczka - ul. 

Krzyszkowicka - 5.535,00 zł (wykonano tylko dokumentację projektową z 

powodu zawieszenia programu dofinansowania); 

- wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntów - odszkodowania za 

nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych) - 609.751,90 zł, 

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych (zadanie: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice-Siercza od granicy powiatu 
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do skrzyżowania z droga gminną nr 561009K w miejscowości Golkowice, gmina 

Wieliczka, powiat wielicki) -22.283,32 zł. 

 

Przygotowanie Inwestycji: wykonanie dokumentacji projektowej w 2020 roku:  

 

- 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 - 88.314,00 zł (w tym 79.482,60 zł wydatki niewygasające); 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości 

Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do 

skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K -45.900,00 zł; 

- Przebudowa skrzyżowania w km 7+260 drogi powiatowej nr 2026 K Mogilany 

Raciborsko- Dobranowice - 57.359,99 zł; 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K Wieliczka - Grabówki -198.891,00 zł; 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2036K w miejscowości Chorągwica - 

Raciborsko w m. Chorągwica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 

2022K do budynku OSP w Chorągwicy - 37.900,00 zł;  

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie - Marszowice – Łapanów w 

miejscowości Niegowić na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą 

gminną nr 560110K - 30.504,00 zł; 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki - Niegowić w miejscowości 

Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966  

do potoku Zborówek - 121.400,00 zł (w tym 109.330,00 wydatki 

niewygasające); 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice - Kunice od istniejącego 

chodnika do drogi gminnej nr 560055K w miejscowości Biskupice - 56.949,00 zł; 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie - Marszowice – Łapanów  

w miejscowości Szczytniki i Brzezie - 30. 750,00 zł; 

- 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 m. Gorzków - 203.385,00 zł (w tym 195.645,00 

zł wydatki niewygasające); 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany - Raciborsko - Dobranowice w 

m. Raciborsko, od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560987K - 78. 

720,00 zł (w tym 78. 720,00 zł wydatki niewygasające); 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś - Węgrzce Wielkie od drogi 

wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej wewnętrznej nr 17 wraz z budową mostu - 

92.422,00 zł (w tym 92.422,00 zł wydatki niewygasające), 

 

Przebudowy dróg wykonanie lokalnych nakładek asfaltowych: 
- 1954 K Dziekanowice – Jankówka w miejscowości Jankówka - 103658,25 zł 

- 2027K Wieliczka – Myślenice w miejscowości Gorzków - 12609,35 zł 
- 2032K Pawlikowice - Koźmice Wielkie w miejscowości Koźmice Wielkie - 

106344,73 zł 
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- 2029K Podstolice – Ochojno w miejscowości Grabówki/Podstolice - 73249,26 zł 

- 2021K Siedlec -Stradomka – Nieznanowice w miejscowości Wieniec - 61636,65 
zł 

- 2011K Kraków – Niepołomice w miejscowości Niepołomice ul. Krakowska – 
61884,08 zł 
- 2034K Rożnowa – Siercza w miejscowości Siercza (remont chodnika) - 

107843,94 zł, 
 

 
Wydatki na drogi w Powiecie Wielickim w 2020 roku 

Opis grupy zadań Wydatki w zł. 
Udział 

procentowy 

Inwestycje drogowe 10 058 757,26 72% 

Remonty i letnie utrzymanie dróg 1 241 533,30 9% 

Zimowe utrzymanie dróg 952 422,41 7% 

Inne* 1 659 497,93 12% 

Razem wydatki zrealizowane 13 912 210,90 100% 
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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 2020, poz. 1219 z późn. zm.), organ 

wykonawczy powiatu w celu realizacji polityki ochrony środowiska sporządza 

powiatowe programy ochrony środowiska. „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 bieżącym 

roku i przedstawiony Radzie Powiatu Wielickiego. Starosta Wielicki w ramach 

swoich kompetencji wykonuje zadania określone w w/w „Programie...”. Zadania 

pokrywają się z zadaniami ujętymi w Strategii Powiatu Wielickiego na lata 2014 – 

2020. 

W 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 

kontrole, 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 –  

w 2020 r. Wydział Komunikacji i Transportu przeprowadził 1 kontrolę doraźną. 

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 2020 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 jedno 

nowe pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. W roku 2020 

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 2020 
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Starosta Wielicki nie wydawał w/w decyzji. Nie został również utworzony żaden 

obszar ograniczonego użytkowania dla dróg krajowych przez Radę Powiatu 

Wielickiego. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba 

po wyczerpaniu innych możliwości technicznych, technologicznych 

i organizacyjnych. Ponadto w celu ograniczenia uciążliwości hałasu 

przemysłowego Starosta wydaje decyzje określające dopuszczalne poziomy 

hałasu w środowisku. W roku 2020 Starosta wydał jedną decyzję 

o dopuszczalnym poziomie hałasu. 

Cel dotyczący braku zagrożeń ponadnormatywnej emisji pól 

elektromagnetycznych do środowiska ma być osiągany poprzez działania 

podejmowane w dwóch kierunkach interwencji. Jednym z nich jest ocena 

oddziaływania pól elektromagnetycznych. Starosta Wielicki gromadzi i analizuje 

dane nt. instalacji emitujących pola elektromagnetyczne wymagających 

zgłoszenia. W roku 2020 wpłynęło/zweryfikowano 23 informacji o zmianie danych 

w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne stacji bazowych telefonii 

komórkowej oraz 15 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. 2021, poz. 624 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 2020  

nie zatwierdzano projektów robót geologicznych dla rozpoznania złoża kopalin 

pospolitych, nie zatwierdzano również dokumentacji ustalających 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 2020 wykonano 3 kontrole 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 2020 Powiat Wielicki udzielił dotacji na w/w 

zadanie w łącznej wysokości 15 000,00 zł, w tym dla Gminy Kłaj – 1 905,00 zł, 

Gminy Biskupice – 2 380,50 zł, Gminy Niepołomice  - 4 762,50 zł, Gminy Gdów – 

2 380,50 zł, Gmina Wieliczka -  3 571,50 zł. 

W ramach osiągnięcia celu dot. wysokiego poziomu różnorodności 

biologicznej w powiecie wielickim Starosta realizuje zadania w kierunku 

prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. W 2020 r. przeprowadzono 

zadanie dot. opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów lub 

inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa za kwotę 

15 714,00 zł oraz nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 

za łączną kwotę 28 306,00 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 – 1 833,00 zł, Nadleśnictwo Myślenice – 22 480,00 zł, 

Nadleśnictwo Niepołomice - 3 993,00 zł.  

Kwestie związane z gospodarką odpadami zostały natomiast 

uwzględnione w „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. Niepołomska 26g (do maja 2020 roku ul. Daniłowicza 12) – archiwum 

zakładowe. 

 

W 2020 roku od kwietnia do czerwca przeprowadzono trudną operację 

przeniesienie całości dokumentacji archiwalnej Starostwa Powiatowego do 

nowego budynku przy ul. Niepołomskiej 26G. Zasoby archiwalne (bez archiwów 

podręcznych wydziałów) obejmują ponad 1700 mb akt. Do tej pory były one 

zgromadzone w różnych lokalizacjach w archiwum przy ul. Daniłowicza, przy ul. 

Słowackiego 29, przy ul. Sienkiewicza 13, na Rynku Górnym 2 oraz w 

Niepołomicach.  

Nowy budynek przy ul. Niepołomskiej pozwolił na usytuowanie archiwum w 

części podziemnej budynku dla: Starostwa Powiatowego, Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.  

Cały proces przeniesienia 1,6 km akt Starostwa wykonali samodzielnie 

Pracownicy Starostwa Powiatowego bez dodatkowych kosztów.  

Warto zauważyć, że przechowywanie dokumentacji określają z odpowiednie 

przepisy. Dla przykładu: w prawie budowlanym jest napisane: Właściwy organ 

prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowuje zatwierdzone 

projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę,  

co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego, w praktyce oznacza to  

co najmniej kilkadziesiąt (kilkaset) lat przechowywania dokumentacji dla każdego 

budowanego lub przebudowywanego obiektu zlokalizowanego na terenie powiatu. 
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W 2020 roku zamontowano szklane zabezpieczenia przeciwwirusowe  

na stanowiskach obsługi mieszkańców w Starostwie Powiatowym i Powiatowym 

Urzędzie Pracy. 

 

Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Wieliczce 

Rok Ilość etatów 

2016 128,25 

2017 134,72 

2018 142,40 

2019 137,65 

2020 134,65 

 

 
Zestawienie wybranych spraw prowadzonych przez wydziały Starostwa 

Powiatowego w Wieliczce: 
 

Realizowane wybrane sprawy (zestawienie ilościowe w latach) 2018 2019 2020 

Ilość korespondencji przychodzącej –  listów, pism, 

faktur 
17 799 16 962 17 031 

Ilość korespondencji wychodzącej - listów 33 397 33 894 32 335 

Ilość pism elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP  1 840 2 692 6859 

Sprawy dotyczące skarg, wniosków, petycji, 
działalności lobbingowej  

54 88 85 

Wnioski o dostęp do informacji publicznej 260 285 206 

 Liczba udzielonych porad prawnych  803 1 068 646 
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Zawarte umowy i aneksy do umów dotyczących 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  

40 59  57 

Ilość tomów zgromadzonej w 2020 roku 

dokumentacji archiwalnej  
637 842 1238 

Ewidencja stowarzyszeń fundacji (ilość spraw) 371 423 214 

Procedury sprowadzenia zwłok  16 16 12 

Wnioski o wspieranie dokształcania zawodowego 
nauczycieli  

141 132 162 

Awans zawodowy nauczycieli  70 25 31 

Ilość rozliczonych faktur zakupowych i dokumentów 
księgowych 

3 076 2 970 2634 

Ilość wystawionych dokumentów sprzedażowych 152 190 212 

Wydane dowody rejestracyjnych pojazdów  18 164 18 507 13 967 

Wydane  pozwolenia na czasowa rejestracje 
pojazdów 

18 153 17 184 14 773 

Wydane tablic rejestracyjnych stałych 13 090 14 077 12 212 

Dokonane adnotacji w dowodach rejestracyjnych 
pojazdów 

1 340 1 055 7378 

Przyjęte zgłoszeń o sprzedaży pojazdów 2 629 2 335 12 503 

Prowadzony nadzór nad diagnostami 77 85 24 

Wydane prawa jazdy  3 660 3 514 2 783 

Liczba przyjętych operatów do zasobu geodezyjnego 6 000 7 000 6800 

Dokonane zgłoszenia geodezyjne 6 576 6 900 6 860 

Prowadzone projekty modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków 

2 2  2 

Wnioski o pozwolenia na budowę rozpatrzone w roku 1 988 2 078 1863 

Wydane pozwolenia na rozbiórkę 72 79 87 

Wnioski o zmianę decyzji pozwolenia na budowę 238 217 177 

Wydane dzienniki budowy 1 765 2 047 1976 

 
 



89 
 

VII. Majątek Powiatu Wielickiego 

 
Zasób nieruchomości powiatu - stan na 31 grudnia 2019 roku. 

W 2020 roku pozyskano działki: 
od osoby fizycznej - Parking Wieliczka ul. Niepołomska  
od PPR Sp. z o.o.  – Gdów, działka niezabudowana obok Zespołu Szkół 

(przewidywana pod salę gimnastyczną) 
 

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) 
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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) 

 

Wieliczka M 0,0665 

Nieruchomośc zabudowana 

(parking) połozona przy 

ul.Niepołomskiej 

293 908,50 zł 

(wartość po 

zrealizowaniu parkingu) 

Gdów 0,37 

Nieruchomość zabudowana 

położona w Gdowie, Trwały 

zarząd: Zespół Szkół w Gdowie 

 Dla nieruchomości brak 

operatu szacunkowego, 

wartość księgowa: 

budynek 4498944,57 zł, 

grunt 74000,00 

Gdów 0,0838 

Nieruchomość gruntowa 

położona w Gdowie,   

Brak operatu 

szacunkowego, wartość 

księgowa: 30 000,00 

Gdów 0,88 

Działka niezabudowana obok 

Zespołu Szkół (przewidywana na 

salę gimnastyczną) 

139 400,00 

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 

2 060 044,57 

Wieliczka_M 0,1403 
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Wieliczka_M 0,0356 

budynek biurowy „Leonardo” 

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 

 


