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GMINA ZIELONKI WŚRÓD LIDERÓW 

dlatego dobre wspólne decyzje Rady i Wójta Gminy, 

sprawne i dalekowzroczne zarządzanie oraz osiągnięte wyniki, 

docenione zostały szeregiem ogólnopolskich wyróżnień 

Najważniejsze z wyróżnień otrzymanych przez gminę Zielonki: 

2010   IX miejsce spośród 1576 gmin wiejskich w Polsce w najbardziej prestiżowym 

Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” (nazywanym też „Złotą Setką Samorządów”) 
więcej na stronie  39

2010   Wyróżnienie w konkursie „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2010” 

w kategorii I - Miejscowość/gmina
więcej na stronie  39 

2010   V miejsce w rankingu na najlepszą w rozwoju gospodarczo-społecznym 

spośród 179 gmin małopolskich opracowanym przez Małopolski Instytut Samorządu 

Terytorialnego i Administracji w Krakowie i Urząd Statystyczny w Krakowie 

2010   Nominacja do fi nału konkursu „Teraz Polska“ w kategorii Gmin Wiejskich

2009   II miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”
więcej na stronie  39

2009   I miejsce i tytuł „EURO-Gmina Roku” dla najlepszej gminy 

wśród małopolskich samorządów gminnych
więcej na stronie  39 

2009   I nagroda w ogólnopolskim konkursie i tytuł „Modernizacja Roku 2008“ 

za realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 

na Centrum Integracji Społecznej i Park Wiejski w Zielonkach“ 
więcej na stronie  39 

2008   VI miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 
więcej na stronie  39 

2008   I miejsce w konkursie „Mądra Gmina 2007” organizowanym przez MISTiA 

za efektywne podnoszenie kwalifi kacji pracowników i przedsiębiorców 
więcej na stronie  39 

2007   I miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” spośród 1576 gmin wiejskich w Polsce 
więcej na stronie  39 

2007   Wyróżnienia: 

•  w konkursie „Teraz Polska“ w kategorii Gmin Wiejskich - 14 miejsce w I edycji

•  w konkursie „Najbardziej Proekologiczna Społeczność Gminna Małopolski 2007“

•  w konkursie na Dobrą Markę pn. „Firma Przyjazna Rodzicom“ 

dla Urzędu Gminy Zielonki

ZGODA BUDUJE



Tradycyjnie już prezentujemy Państwu podsu-

mowanie realizacji zadań w okresie mijającej 

kadencji Samorządu Gminy Zielonki. Mate-

riał zawiera szereg informacji statystycznych 

i fi nansowych opisujących główne kierunki 

działalności i najważniejsze inwestycje w mi-

jającym czteroleciu (2006 – 2010). Podej-

mowane inicjatywy, przedsięwzięcia i trudy 

inwestycyjne systematycznie lokowały gmi-

nę Zielonki w czołówce wielu ogólnopolskich 

rankingów pośród prawie 1600 gmin wiejskich. 

Tradycyjnie też zajmowaliśmy znaczące miejsca wśród małopolskich 

gmin. Gmina Zielonki to już dobrze kojarząca się marka, mająca 

utrwaloną renomę.

Setki przedsięwzięć mogły zostać podjęte i zrealizowane kompleksowo 

dzięki zaangażowaniu, społecznej pracy, wsparciu wielu wspaniałych 

mieszkańców gminy, ale także radnych, sołtysów, jednostek OSP, Kół 

i Stowarzyszeń. Uprawnione są więc słowa mojej wdzięczności dla 

mieszkańców i wspólnej satysfakcji z wykorzystania szans przez nasz 

samorząd. Była przecież samorządowa konkurencja, stawialiśmy 

duże wyzwania, dotykają nas kryzysy, a ekstremalne zjawiska atmo-

sferyczne nie były przecież nam obce w ciągu ostatnich czterech lat.

Zachęcając do lektury publikacji, wyrażam przekonanie, że pozwoli 

ona Państwu uzyskać podstawowe informacje na temat zakresu dzia-

łalności i różnorodnych wydatków gminy.

        Bogusław Król

V KADENCJA SAMORZĄDU GMINY ZIELONKI

2006-2010

Bogusław Król - WÓJT GMINY ZIELONKI



Antoni Banaś 

Bibice - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 

członek KI, członek KIG, członek KRŚ 

Adam Chludek

Brzozówka - Przewodniczący KRŚ, członek KIG

Romuald Chwastek 

Bosutów-Boleń - członek KR, członek KS

Adam Duliński 

Grębynice - członek KR, członek KRŚ

Czesław Gaweł 

Trojanowice - członek KIG, 

członek KS (zmarł 21.04.2009 r.)

Augustyn Jach 

Węgrzce - Przewodniczący KO, członek KR

Ryszard Krawczyk 

Owczary - Przewodniczący Rady Gminy, 

przewodniczący KI, członek KO, członek KB

Krzysztof Król 

Batowice - członek KIG, członek KRŚ

Lucyna Kwiecień 

Wola Zachariaszowska - członek KB, członek KO

Stefan Łysek

Bibice - Przewodniczący KR, członek KO

Halina Nowak 

Trojanowice - członek KIG,  członek KS (od 27.09.2009 r. 

- wybrana w wyborach uzupełniających, przeprowadzo-

nych w związku ze śmiercią radnego Czesława Gawła) 

Krzysztof Olawski 

Zielonki - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 

członek KB, członek KS, 

Władysław Orzechowski 

Zielonki - Przewodniczący KB, członek KO

Jan Palimąka 

Zielonki - Przewodniczący KIG, członek KRŚ

Marek Płonka 

Zielonki - członek KR, członek KS

Marian Żurek 

Węgrzce - Przewodniczący KS, członek KB, członek KI 
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ORGAN WYKONAWCZY 

Antoni Banaś 

Bibice -  Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy 

Ryszard Krawczyk 

Owczary -  Przewodniczący 

Rady Gminy

Krzysztof Olawski 

Zielonki -  Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy

Radni Rady Gminy Zielonki

Wójt Gminy Zielonki - Bogusław Król 

Zastępca Wójta - Arnold Kuźniarski 

Skarbnik - Agata Adamczuk

ORGAN UCHWAŁODAWCZY - RADA GMINY ZIELONKI

Pierwsza sesja Rady Gminy Zielonki V kadencji odbyła się 27 listopada 2006 roku. 

W skład Prezydium Rady wchodzili przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących: 

KO Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu KR Komisja Rewizyjna

KS Komisja Statutowa i Etyki Samorządowej KI Komisja Inwentaryzacyjna

KB Komisja Budżetowa KIG Komisja Infrastruktury Technicznej i Rozwoju 

GospodarczegoKRŚ Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
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Sesje Rady Gminy

Posiedzenia Uchwały Rezolucje

41 330 1

Komisje Rady Gminy

Komisja Liczba Posiedzeń

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 52

Komisja Statutowa i Etyki Samorządowej 49

Komisja Budżetowa 49

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 47

Komisja Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego 48

Komisja Inwentaryzacyjna 2

Komisja Rewizyjna 48

Wspólne posiedzenia komisji 31

Ogółem 326

STATYSTYKA DZIAŁALNOŚCI I WSKAŹNIKI EKONOMICZNO - SPOŁECZNE 2007-2010 

Suma wydatków czterech rocznych budżetów gminy w latach 2007–2010 wyniosła 206,4 mln zł 

(w l. 1999-2002: 71,8 mln zł, a w l. 2003-2006: 109,5 mln zł), 

z czego nakłady na wydatki inwestycyjne to ponad 88,7 mln zł, 

co stanowi 42,9 % tej sumy 

(w l. 1999-2002 odpowiednio: 25,3 mln zł i 35,2 %, a w l. 2003-2006: 39,8 mln zł i 36,38 %) 

Skąd pochodzą pieniądze w kasie gminy 

Corocznie wpływają do kasy gminy z kilkudziesięciu różnych źródeł w kwotach od 5 zł z najniższej opłaty 

skarbowej do 17 mln zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fi zycznych (PIT). 

Źródła dochodów budżetowych 1999-2002 2003-2006 2007-2010

36,94 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od 

osób fi zycznych (PIT)
12 515 896 zł 26 229 343 zł 61 008 741 zł

6,71 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od 

osób prawnych (CIT)
139 814 zł 621 376 zł 1 354 767 zł

Podatek od środków transportowych 689 228 zł 874 552 zł 2 270 147 zł

Podatek od nieruchomości 7 053 913 zł 10 185 828 zł 13 070 786 zł

Podatek rolny, leśny 1 478 646 zł 2 155 069 zł 2 658 796 zł

Karta podatkowa, opłata skarbowa, podatek od spadków i darowizn, 

podatek od czynności cywilno – prawnych 
3 829 549 zł 3 954 716 zł 7 447 632 zł

Opłata planistyczna i adiacencka 0 zł 0 zł 5 321 337 zł

Subwencje 19 188 394 zł 29 279 204 zł 38 750 298 zł

Dotacje celowe (w tym środki UE) 6 123 348 zł 10 031 281 zł 29 625 133 zł

Dochody z majątku gminy 5 908 359 zł 15 917 607 zł 10 928 083 zł

Inne dochody 557 053 zł 373 184 zł 7 365 223 zł

Razem 57 484 200 zł 99 622 160 zł 179 800 943 zł



STATYSTYKA DZIAŁALNOŚCI I WSKAŹNIKI EKONOMICZNO - SPOŁECZNE 2007-2010 

Ważniejsze wydatki 1999-2002 2003-2006 2007-2010

Inwestycje gminne 25 376 473 zł 39 850 936 zł 88 736 856 zł

Utrzymanie placówek oświatowych (bez inwestycji, 

remontów i utrzymania przedszkoli) 

17 234 687 zł 31 185 521 zł 41 977 297 zł

Finansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych 1 831 022 zł 3 568 306 zł 9 216 205 zł

Komunikacja zbiorowa (dopłata do MPK) 1 830 707 zł 2 104 376 zł 3 931 195 zł

Bieżące utrzymanie dróg 1 240 535 zł 1 872 399 zł 5 272 789 zł

Koszt energii i konserwacji oświetlenia ulicznego 1 658 314 zł 2 319 436 zł 3 565 908 zł

Pomoc społeczna 4 106 649 zł 9 401 140 zł 17 302 099 zł

Razem 53 278 387 zł 90 302 114 zł 170 002 349 zł

Inne dane liczbowe 

Tytuł 
Październik 

2002

Wrzesień 

2006

Wrzesień 

2010

Przyrost 

(2002-2006)

Przyrost 

(2006-2010)

Mieszkańcy gminy 

zameldowani 
13 496 14 937 17 317

wzrost 

o 10,7 %

wzrost 

o 15,9 %

Podmioty gospodarcze 1 360 1 619 1 941
wzrost 

o 19,0 %

wzrost 

o 19,9 %

Powierzchnia gruntów 

komunalnych (w ha)
146,79 130,04 141,00

zmniejszenie 

o 11,4 %

wzrost 

o 8,4 %

Liczba budynków mieszkalnych 3 963 4 568 5 947
wzrost 

o 15,3 %

wzrost 

o 30,2 %

Długość kolektorów 

kanalizacyjnych (w km)
37,3 61,2 122,5

wzrost 

o 64,1 %

wzrost 

o 200,2 %

Liczba przyłączy do gminnej 

sieci kanalizacyjnej
1 042 1 582 2 740

wzrost 

o 51,8 %

wzrost 

o 73,2 %

Liczba przyłączy do gminnej 

sieci wodociągowej 
3 448 4 018 5 247

wzrost 

o 16,5 %

wzrost 

o 30,6 %

Środki europejskie i inne środki zewnętrzne 

W ciągu 4 lat pozyskaliśmy, wydatkowaliśmy lub zakontraktowaliśmy środki 

wspólnotowe oraz zewnętrzne środki krajowe o wartości ponad 29 mln zł 

Środki te stanowią uzupełnienie podstawowych dochodów gminy, o skali blisko 16 % czteroletnich docho-

dów budżetu gminy. 
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Życzylibyśmy sobie i nadal do tego dążymy, żeby na-

sza gmina była coraz piękniejsza i przyjazna dla miesz-

kańców. W związku z tym coraz więcej pieniędzy prze-

znaczamy na inwestycje służące jej rozwojowi. Nie jest 

to proste, gdy wiele nowych osiedli, a także pojedyn-

czych domów powstaje na terenach zupełnie niezur-

banizowanych, tam gdzie jeszcze nie tak dawno były 

pola uprawne. Ich wyposażenie w pełną infrastrukturę 

niezbędną do codziennego życia jest z jednej strony 

bardzo drogie, czasochłonne, często wywołujące kon-

fl ikty, a z drugiej strony potrzebne od zaraz. 

W latach 2007-2010 na inwestycje gminne 

przeznaczone zostało średnio 42,9 % bu-

dżetu gminy

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

W 2010 roku nastąpiło podsumowanie wypracowanej 

w 2000 roku strategii rozwoju gminy. Z perspektywy 

10 kolejnych lat, można śmiało podkreślić trafność 

większości nakreślonych przed dekadą kierunków roz-

woju gminy. Dzięki konsekwentnej ich realizacji utrzy-

mujemy wysoką pozycję w wielu dziedzinach i może-

my konkurować o miano najlepszej do osiedlania się 

gminy pośród gmin sąsiadujących z Krakowem. 

Przyszedł jednak czas na aktualizację celów wynika-

jącą z nowych potrzeb naszych mieszkańców i okre-

ślanych przez nich priorytetów. Przyjęta we wrześ-

niu 2010 roku przez Radę Gminy nowa strategia 

rozwoju gminy, sięgająca swym horyzontem 2020 

roku, rozszerza nie tylko misję gminy, ale i scenariu-

sze jej realizacji. Patrząc w przyszłość oczekuje-

my, by nasze miejsce, w którym żyjemy było: 

 Miejscem przyjaznym ludziom i środowisku

 

 Miejscem, w którym dogodnie się  mieszka, 

pracuje i wypoczywa 

Hasła te stanowią grunt dla wcześniej podjętych 

inicjatyw oraz wskazówkę dla kolejnych kierunków, 

jakie powinny być podjęte w przyszłości. 

W strategii rozwoju gminy do 2020 roku nadal 

aktualny pozostaje cel nadrzędny jakim jest 

zrównoważony rozwój ekonomiczny i cywi-

lizacyjny gminy Zielonki. Nadal stawiamy na 

równomierne rozłożenie wykonywanych zadań na 

każdą część gminy, adekwatny do bieżących możli-

wości fi nansowych gminy oraz potencjału rozwojo-

wego każdej miejscowości. 

Pewnej modyfi kacji natomiast ulegają scenariusze, 

którymi cel nadrzędny będzie osiągany. Są nimi 

obecnie: 

Scenariusz 1. 

„Zapewnienie atrakcyjności gminy, jako miejsca do 

mieszkania, osiedlania się, pracy i wypoczynku” 

Scenariusz 2. 

„Zbudowanie więzi i wspólnoty między mieszkańcami 

gminy dla wykorzystania ich aktywności i potencjału” 

Scenariusz 3. 

„Rozwój nieuciążliwej dla środowiska naturalne-

go oraz społeczności lokalnej przedsiębiorczości 

mieszkańców, w celu zapewnienia stabilności i nie-

zależności ekonomicznej gminy, nowych źródeł do-

chodu oraz miejsc pracy” 

Ponieważ każdy okres ma swoje istotne chwile, rów-

nież w okresie czterech mijających lat Rada Gminy 

przyjęła wiele ważnych dokumentów, których efekty 

widoczne będą dopiero w przyszłości. Były to m.in.: 

-  uchwały dotyczące wieloletnich zadań inwestycyj-

nych gminy, 

-  uchwały normujące zasady funkcjonowania gmin-

nych jednostek organizacyjnych oraz porządkujące 

gospodarkę mieniem komunalnym, 

-  uchwały dotyczące branżowych programów roz-

woju. 

POLITYKA PRZESTRZENNA

W roku 2007 Rada Gminy zakończyła uchwalanie 

miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego gminy. W rezultacie powstało 41 od-

rębnych planów pokrywających 95 % powierzchni 

gminy. Pozostałe 5% obszaru gminy nie objęte pla-

nami to obszary przewidziane pod ciągi komunika-

cyjne, w tym m.in. pod północną obwodnicę Krako-

wa, obwodnicę miejscowości Zielonki (nową drogę 

wolbromską) oraz linię energetyczną wysokiego 

napięcia 110 kV. 

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE
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Pozytywne rezultaty objęcia niemal całości obszaru 

gminy planami miejscowymi są nie do przecenienia 

(dla przykładu Miasto Kraków pokryte jest planami 

w około 24 %). 

Te korzyści to przede wszystkim: 

•  zwiększone zainteresowanie nieruchomościami 

i wzrost ich wartości, 

•  rozwój inwestycji prywatnych i przyśpieszony 

wzrost gospodarczy gminy, 

•  krótsze terminy uzyskiwania pozwolenia na budo-

wę, mniej dokumentów, mniej uzgodnień, niższe 

koszty, 

•  zabezpieczenie przed urbanizacją terenów chro-

nionych i atrakcyjnych krajobrazowo. 

PÓŁNOCNA OBWODNICA KRAKOWA 

Zależy nam, by jak najszybciej zakończył się trwają-

cy od ponad 40 lat problem budowy północnej ob-

wodnicy Krakowa. Temat powinien i musi być roz-

wiązywany z uwzględnieniem interesów mieszkań-

ców gminy Zielonki. Najbardziej kluczowe jest za-

gadnienie połączeń komunikacyjnych z Krakowem, 

a także rozwiązanie problemu tzw. „rezerwy komu-

nikacyjnej gruntów”. Pomimo, że minęło ponad 40 

lat od pierwszych decyzji o lokalizacji obwodnicy, 

do dnia dzisiejszego nie ma inwestora. Gmina Zie-

lonki nie jest w stanie i nie może fi nansować budo-

wy obwodnicy i nie może być też obciążana kosz-

tami budowy lub przebudowy całej infrastruktury 

technicznej w tym obszarze, po prostu jej na to 

nie stać. W wieloletnich rozmowach, spotkaniach, 

samorząd gminy Zielonki prezentuje stanowisko, 

w którym domaga się zapewnienia przy kolejnych 

opracowaniach koncepcyjnych również interesu 

mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Do dzisiaj 

nie uzyskaliśmy odpowiedzi na szereg kluczowych 

pytań, w tym między innymi: kto będzie inwesto-

rem, kto i kiedy będzie wykupywał grunty, dlaczego 

w zlecanych koncepcjach nie uwzględnia się za-

chodniej obwodnicy miejscowości Zielonki (nowej 

trasy wolbromskiej), kto będzie fi nansował koszty 

utrzymania oświetlenia ulicznego, w jakiej perspek-

tywie planowana jest realizacja, które przedsięwzię-

cia towarzyszące ewentualnej budowie obwodni-

cy będzie musiała realizować i fi nansować gmina 

w ramach jej zadań własnych (przebudowa dróg

gminnych, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągo-

wo-kanalizacyjnych, systemu odwodnień, odtwo-

rzenie dróg po inwestycji, ect.)? Przecież korytarz 

obwodnicy przecina południową część gminy na 

długości około 5,8 km. 

W ramach trwających prac nad koncepcją progra-

mowo-przestrzenną i dokumentacją do decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 

północnej obwodnicy Krakowa, między innymi 

w wyniku zorganizowanych w październiku 2009 

roku w gminie konsultacji społecznych (informacja 

była przekazana do mieszkańców z naszej inicjaty-

wy, a nie z inicjatywy zlecających opracowanie), do 

Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 2 356 wnio-

sków i uwag do przedłożonego materiału - warian-

tów przebiegu obwodnicy. 

Dziękujemy Państwu za tak duże dotychczasowe 

zaangażowanie i współpracę oraz zachęcamy do 

śledzenia tematu na stronach internetowych gminy 

Zielonki. 

STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

W 2006 roku rozpoczęta została procedura plani-

styczna nowelizacji obowiązującego od 2001 roku 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-

wania Przestrzennego Gminy Zielonki – swoistego 

przewodnika po zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy. Planowane szybkie zakończenie prac studial-

nych niestety oddala się. Mają na to wpływ między 

innymi: 

•  odmowa uzgodnienia projektu Studium przez 

Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego, któ-

rego zdaniem projekt Studium m.in.: likwiduje ko-

rytarze ekologiczne lub je zamyka nowymi terena-

mi zabudowy, lokalizuje nową zabudowę w dużej 

ekspozycji krajobrazowej, poszerza obszary do za-

inwestowania; jednak my w ślad za opiniami miesz-

kańców mamy w tej kwestii odmienne zdanie, 

•  odmowa uzgodnienia projektu Studium przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Krakowie argumentującego swoją odmowę 

m.in.: brakiem potrzeby poszerzania terenów bu-

dowlanych oraz urbanizacją poprzez obudowę 

ciągów komunikacyjnych; i również w tym zakre-

sie się różnimy, 
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GMINY ZIELONKI
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Utrzymanie gminnej oświaty w latach 2007-2010 kosztowało 66 371 457 zł, 

w tym koszt inwestycji oświatowych to kwota 15 177 955 zł 

Średniorocznie stanowi to koszt 16 592 864 zł, czyli 32,1 % budżetu gminy 

(w latach 2003-2006 było to 34 %) 

OŚWIATA

Do gminnych placówek oświatowych – szkół 

i przedszkoli – każdego roku uczęszcza coraz więcej 

dzieci i młodzieży. Liczba uczniów w kadencji 2007-

2010 wzrosła z 1865 do 2163. Z budżetu państwa 

gmina otrzymywała subwencję tylko na 1566 dzie-

ci w 2007 roku i na 1698 dzieci w 2010 roku. Różni-

ca musiała być fi nansowana z budżetu podatnika 

gminy. 

Podstawowe wydatki 2003-2006 2007-2010

Na utrzymanie placówek oświatowych wydaliśmy 34 753 827 zł 51 193 502 zł

Inwestycje w budynki oświatowe i sportowe kosztowały 8 083 829 zł 15 682 710 zł

Subwencja otrzymywana z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie 

edukacji łącznie w kwocie 38 750 298 zł (2007-2010) wymagała uzupełnienia 

z budżetu gminy o kwotę: 

5 836 214 zł 12 443 204 zł

•  odmowa uzgodnienia projektu Studium przez 

Zarząd Województwa Małopolskiego, z uwagi 

na nieuwzględnienie oczekiwań Województwa 

w zakresie parametrów i przebiegu północnej ob-

wodnicy Krakowa; zaproponowane przez gminę 

Zielonki parametry zdaniem Zarządu były niewy-

starczające, 

•  zmiany przepisów wchodzących w życie już po 

rozpoczęciu prac nad nowym Studium, mające 

wpływ na zakres opracowania i jego uzgodnienia. 

Dalsze prace planistyczne będą możliwe po pozy-

tywnych uzgodnieniach z wyżej wymienionymi or-

ganami. Ze swojej strony inicjujemy rozmowy, aby 

zbliżyć stanowiska i móc uzyskać pozytywne uzgod-

nienia. Gmina musi się przecież rozwijać, a zmiany 

prawa wymagają również zmian w zapisach obowią-

zującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zakończenie pracy nad Studium uruchomi możli-

wość niezwłocznego przystąpienia do aktualizacji 

miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego gminy. Chcąc kreować dalszy rozwój 

gminy Wójt i Rada Gminy Zielonki reprezentując 

interesy mieszkańców niejednokrotnie przedsta-

wiała stanowisko odmienne od stanowiska ponad-

gminnych decydentów i nadal zamierza jasno arty-

kułować swoje racje.

LEADER+ 

Na bazie porozumienia 7 gmin (z inicjatywy, co war-

to wspomnieć gminy Zielonki): Igołomia-Wawrzeń-

czyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, 

Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki, w ramach inicja-

tywy Leader+, w 2006 roku zostało powołane „Sto-

warzyszenie Korona Północnego Krakowa”, które 

zrzesza aktywne środowiska społeczne tych gmin. 

Pracując na rzecz realizacji wspólnych, lokalnych ini-

cjatyw, w latach 2007-2010 Stowarzyszenie zakon-

traktowało już sumę 11.900.000 zł. Dystrybuuje te 

środki w ramach projektów własnych realizowanych 

na potrzeby mieszkańców 7 gmin, a także działając 

poprzez europejski Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Jako instytucja pośrednicząca organizuje 

konkursy grantowe dla osób prywatnych, podmio-

tów społecznych i jednostek administracji. 
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Cel założony w strategii rozwoju gminy, zmierzający 

do tworzenia z gminy miejsca, w którym dogodnie 

się mieszka, pracuje i wypoczywa, realizujemy od 

początku istnienia samorządu m.in. poprzez konse-

kwentne rozwijanie bazy oświatowej przeznaczonej 

dla dzieci od wieku przedszkolnego do gimnazjum 

oraz poprzez rozszerzanie zakresu dydaktyki i opieki 

w naszych placówkach oświatowych. 

Kontynuowaliśmy zmiany w oświatowej strukturze 

organizacyjnej. Po utworzeniu czterech zespołów 

szkół: w Zielonkach, Bibicach, Korzkwi i Woli Za-

chariaszowskiej oraz gimnazjów: w Korzkwi i Woli 

Zachariaszowskiej, w 2008 roku fi lia przedszkola sa-

morządowego w Trojanowicach została przekształ-

cona na przedszkole niepubliczne „Zielone Nutki” 

z obowiązkiem utrzymania wysokości odpłatności 

za pobyt dziecka i w standardzie jak w publicznych 

przedszkolach samorządowych. Na terenie gminy 

oprócz samorządowych przedszkoli w Zielonkach, 

Bibicach i niepublicznego w Trojanowicach, działa 

jeszcze czwarte przedszkole – niepubliczne - „Baj-

kowe Królestwo” w Bibicach. 

Przedszkola prywatne są dotowane z budżetu 

gminy na poziomie 75 % wydatków bieżących na 

jednego ucznia, ponoszonych w samorządowych 

przedszkolach. Przyjmują one także dodatkowe 

wpłaty bezpośrednio od rodziców. W roku 2010 

dotacja z budżetu gminy do niepublicznych przed-

szkoli na terenie gminy wyniesie 699 666 zł dla 169 

dzieci. Dotacja dla dzieci zamieszkałych na terenie 

gminy, a korzystających z niepublicznych przed-

szkoli w Krakowie wyniesie w 2010 roku 652 262 zł 

dla 108 dzieci. 

W 2008 roku została rozszerzona oferta edukacyjna 

w gimnazjach. Wprowadziliśmy naukę drugiego 

języka (język niemiecki), która realizowana jest 

w formie zajęć obowiązkowych. Aktualnie wszyst-

kie trzy klasy gimnazjów mają obowiązkowy drugi 

język. Kontynuowana jest nauka języka angielskie-

go od I klasy szkoły podstawowej, która od roku 

szkolnego 2008/2009 realizowana jest w ramach 

podstawy programowej. Uczniowie mają zapew-

nioną opiekę pedagoga i psychologa gminnego, 

realizowane są zajęcia logopedyczne w każdej szko-

le oraz zorganizowany jest dowóz uprawnionych 

uczniów do szkół. Systematycznie unowocześnia-

my sprzęt i oprogramowanie informatyczne z do-

stępem do internetu. 

W roku szkolnym 2009/2010 została znacznie roz-

szerzona, fi nansowana z budżetu gminy, opieka 

świetlicowa w szkołach. Blisko 10-godzinną opie-

ką w szkole objętych jest obecnie 489 dzieci z klas 

0-III, co stanowi 69 % dzieci w tym wieku. Związane 

jest to z fi nansowaniem dodatkowych 13,43 etatów 

nauczycielskich, co budżet gminy kosztuje rocznie 

blisko 500 000 zł. 

Od 1 września 2010 roku uruchomiony został od-

dział integracyjny dla uczniów I klasy Gimnazjum 

w Woli Zachariaszowskiej. Co roku organizowaliśmy 

kolonie letnie dla dzieci z rodzin wymagających 

wsparcia, z których skorzystało 144 dzieci. 

W okresie ferii zimowych prowadzone są akcje ot-

wartych szkół. Przy współpracy z Województwem 

Małopolskim organizowane były zajęcia nauki pły-

wania, a we współpracy z Powiatem Krakowskim 

badania wad postawy. 

W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach i przedszko-

lach rozpoczęła się nauka gry w szachy i warca-

by. Upowszechniając tę dziedzinę sportu chcemy 

rozwijać uzdolnienia matematyczne dzieci i mło-

dzieży, a także oferować alternatywną formę spę-

dzania wolnego czasu. 

W ramach współpracy z policją, w latach 2007-2008 

realizowaliśmy nowatorski projekt profi laktyczno-

wychowawczy. Policjant – pedagog, pracując in-

dywidualnie z uczniami zagrożonymi demoralizacją 

lub mającymi konfl ikt z prawem, z ich rodzicami 

i nauczycielem, bezpośrednio w szkole rozwiązywał 

najtrudniejsze problemy związane z najczęstszymi 

zagrożeniami. 

Szkoły podstawowe i gimnazja uruchomiły kolejne 

pracownie komputerowe oraz multimedialne cen-

tra biblioteczne. Od 2009 roku szkoły podstawowe 

realizują projekt pt. „Radosna Szkoła”, który skiero-

wany jest na zapewnienie bezpiecznych warunków 

nauki, wychowania i opieki w klasach I-III, a od 2008 

roku także program pt. „Pierwsze uczniowskie do-

świadczenia drogą do wiedzy” realizowany w kla-

sach pierwszych.

W ramach poprawy administracyjnych warun-

ków obsługi oświaty, swoją siedzibę zmienił 
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Gminny Zespół Ekonomiczno-Administra-

cyjny Szkół w Zielonkach, który przeniósł się do 

nowego budynku zlokalizowanego w kompleksie 

Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach przy 

ul. Galicyjskiej 17. 

Liczba uczniów w placówkach oświatowych

Jednostka
Liczba dzieci

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Przedszkola 109 96 89 117 128 122 139 171 163 166 211 296

Klasy zerowe 140 162 157 144 137 134 149 130 136 94 123 169

Szkoły 

podstawowe 

I–VI klasa

1 116 911 924 955 950 951 943 939 958 968 991 1043

Gimnazja 

I – III klasa
166 336 525 540 575 628 632 619 608 650 654 655

Razem 1 531 1 505 1 695 1 756 1 790 1 835 1 863 1 859 1865 1878 1979 2163

Rocznie, na kształcenie jednego dziecka przeznaczamy (w zł) 

Jednostka 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

na każdego 

przedszkolaka
4 543 6 228 7 235 6 096 6 096 6 578 7 767 6 242 6543 5556 5390 5056

na ucznia zerówki 1 105 1 273 1 239 1 808 1 798 1 694 2 343 3 004 2022 3176 2597 2509

na ucznia szkoły 

podstawowej
2 311 2 967 3 270 3 436 3 567 3 859 4 411 4 336 5383 6061 7073 6935

na gimnazjalistę 2 295 2 662 2 439 2 711 2 611 2 882 2 936 3 409 3796 4083 4610 5124

Aktualnie, bieżące, roczne wydatki na realizację zadań oświatowych 

wynoszą 15 725 996 zł 

Wyniki naszych uczniów na egzaminach gimnazjalnych i testach kompetencyjnych klas 

VI, tak samo jak w ubiegłym czteroleciu plasują naszą gminną oświatę wśród najlepszych 

w Małopolsce i kraju. 

Wyniki sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej [średni wynik w punktach – (max.40 pkt.)]

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gmina Zielonki 31,32 30,41 29,20 31,74 29,15 28,10 28,20 28,50 28,42

Małopolska 30,40 29,48 26,12 30,35 26,39 27,40 26,70 23,40 25,61

Polska 29,49 28,61 25,55 29,50 25,30 26,60 25,80 22,64 24,56

Wyniki Testu Gimnazjalnego [średni wynik w punktach  (w l. 2002-2009 max.100 pkt., a w 2010 r. max.150 pkt.)]

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gmina Zielonki 64,25 59,16 54,64 61,64 62,47 65,00 62,33 63,30 94,63

Małopolska 61,60 60,07 53,31 59,24 57,33 59,00 60,40 60,80 87,00

Polska 58,40 57,05 51,09 57,44 55,30 56,79 57,90 57,00 87,58
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PRZEDSZKOLE / SZKOŁA W ZIELONKACH 

Priorytetową inwestycją oświatową kadencji samo-

rządu 2006-2010 była rozbudowa Zespołu Szkół 

w Zielonkach, zakończona 1 września 2009 roku 

uroczystą wojewódzką inauguracją roku szkolnego 

2009/2010. Powstał nowoczesny obiekt oświatowy na 

miarę XXI wieku, o powierzchni 4 081,51 m2, w pełni 

przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

który został zaprojektowany dla 450 dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klas I-III). Już dziś 

z nowych pomieszczeń, m.in. z 17 sal dydaktycznych 

korzysta 197 uczniów klas 0-III i 175 przedszkolaków. 

Obiekt posiada komfortowe zaplecze higieniczno-

sanitarne, sale lekcyjne oraz kuchnię z jadalniami na 

trzech kondygnacjach. Rozwiązania pomieszczeń 

przedszkolnych na parterze spełniają najwyższe 

standardy edukacyjne. Na wydzierżawionej od parafi i 

w Zielonkach działce został wybudowany parking na 

91 stanowisk za kwotę ponad 650 000 zł. 

Łączny koszt inwestycji 14 329 282 zł 

Bieżące remonty, adaptacje i wyposażenie obiektów oświatowych 

kosztowały łącznie 3 528 655 zł 

(w latach 2003-2006 odpowiednio 1 285 858 zł), w tym m.in.: 

Obiekt 2003-2006 2007-2010

Zespół Szkół w Bibicach 99 767 zł 218 438 zł

Zespół Szkół w Korzkwi 449 712 zł 554 928 zł

Zespół Szkół w Zielonkach 208 075 zł 137 539 zł

Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej 63 403 zł 506 577 zł

Szkoła Podstawowa w Owczarach 134 824 zł 449 103 zł

Przedszkole w Węgrzcach (siedziba w Bibicach) 140 447 zł 149 054 zł

Przedszkole w Trojanowicach 152 310 zł 190 839 zł

Przedszkole w Zielonkach (w starej lokalizacji) 37 320 zł 9 100 zł

Przedszkole w Zielonkach (w nowej lokalizacji) 0 zł 27 219 zł

Realizacja zadania własnego gminy jakim jest pro-

wadzenie oświaty, wymaga oprócz znacznych środ-

ków fi nansowych, też wielu perspektywicznych 

decyzji organizacyjnych, dużego doświadczenia, 

dobrej kadry pedagogicznej, ale także dużego wy-

czucia i pomysłowości, by nasze dzieci dobrze się 

czuły, były dobrze uczone i by sprawowana nad 

nimi opieka w placówkach była jak najlepsza. Jak 

do tej pory nam się to udaje, dzięki konsekwentnej 

realizacji strategii oświatowej, dbałości o bazę, stan-

dardowi nauczania i opieki. 

SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK 

Kontynuowaliśmy dofi nansowanie działalności organizacji sportowych, preferując rozwój zajęć z młodzie-

żą: uczniami szkół podstawowych i gimnazjów. Stałe miejsce w kalendarzu inicjatyw sportowych miały 

również rozgrywki piłkarskiej ligi gminnej w kategorii trampkarzy młodszych, stanowiące nadal przykład 

atrakcyjnej formy pracy z dziećmi. 

Na bieżącą działalność sportową przeznaczyliśmy w budżecie gminy

2003–2006 2007-2010

497 659 zł 794 100 zł
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Klub GMKS 

Zielonki

KS 

Bibiczanka

LKS Zieleńczanka TS 

Węgrzce

2003-

2006

2007-

2010

2003-

2006

2007-

2010

2003-

2006

2007-

2010

2003-

2006

2007-

2010

Suma za 4 lata 33 099 zł 38 000 zł 135 546 zł 208 700 zł 160 970 zł 254 000 zł 116 552 zł 176 500 zł

Liczba drużyn 2 0 4 4 6 6 3 4

Liczba zawodników 

(w tym dzieci i młodzie-

ży do lat 18)

63 (56) 46 72 (36) 79 112 (89) 90 103 (67) 60

Prowadziliśmy szereg inwestycji związanych z powstawaniem nowych obiektów 

rekreacyjno - sportowych i ich wyposażaniem. 

Środki zainwestowane w tę infrastrukturę to suma ponad 1 991 880 zł 

•  Park Wiejski w Zielonkach – nakładem 801 819 zł 

na terenie zrewitalizowanego wysypiska odpa-

dów komunalnych powstał atrakcyjny teren zielo-

ny przeznaczony na miejsce wypoczynku i rekre-

acji. Wkomponowany pomiędzy osiedla domów 

i nowe Centrum Integracji Społecznej staje się 

miejscem spotkań i wypoczynku. Zagospodaro-

wany został obszar 2,5 ha, na którym powstały 

alejki spacerowe, boisko sportowe o pow. 510 m2 

i 10 stanowisk parkingowych. Park został obsa-

dzony 150 szt. drzew liściastych i iglastych oraz 

166 szt. krzewów. Dla dzieci został urządzony plac 

zabaw, a całość wzbogacona elementami małej 

architektury w postaci ławek, koszy i kamiennych 

detali architektonicznych.

•  Boisko przy ul. Spacerowej w Bibicach – kosz-

tem 88 087 zł po niwelacji terenu powstał ogro-

dzony teren rekreacyjny z asfaltowym boiskiem do 

siatkówki i placem zabaw dla dzieci.

•  Boisko sportowe KS Bibiczanka - wykona-

no remont i modernizację boiska z nawierzch-

nią naturalną i z zapleczem, w ramach progra-

mu „Orlik-Plus” – 386 213 zł, z czego 95 550 zł 

to dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

a 48 000 zł to środki budżetu Województwa 

Małopolskiego.

•  Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 

w Brzozówce – w ramach tego zadania m.in. zo-

stało urządzone boisko i jego odwodnienie, droga 

dojazdowa, parking, wybudowano altanę; łącz-

ny koszt prac budowlanych wyniósł 147 361 zł. 

W 2010 roku został opracowany projekt technicz-

ny „Zagospodarowania terenów sportu i rekrea-

cji w Brzozówce”, z nowymi boiskami: do tenisa, 

wielofunkcyjnym do koszykówki i siatkówki oraz 

z modernizacją istniejącego boiska do piłki nożnej. 

Projekt ubiega się o dofi nansowanie z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 

•  Boisko sportowe w Węgrzcach – kosztem 

200 978 zł wykonane zostały prace ziemne na boi-

sku, jego ogrodzenie wraz z oświetleniem, altana 

i utwardzenie drogi dojazdowej.

•  Boisko w Trojanowicach – powiększony został 

teren sportowo-rekreacyjny w sąsiedztwie przed-

szkola; umożliwiła to zamiana nieruchomości 

pomiędzy gminą a osobą prywatną posiadającą 

działkę bezpośrednio przylegającą do boiska.

Z myślą o zapewnieniu warunków dla zdrowego 

wypoczynku mieszkańców gminy pieniądze zostały 

przeznaczone m.in. na edukację sportową najmłod-

szych oraz na zagospodarowanie terenów rekrea-

cyjno-sportowych. 

Poszczególne kluby sportowe otrzymały w latach 

2007-2010 dofinansowanie do swojej bieżącej 

działalności w wysokości 677 200 zł, a działalność Ucz-

niowskich Klubów Sportowych: UKS Korzeniowski.pl, 

UKS Korzkiew i UKS Zachariaszek, ZHP, CKPiR dofi -

nansowana została kwotą 78 470 zł. Ponadto, orga-

nizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, 

ligi gminnej dla najmłodszych piłkarzy oraz remonty 

obiektów sportowych kosztowały łącznie 38 430 zł. 

Do najważniejszych inwestycji należą: 
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•  Ogrodzenie i zabezpieczenie boiska i placu za-

baw w centrum Bosutowa – za łączną  147 313 zł, 

dodatkowo w rejonie błoń wykonano część prac 

przygotowawczych z placem zabaw w ramach bu-

dowy terenów sportowo-rekreacyjnych.

•  Na potrzeby kompleksu sportowego w Zielon-

kach przy ul. Do Cegielni, nakładem 105 458 zł wy-

konane zostało boisko do piłki plażowej, położona 

nawierzchnia na placach parkingowych, zakupio-

na kosiarka samojezdna.

•  Zagospodarowanie terenu błoń w Pękowicach 

– planowane rozpoczęcie prac w IV kwartale 2010 r. 

z nakładem w 2010 roku w wysokości 100 tys zł 

(w dniu 25 października 2010 została zawarta umo-

wa z wykonawcą). Do sierpnia 2011 roku powi-

nien powstać kompleks sportowo-rekreacyjny 

o wartości 1,2 mln zł z boiskiem do piłki nożnej 

oraz kortem tenisowym, ogrodzeniem, miejscami 

postojowymi oraz placem piknikowym, realizowa-

ny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich (PROW); dotychczas kosztem 74 968 zł po-

wstał plac zabaw wraz z ogrodzoną altaną.

•  Plac zabaw w Batowicach został odnowiony 

i przebudowany nakładem 10 878 zł.

•  W Garlicy Murowanej planowanym kosztem 

18 000 zł w 2010 wykonane zostanie zagospodaro-

wanie skweru z placem zabaw poprzez ogrodze-

nie terenu i wykonanie alejek. 

Realizacja i utrzymanie efektów tych inwestycji nie 

byłoby możliwe bez społecznego zaangażowania 

wielu społeczników. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Całkowity koszt inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych wyniósł: 37 637 049 zł 

i stanowi 42,4 % ogółu wydatków inwestycyjnych

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

Wybudowaliśmy i aktualnie fi nalizujemy prace przy 

budowie prawie 60 km nowych kolektorów kana-

lizacyjnych z 6 pompowniami ścieków. Nowa sieć 

tworzy warunki do podłączenia ponad 900 posesji. 

Wybudowaliśmy 8,1 km nowych sieci wodociągo-

wych i około 50 przyłączy wodociągowych oraz 

wymieniliśmy na nowe ponad 2,5 km rurociągów 

sieci wodociągowej. 

Włączyliśmy do gminnego systemu wodociągo-

wego dwie nowe studnie głębinowe w Bosutowie 

i Boleniu o łącznej wydajności 65 m3/godzinę. Od-

wiercona została studnia bis przy obecnie eksploa-

towanym ujęciu w Bibicach. 

Na szczególne podkreślenie zasługują inwestycje: 

I. SIECI KANALIZACYJNE 

Od 2007 roku powstało prawie 60 km nowych sieci 

kanalizacyjnych zapewniających możliwość przyłą-

czenia się ponad 900 nieruchomościom (w latach 

2002-2006 odpowiednio 20 km sieci i 230 przyłączy). 

Najważniejsze inwestycje kanalizacyjne to:

Gospodarka Ściekowa Gminy Zielonki – kana-

lizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka 

i Rozrywka 

Jest to jedno z największych przedsięwzięć kana-

lizacyjnych na terenie gminy. W ramach zadania 

kończącego się w 2011 roku powstaje 45 km sieci 

kanalizacji sanitarnej z 6 pompowniami ściekowymi, 

zapewniającymi możliwość przyłączenia się ponad 

700 nieruchomościom. 

Zadanie współfi nansowane jest ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Łączne koszty inwestycyjne 32 783 878 zł 

w tym: 

program POIiŚ 17 225 446 zł 

budżet gminy 15 558 432 zł
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Na zadanie składały się dwa niezależne elementy 

inwestycyjne: 

a) Kanalizacja sanitarna Owczary-Wola Za-

chariaszowska-Bibice oraz Węgrzce-Kraków 

przez Dziekanowice 

W ramach inwestycji rozpoczętej w połowie 2008 

roku, która zakontraktowana jest w formule „zapro-

jektuj i wybuduj”, powstało 36 km sieci kanalizacji sa-

nitarnej wraz z 6 pompowniami ścieków. Możliwość 

podłączenia do kanalizacji uzyskuje 530 nierucho-

mości, w tym budynki instytucji publicznych takich 

jak: szkoły, przedszkola, budynki wielofunkcyjne. 

Inwestycja obejmuje następujące miejscowości: 

Owczary z sięgaczem do Brzozówki, Bibice, Wola Za-

chariaszowska, Garliczka, Garlica Duchowna, Garlica 

Murowana, Węgrzce (Sudół) oraz nie skanalizowa-

ne obszary miejscowości Dziekanowice i Batowice. 

Ścieki będą zrzucane do krakowskiej sieci kanaliza-

cyjnej. 

W ramach zadania budowane jest również około 

2 km chodników wraz z odwodnieniem w ciągu 

dróg powiatowych w: Garlicy Duchownej, Garli-

cy Murowanej oraz Woli Zachariaszowskiej wraz 

z nakładkami asfaltowymi, za kwotę przekraczającą 

2,6 mln zł. 

Łączne koszty inwestycyjne 22 204 000 zł 

b) Kanalizacja sanitarna w Trojanowicach

W miejscowości Trojanowice powstało 9,6 km sieci 

kanalizacji sanitarnej zapewniającej możliwość pod-

łączenia 261 nieruchomości. Wybudowany w ra-

mach tego zadania zbiorczy kolektor kanalizacyjny 

wzdłuż drogi wojewódzkiej Kraków-Skała, będzie w 

przyszłości służył również innym sołectwom, w tym: 

Przybysławicom, Januszowicom oraz Brzozówce. 

Przebudowana została również ul. Akacjowa wraz 

z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetleniem, 

a także wzdłuż drogi wojewódzkiej wykonywany 

jest 150-metrowy odcinek chodnika i 200-metrowy 

odcinek kolektora kanalizacji deszczowej, który bę-

dzie odprowadzał wody deszczowe z ul. Akacjowej. 

Łączne koszty inwestycyjne 4 365 468,63 zł 

Kanalizacja sanitarna w Zielonkach 

W miejscowości Zielonki w latach 2007-2010 po-

wstały kolejne odcinki kanalizacji obejmujące 

ulice: Rzyczyska, Skowronkowa, Księdza Zięby, 

Długopolska, Złote Piaski, Grochowalskiego, Banko-

wa i część ulicy Galicyjskiej, a także ulicy Baranówny. 

Łącznie blisko 10,5 km sieci, w tym:

•  w 2007 roku powstało 10 km sieci kanalizacji sani-

tarnej wraz z przyłączami do 183 nieruchomości 

oraz trzy pompownie ścieków w ramach zadania 

pn. „Ochrona zlewni rzeki Prądnik - projekt i realizacja 

kanalizacji – I etap” – inwestycji dofi nansowanej ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego w ramach programu ZPORR oraz ze środ-

ków budżetu państwa. 

Łączne koszty inwestycyjne 

(od 2005 do 2007)   

4 316 430 zł

w tym: 

program ZPORR 3 204 098 zł

budżet państwa 427 213 zł 

budżet gminy 685 119 zł 

•  70 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłącza-

mi do 3 nieruchomości w rejonie pawilonów han-

dlowych w centrum Zielonek, w ramach zadania 

„Ochrona zlewni rzeki Prądnik - projekt i realizacja kana-

lizacji – II etap” – łączny koszt zadania: 46 630,68 zł. 

•  417 mb kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 12 

nieruchomości w Zielonkach przy ul. Baranówny, 

w tym do budynku policji i byłego przedszkola, za 

łączną kwotę 260 704 zł. 

Zlecone zostały i są w toku projektowania, 

kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej: 

•  jako przedłużenie sieci w kierunku północnej czę-

ści gminy, projektowany jest kolektor główny ka-

nalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej 794 

od Trojanowic przez Januszowice, Przybysławice 

do Brzozówki o długości ponad 4 km,

•  kanalizacja sanitarna w Zielonkach w rejonie ul. Pa-

ryskiej i ul. Krakowskie Przedmieście, 

•  mapy do celów projektowych wzdłuż ul. Krakow-

skie Przedmieście od ul. Paryskiej do granic Krako-

wa przy ul. Glogera oraz w rejonie Podskala, 

•  kanalizacja sanitarna w Garliczce (Chochół) oraz 

w Owczarach (Gielniówka), 

•  kanalizacja sanitarna w Owczarach wzdłuż drogi 

powiatowej w kierunku Naramy, 

•  kanalizacja sanitarna w Woli Zachariaszowskiej 

– II etap. 
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II. SIECI WODOCIĄGOWE 

W latach 2007-2010 na terenie gminy zostały 

wykonane i zmodernizowane sieci wodocią-

gowe za kwotę 2 022 462 zł.

Wodociąg północna magistrala Zielonek 

W ramach zadania zrealizowano wymianę sieci wo-

dociągowej na terenie Centrum Integracji Społecz-

nej w Zielonkach, do której przyłączonych zostało 

15 posesji. Rozbudowana została także sieć wodo-

ciągowa na długości 260 mb z 6 przyłączami w re-

jonie pawilonów handlowych przy ulicy Krakowskie 

Przedmieście w centrum Zielonek. 

Łączny koszt zadania to 176 173 zł.

Wodociąg Michałowice – Wola Zachariaszowska 

W ramach tego zadania została wykonana sieć wo-

dociągowa o długości 3 500 mb od zbiornika wy-

równawczego w Michałowicach do Woli Zacharia-

szowskiej wraz z hydrofornią Michałowice – Komora. 

Inwestycja pozwoliła na znaczne uniezależnienie 

miejscowości od dostaw wody z jedynego uprzed-

nio źródła dostaw z sąsiedniej gminy Michałowice 

i poprawę zasilania. Przewiduje się dalsze prace in-

westycyjne w tym rejonie. 

Łączne koszty inwestycyjne 624 000 zł. 

Wodociąg Korzkiew – Brzozówka 

W związku z decyzjami w 2008 roku Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzający-

mi brak przydatności do spożycia przez ludzi wody 

pochodzącej z powierzchniowego ujęcia wody 

w Grębynicach (zatrucie ujęcia przez okoliczne nie-

szczelne szamba oraz ścieki nielegalnie odprowa-

dzane do gruntu), w celu stworzenia alternatywnego 

zasilania miejscowości w wodę, wykonane zostało 

połączenie o długości 1,2 km wodociągu w Gręby-

nicach i Korzkwi z wodociągiem w Brzozówce, zasila-

nym z ujęć głębinowych w Owczarach. 

Łączne koszty inwestycyjne 250 000 zł.

Wodociąg Zielonki (Podskale) - Garlica Muro-

wana 

W 2010 roku realizowana jest budowa około 3 km 

wodociągu „Zielonki (Podskale) - Garlica Murowana” 

o wartości 400 000 zł. Możliwość podłączenia do 

gminnej sieci wodociągowej uzyska ponad 50 po-

sesji, a także zwiększy się niezawodność zaopatrze-

nia mieszkańców w wodę, dzięki spięciu dwóch 

układów sieci zieloneckiej i owczarskiej. 

Studnie w Bosutowie i w Boleniu 

Celem dalszej poprawy niezawodności zaopatrzenia 

w wodę, włączyliśmy do systemu wodociągowego 

dwie nowe studnie w Bosutowie i Boleniu o łącznej 

wydajności 65 m3/h, z których można zasilać zarów-

no sieć w Batowicach i Dziekanowicach, jak również 

w Bibicach i Węgrzcach. Inwestycja pozwoliła także 

na zamknięcie ujęcia wody w Batowicach, które zo-

stało wyłączone z eksploatacji ze względu na zbyt 

dużą zawartość żelaza w wodzie. 

III. ZAKUPY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KA-

NALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ 

PRYWATNYCH INWESTORÓW 

W latach 2007-2010 na wniosek inwestorów pry-

watnych kosztem 186 148 zł przejęte lub zaku-

pione zostały sieci wodociągowe i kanalizacyjne 

o łącznej długości 19,5 km, wybudowane nakładem 

4 957 067 zł poniesionym przez prywatnych inwe-

storów. Te zakupy dały szansę kolejnym właścicie-

lom i inwestorom na włączanie się do systemów 

publicznej sieci wodociągowo–kanalizacyjnej. 

Średnia wartość wykonania 1 mb sieci wynosi 

254,21 zł, a zakupu 9,55 zł za 1 mb. 

IV. LIKWIDACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

W latach 2007–2010 kosztem 780 756 zł musiały zostać 

zlikwidowane wszystkie oczyszczalnie ścieków zloka-

lizowane na terenie gminy Zielonki, a wybudowane 

w latach dziewięćdziesiątych XX w. Likwidacji uległy 

oczyszczalnie w Bosutowie, Boleniu, Węgrzcach, Pę-

kowicach i Zielonkach. Oczyszczalnie te, z wyjątkiem 

oczyszczalni w Boleniu, zostały przebudowane i prze-

kształcone na przepompownie ścieków, co wiązało 

się z koniecznością rozbudowy sieci kanalizacji sani-

tarnej w postaci rurociągów tłocznych. 

Aktualnie zrzut ścieków z terenu gminy realizowany jest 

w całości do krakowskiego systemu kanalizacji sanitarnej. 
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V. SPRZEDAŻ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielon-

kach z siedzibą w Węgrzcach (PUK), będące gmin-

nym eksploatatorem sieci wodociągowo – kanali-

zacyjnych, w latach 2007-2010 realizowało sprzedaż 

wody i odbiór ścieków dla mieszkańców gminy 

w następującej skali: 

Rok Woda Ścieki

2007 555 000 m3 266 000 m3

2008 613 000 m3 293 000 m3

2009 661 000 m3 344 000 m3

2010 – ca. 662 000 m3 380 000 m3

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż w mija-

jącej kadencji ceny sprzedaży wody i odbioru ścieków 

nie ulegały znaczącym podwyżkom. W 2007 roku 

kształtowały się one na poziomie 2,45 zł brutto za 

1 m3 wody i 4,36 zł brutto za 1 m3 ścieków, a w 2010 

roku wynoszą one odpowiednio 2,48 zł brutto za 

1 m3 wody i 5,19 zł brutto za 1 m3 ścieków. 

Znacznie rozwinął się też odbiór ścieków ze zbior-

ników bezodpływowych (szamb), realizowany 

przez koncesjonowanych wywoźników. Rocznie 

punkt zlewny zarządzany przez PUK odbiera ponad 

30 000 m3 takich ścieków. 

VI. WSPÓŁPRACA Z MPWiK W KRAKOWIE 

Sukcesywnie zacieśniamy współpracę z Miejskim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 

w Krakowie (MPWiK), z którym w 2007 roku zawar-

liśmy porozumienie o współpracy w zakresie dłu-

gofalowych przedsięwzięć z zakresu dostaw wody 

i odbioru ścieków. Inwestycje już wykonane przez 

gminę, a także te przewidziane w przyszłości, po-

zwolą na swobodne, alternatywne zaopatrzenie 

środkowych i północnych części gminy w wodę 

z Krakowa, dotychczas zaopatrywanych z ujęć w Bi-

bicach i Owczarach. MPWiK realizując własne inwe-

stycje, do 2014 roku zwiększy limity dostaw wody 

na granicy gmin: w Węgrzcach przy ul. Warszaw-

skiej i w Zielonkach przy ul. Pękowickiej. Aktualnie 

MPWiK realizuje dwie sieci kanalizacyjne do granic 

gminy Zielonki w ciągu Al. 29 listopada i ul. Biało-

prądnickiej. Zapewne zauważamy prowadzone pra-

ce, z uwagi utrudnienia w ruchu.  

Ścieki sanitarne z terenu gminy przesyłane są już dzi-

siaj w 100 % do krakowskiego systemu kanalizacji 

sanitarnej. Dotychczasowe punkty zrzutu ścieków w 

Batowicach i Zielonkach (Osiedle Łokietka) zostaną 

uzupełnione o punkty w Węgrzcach w rejonie dro-

gi „po płytach”, w Zielonkach na granicy gmin przy 

ul. Krakowskie Przedmieście oraz w Węgrzcach w re-

jonie skrzyżowania ul. Witkowicka i ul. Warszawska. 

VII. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMU-

NALNYCH W ZIELONKACH 

W latach 2006-2009 na łączną kwotę 2 815 000 zł do-

kapitalizowane zostało będące własnością Gminy Zie-

lonki - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielon-

kach z siedzibą w Węgrzcach. Przekazane z budżetu 

gminy środki pozwoliły na zrealizowanie szeregu waż-

nych społecznie inwestycji takich jak, m.in.: 

•  sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej 

i sieci wodociągowej w centrum Woli Zacharia-

szowskiej za 230 000 zł, 

•  sieć wodociągowa o długości 1 000 mb wraz z 10 przy-

łączami w Zielonkach przy ul. Bankowej za 110 000 zł, 

•  sieć kanalizacji sanitarnej w Bosutowie i Dziekano-

wicach o długości 460 mb wraz z przepompownią 

ścieków w Bosutowie za sumę 316 000 zł, 

•  wymiana sieci wodociągowej w Węgrzcach przy 

ul. A5 i ul. A6 za 39 000 zł, 

•  zakup wyposażenia przedsiębiorstwa (ciągnik, przy-

czepa towarowa, przyczepa asenizacyjna, młot hy-

drauliczny, zgrzewarka do rur) za kwotę 293 000 zł, 

•  zakup budynku - siedziby fi rmy - w Węgrzcach przy 

ul. Fortecznej 3 i jego remont za sumę 488 000 zł, 

•  budowa ujęcia wody w Bosutowie za 152 000 zł, 

•  wymiana sieci wodociągowej w Bibicach za 30 000 zł, 

•  wykonanie 3,5 km sieci wodociągowej od gminne-

go zbiornika wyrównawczego w Michałowicach 

do Woli Zachariaszowskiej, wraz z hydrofornią za 

kwotę prawie 630 000 zł, 

•  kosztem 350 000 zł wykonanie projektów, od-

biorów i inwentaryzacji powykonawczej dla 500 

przyłączy do sieci kanalizacyjnej, realizowanej 

w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
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Owczary-Wola Zachariaszowska-Bibice oraz Węgrz-

ce-Kraków przez Dziekanowice (realizacja w toku). 

Inne ważniejsze inwestycje zrealizowane 

w latach 2007-2010 przez Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych w Zielonkach: 

•  budowa kanalizacji sanitarnej Węgrzce – Bosutów 

o długości 1 100 mb wraz z przebudową oczysz-

czalni ścieków w Węgrzcach na przepompownię, 

za łączną kwotę 257 000 zł, 

•  przebudowa oczyszczalni ścieków na przepom-

pownię w Pękowicach i budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej za 78 000 zł, 

•  wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych 

o wartości 598 000 zł, w tym m.in.: wymiana sieci 

wodociągowej przy ul. C1 w Węgrzcach o długoś-

ci 695 mb, budowa sieci wodociągowej wzdłuż 

ul. A9 i ul. A8 w Węgrzcach, zabudowa odżelazia-

cza na ujęciu wody w Bosutowie, 

•  wymiana sieci wodociągowej i wykonanie po-

łączenia sieci wodociągowej o długości 260 mb 

wzdłuż ul. T. Kościuszki w Bibicach za 53 000 zł, 

•  modernizacja bardzo starego i awaryjnego odcin-

ka magistrali wodociągowej wzdłuż ul. Krakow-

skiej w Węgrzcach (droga E7) o długości 660 mb 

za 360 000 zł, przesyłającego wodę z drugiego 

strategicznego punktu jej zakupu z krakowskiego 

systemu wodociągowego, 

•  odwiercenie studni „bis” na ujęciu wody w Bibicach, 

• zabudowa reduktora w Januszowicach, 

•  połączenie systemu wodociągowego Węgrz-

ce (Sudół) z siecią przy ul. A9 w Węgrzcach, wraz 

z sięgaczem w kierunku trasy E7. 

W grudniu 2009 roku nastąpiły zmiany w zarządza-

niu spółką i wytyczone zostały priorytety ukierun-

kowane na efektywność podstawowej działalności 

przedsiębiorstwa, którą jest zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i odbiór ścieków. Szczególny nacisk położo-

no na problematykę taryf przyjaznych dla ludzi. 

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA PROEKOLOGICZNE 

•  W 2009 roku opracowaliśmy aktualizację Gminnego 

Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zielonki. 

•  Około 98 % mieszkańców gminy objętych jest sy-

stemem indywidualnego wywozu stałych odpa-

dów komunalnych. 

•  Prowadziliśmy wyrywkowe kontrole posesji pod 

względem sanitarno – porządkowym.

•  Kontrolowaliśmy częstotliwość opróżniania zbior-

ników bezodpływowych (szamb), częstotliwość 

i sposób pozbywania się osadów ściekowych 

z przydomowych oczyszczalni ścieków. 

•  Prowadzimy ewidencję zawartych umów na wy-

wóz odpadów komunalnych i nieczystości cie-

kłych oraz ich realizację. 

•  Każdego roku dwukrotnie przeprowadzaliśmy 

akcje nieodpłatnej zbiórki odpadów wielkogaba-

rytowych. Zebranych zostało 288,5 ton odpadów, 

głównie mebli oraz różnych urządzeń z gospo-

darstw domowych. 

•  Kosztem 121 770 zł zebranych i unieszkodliwionych 

zostało 418,1 ton odpadów zawierających azbest 

pochodzących ze 174 posesji, w ramach Progra-

mu „Ekodach”, który do roku 2009 realizowany był 

wspólnie z Powiatem Krakowskim. Od 2010 r. pro-

gram realizujemy samodzielnie z budżetu gminy. 

•  Kontynuowaliśmy selektywną zbiórkę odpadów, 

podczas której zostało zebranych: 193,2 tony pla-

stiku, 418,2 ton szkła, 144,4 tony makulatury, 6,7 ton 

metalu oraz 115,8 ton odpadów wysegregowa-

nych typu „mix”. 

•  Na bieżąco kosztem 58 320,57 zł likwidowaliśmy 

wciąż pojawiające się dzikie wysypiska.

•  W 2007 roku zainicjowaliśmy zbiórkę zużytych 

opon, których zostało zebranych 135,5 ton. 

•  W 2007 roku zainicjowaliśmy zbiórkę przetermino-

wanych i nieużytecznych leków. Zebranych zosta-

ło 870 kg tych niebezpiecznych odpadów. 
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Zagospodarowanie mienia komunalnego kosztowało 20 591 125 zł 

(w latach 2003-2006 odpowiednio 5 449 243 zł) 

Większość prac inwestycyjnych, prowadzonych w bu-

dynkach komunalnych, miała na celu ratowanie istnie-

jącej, mocno zdegradowanej substancji lokali użytko-

wych, tak aby mogły tam znaleźć swoją siedzibę insty-

tucje i podmioty niezbędne dla mieszkańców. 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na 

Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach 

Inwestycja zrealizowana w latach 2007-2009 obej-

mowała budowę dwóch nowych budynków, jak też 

odnowę i rewitalizację pocegielnianych budynków 

komunalnych wraz z otaczającym je terenem. 

Wzniesiony został budynek wielofunkcyjny z prze-

znaczeniem na Centrum Integracji Społecznej o po-

wierzchni 1 681 m2, gdzie oprócz sali wielofunkcyjnej 

dla 200 osób, sali audiowizualnej oraz plastycznej, 

powstała biblioteka, a także centrum reagowania kry-

zysowego z OSP. Dzięki współpracy z Krakowskim Po-

gotowiem Ratunkowym udało się zlokalizować tam 

wyjazdową stacją pogotowia ratunkowego. 

Powstał także nowy budynek użyteczności publicz-

nej o powierzchni 505 m2, gdzie znajdują się biura 

i pomieszczenia socjalne Gminnego Zespołu Ekono-

micznego i Administracyjnego Szkół (poddasze) oraz 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (parter). 

Istniejące budynki komunalne z lokalami mieszkalnymi 

dla 34 rodzin zyskały nowe oblicze dzięki termomo-

dernizacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, a w 

jednym z budynków także nowej więźbie i pokryciu 

dachowemu.

Dzięki rewitalizacji terenów poprzemysłowych ob-

szar prawie 2 ha uzyskał nowe funkcje społeczne, 

stając się jednocześnie miejscem atrakcyjnym do 

mieszkania i wypoczynku. 

Zadanie pn. „Rewitalizacja terenów poprzemysło-

wych na Centrum Integracji Społecznej w Zielon-

kach„ otrzymało pierwszą nagrodę i tytuł „Moderni-

zacji roku 2008” w kategorii „Rewitalizacja obszarów 

i zespołów urbanistycznych”. W konkursie oceniano 

716 projektów z całego kraju. 

Łączny koszt inwestycji: 12 968 454 zł 

w tym:

środki budżetu państwa: 1 800 000 zł 

Budynek wielofunkcyjny w Brzozówce 

Zostały wykonane prace remontowe i moderniza-

cyjne m.in. odwodnienie budynku, wymiana drzwi 

wejściowych, a także prace remontowe w gabine-

tach lekarzy rodzinnych. 

Łączny koszt inwestycji: 58 367 zł 

Budynek Centrum Integracji Społecznej 

w Owczarach 

Nowy budynek wielofunkcyjny został oddany do 

użytkowania w listopadzie 2006 roku. Wraz z nową 

siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej, z częściowo 

zagospodarowanym otoczeniem, parkingiem, pełni 

funkcję lokalnego ośrodka życia społecznego. Prace 

wykonane po 2006 roku to: parking i droga mane-

wrowa oraz zagospodarowanie terenu wokół bu-

dynku i jego dalsze doposażenie, w tym wymiana 

posadzki w sali bankietowej na parkiet. 

Łączny koszt inwestycji: 891 494 zł 

Budynek „Stara Kuźnia” w Węgrzcach 

Przeprowadzone w roku 2007 uzupełniające prace 

budowlane przy budynku “Stara Kuźnia“ w Węgrz-

cach nadały mu nowego charakteru. Wybrukowane 

zostało otoczenie budynku, wykonane ogrodzenie 

i oświetlenie. Całość wraz z uprzednio wyremonto-

wanym wnętrzem stanowi teraz siedzibę młodzie-

żowej świetlicy i miejsce spotkań mieszkańców. 

Łączny koszt inwestycji: 117 943 zł 

Centrum Medyczne w Węgrzcach 

Wraz z adaptacją ośrodka zdrowia dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych wykonanych zostało szereg prac 

remontowych. W rezultacie adaptacji powstały: szyb 

windy z platformą dźwigową, dwa podjazdy dla nie-

pełnosprawnych i ruchome krzesełko w drugiej klatce 

schodowej. Wymienione zostało także pokrycie da-

chowe z orynnowaniem, stolarka okienna i drzwiowa, 

wykonane ocieplenie budynku i oświetlenie parkin-

gu, prace remontowe wewnątrz budynku. 
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W otoczeniu budynku położony został chodnik 

z kostki brukowej, wyremontowano schody wej-

ściowe do lokalu poczty, wyasfaltowano miejsce 

postojowe dla karetki pogotowia. Osoby poruszają-

ce się komunikacją publiczną mogą skorzystać z no-

wych przystanków autobusowych. W celu poprawy 

estetyki otoczenia budynku wybudowano wiatę na 

odpady. W budynku wykonane zostały też prace 

poprawiające efektywność działania instalacji c.o. 

Łączny koszt inwestycji: 641 867 zł 

Świetlica “Pucherok” i plac zabaw w Bibicach

 

Otoczenie świetlicy „Pucherok”, uruchomionej wcześ-

niej w budynku starej mleczarni, zostało wzbogacone 

o plac zabaw. Całość wraz z sąsiednim Domem Lu-

dowym i siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej tworzy 

spójny, ogólnodostępny kompleks samorządowy. 

Łączny koszt inwestycji: 27 215 zł 

Dom Kultury w Węgrzcach 

W ramach estetyzacji kompleksu wykonane zostało 

zagospodarowanie terenu wokół budynku Ochotni-

czej Straży Pożarnej, ułożono kostkę brukową, wy-

mieniono pokrycie dachowe, a także zamontowano 

4 klimatyzatory ścienne. 

Łączny koszt inwestycji: 120 230 zł 

Budynek Wielofunkcyjny w Woli Zacharia-

szowskiej 

Kosztem 63 324 zł wykonane zostały prace remon-

towe wraz z ułożeniem parkietu na sali bankietowej. 

Budynek został doposażony w agregat chłodniczy 

(5 000 zł), meble (6 287 zł) oraz dodatkowe wyposa-

żenie kuchni wraz z zastawą stołową (21 601 zł). 

W otoczeniu, kosztem 42 100 zł, opracowana zosta-

ła koncepcja zagospodarowania centrum wsi oraz 

wykonany I etap prac jakim było zagospodarowanie 

skweru przy szkole wraz z budową kapliczki. 

Łączny koszt inwestycji: 105 424 zł 

Budynek Wiejski w Bosutowie 

Wykonano remont budynku polegający m. in. na 

wykonaniu sanitariatów i aneksu kuchennego wraz 

z malowaniem i fl izowaniem. Część prac sołectwo 

wykonało w czynie społecznym. 

Koszty zakupu materiałów do remontu i wy-

posażenia kuchni wyniosły 16 514 zł

Dom Ludowy w Bibicach 

W budynku zostały wykonane prace parkieciarskie 

oraz częściowa wymiana instalacji elektrycznej i sie-

ci c.o. za łączną kwotę 14 941 zł. Dodatkowo opraco-

wana została dokumentacja, która uzyskała decyzję 

pozwolenia na budowę, obejmująca rozbudowę 

obiektu o zaplecze kuchenne i pomieszczenia ko-

munalne oraz dostosowanie budynku do obecnych 

przepisów i norm. 

W znajdującym się na parterze budynku Interne-

towym Centrum Edukacyjnym (ICE), od 2008 roku 

prowadzony jest bezpłatny, e-learningowy pro-

gram edukacyjny pn. „Centra Kształcenia na Odle-

głość na Wsiach”. Projekt skierowany jest do osób 

pragnących podnieść swoje kwalifi kacje, zdobyć 

nowe umiejętności, zwiększyć swoje szanse na ryn-

ku pracy. W ramach programu dokonaliśmy pełnej 

modernizacji dotychczasowej bazy informatycznej 

ICE. Ze stałych kursów świadczonych przez Cen-

trum skorzystało już około 550 osób. 

Budynek Wielofunkcyjny w Grębynicach 

Zakupiono, przyległą do budynku działkę, która zo-

stała zagospodarowana na 10 miejsc parkingowych. 

Wykonane zostało również zabezpieczenie skarp, 

ogrodzenie, zjazd z drogi powiatowej i izolacja pio-

nowa budynku. Środki w wysokości 40 000 zł zosta-

ły pozyskane z budżetu Samorządu Województwa 

Małopolskiego. 

Łączny koszt inwestycji: 117 239 zł 

Budynek Wielofunkcyjny w Batowicach 

W ramach prac modernizacyjnych w budynku wy-

konane zostało odgrzybienie ścian, remont kotłowni 

z wymianą pieca oraz wymiana rynien pionowych 

wraz z ich zabezpieczeniem przed zniszczeniem. 

Łączny koszt inwestycji: 19 540 zł 
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Wydatki i nakłady z budżetu gminy na drogi, poniesione i planowane w latach 2007-2010 [w zł]

Sołectwo 

Remont 

nawierzchni 

tłuczniowych

Remont 

nawierzchni 

asfaltowych

Drogi z 

nawierzchnią 

bitumiczną

Odwodnienia, 

rowy, 

przepusty, 

kanały kryte

Chodniki, pe-

rony, projekty, 

prace utrzy-

maniowe

Razem

Batowice 3 100 34 931 67 819 1 220 71 551 178 621

Bibice 214 780 83 229 655 032 579 096 444 296 1 976 433

Bosutów-Boleń 33 689 56 462 372 816 179 241 225 480 867 688

Brzozówka 102 534 21 815 29 936 60 963 235 205 450 453

Dziekanowice 65 504 14 986 173 636 57 783 108 123 420 032

Garlica 

Duchowna
62 622 3 318 0 8 971 17 905 92 816

Garlica 

Murowana
8 300 3 572 15 002 55 998 10 360 93 232

Garliczka 0 32 305 126 586 126 114 35 006 320 011

Grębynice 5 746 32 723 141 513 13 255 59 235 252 472

Januszowice 0 0 78 292 60 395 15 234 153 921

Korzkiew 9 660 24 144 7 646 39 273 103 955 184 678

Owczary 5 348 38 116 301 768 106 911 379 948 832 091

Pękowice 82 420 16 397 105 440 0 87 837 292 094

Przybysławice 16 700 27 880 188 666 3 660 52 744 289 650

Trojanowice 15 126 28 490 69 060 11 956 173 223 297 855

Węgrzce 59 088 143 334 1 545 896 1 070 694 1 393 895 4 212 907

Wola 

Zachariaszowska
2 765 50 238 77 435 65 849 37 697 233 984

Osiedle Łokietka 0 7 235 525 221 2 928 255 243 790 627

Zielonki 169 597 100 497 792 979 554 306 774 238 2 391 617

Razem 856 979 719 672 5 274 743 2 998 613 4 481 175 14 331 182

* Zawarte w powyższej tabeli kwoty nie obejmują odtworzeniowych prac drogowych realizowanych po budowie kolektorów 

kanalizacji sanitarnej

Łączne nakłady na poprawę stanu technicznego wszystkich dróg na terenie gminy 

Zielonki (drogi gminne, powiatowe, droga wojewódzka i droga krajowa) 

wyniosły ponad 14,3 mln zł, w tym: 

Uzupełnieniem do powyższej tabeli są inwestycje drogowe wykonane przy okazji realizowanych gminnych 

inwestycji kanalizacyjnych: 

•  przebudowa ul. Akacjowej w Trojanowicach na odcinku 500 mb od skrzyżowania z ul. Słoneczną w kie-

runku drogi wojewódzkiej wraz z jej oświetleniem, za sumę 967 410,63 zł, 

•  nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej w Garliczce na odcinku 1 100 mb od skrzyżowania z drogą 

powiatową, za sumę 241 941,74 zł. 
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DROGI GMINNE 

Z ogólnej długości 168 km dróg gminnych zo-

stały wykonane lub odtworzone nawierzchnie 

bitumiczne o łącznej długości 21,4 km, w tym: 

•  nowe nawierzchnie asfaltowe na długości 2,7 km 

dróg, 

•  remonty nawierzchni asfaltowych (nakładki) na 

długości 4,2 km dróg, 

•  nawierzchnie z destruktu asfaltowego (tzw. recy-

kliny) na długości 14,5 km dróg. 

Zrealizowane zostały inne prace drogowe na łącznej 

długości 33,5 km dróg, w tym: 

•  podbudowy tłuczniowe na długości 2,8 km dróg,

•  odtworzenie rowów, uporządkowanie poboczy, 

czyszczenie przepustów na długości 17,8 km dróg, 

•  odwodnienia, czyli wykonanie umocnień rowów 

elementami betonowymi, krat przejazdowych na 

długości 3,7 km dróg, 

• kanały kryte o długości 4,8 km,

• chodniki o długości 4,0 km, 

•  remonty cząstkowe dróg asfaltowych o powierzch-

ni 22 776 m2,

•  remonty cząstkowe dróg tłuczniowych i z recykli-

ny o długości 6,7 km. 

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokal-

nych 2008-2011” tzw. „schetynówki”. 

W 2009 roku w Węgrzcach wykonany został re-

mont i przebudowa ciągu dróg gminnych: K601512 

(ul. A10, ul. A4, ul. C1), nr K601514 (ul A1), nr K601511 

(ul. A5), nr K601519 (ul. C11) za kwotę 1 794 509 zł, 

w tym dofi nansowanie z budżetu państwa w wy-

sokości 865 807 zł. Przebudową zostały objęte drogi 

o łącznej długości 2 250 mb, w tym: 

•  odtworzenie nawierzchni asfaltowej o długości 

1 800 mb, 

•  chodniki o długości 920 mb, 

•  odwodnienie w postaci kanalizacji krytej o dłu-

gości 700 mb i kanalizacji odkrytej w postaci koryt 

o długości 276 mb, 

•  krawężniki wraz z oporem i bezpiecznikiem z tłucz-

nia o szerokości 1,5 m i długości 785 mb. 

Duży stopień zaawansowania mają prace 

przygotowawcze do przyszłych inwestycji 

drogowych: 

W trakcie realizacji są projekty techniczne budowy 

lub przebudowy dróg: 

• Bibice - ul. Graniczna - za 49.000 zł, 

• Zielonki - ul. Na Popielówkę - za 103.000 zł, 

•  Zielonki - łącznik ul. Lawendowej z ul. Krakowskie 

Przedmieście - za 65.000 zł, 

•  Bosutów - droga przez błonia od drogi krajowej 

nr 7 do pętli autobusowej – za 62.000 zł, 

• Bosutów - chodnik w centrum - za 23.000 zł, 

• Bibice - ul. Na Czekaj – za 64.000 zł, 

• Bibice - ul. Lipowa – za 19.000 zł, 

• Bibice - ul. Mokra– za 62.000 zł, 

• Bibice - ul. Leśna, ul. Zagaje – za 56.000 zł, 

•  Bibice – łącznik ul. Sportowej z ul. Graniczną za 

40.000 zł, 

• Trojanowice – ul. Krakowska – za 81.000 zł, 

• Zielonki – droga za młynem – za 24.000 zł, 

•  Zielonki – przebudowa skrzyżowania drogi wo-

jewódzkiej nr 794 ul. Krakowskie Przedmieście 

z drogami powiatowymi ul. Ks. A. Zięby, ul. Gali-

cyjską i z drogą gminną ul. Kowali za 136.640 zł, w 

tym udział środków budżetu gminy w wysokości 

68.320 zł. 

Na realizację czekają gotowe projekty technicz-

ne przebudowy dróg gminnych wraz z budową 

chodników w Pękowicach przy ul. Jurajskiej, w Woli 

Zachariaszowskiej oraz w Zielonkach na Osiedlu Ło-

kietka przy ul. Starego Wiarusa (teren Krakowa). 

Zimowe utrzymanie dróg 

Wzrosły wydatki na zimowe utrzymanie dróg, 

z 208 650 zł w sezonie zimowym 2006/2007 do 

260 367 zł w sezonie zimowym 2009/2010. Wzrost 

wydatków podyktowany jest zwiększeniem długoś-

ci utrzymywanych dróg ze 100 km do 120 km oraz 

stałym podnoszeniem standardu utrzymania. 
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DROGI POWIATOWE 

Modernizacje dróg powiatowych kosztowa-

ły ponad 5,3 mln zł, w tym udział środków 

budżetu gminy wyniósł prawie 4,2 mln zł 

 

Na terenie gminy, w większości miejscowości, przez 

które przebiegają drogi powiatowe zostały wykona-

ne prace odtworzeniowe nawierzchni asfaltowych, 

chodniki i odwodnienia. 

Gmina Zielonki wspólnie z nakładem Powiatu Kra-

kowskiego wykonała 3,4 km nowych nawierzchni 

za prawie 570 000 zł. Na te wielkości składają się 

następujące nawierzchnie: w Węgrzcach (ul. A9, 

ul. B4) o długości 1 149 m, w Owczarach o długoś-

ci 1 191 m oraz w Woli Zachariaszowskiej w ramach 

I etapu modernizacji drogi - nawierzchnia o długoś-

ci 165 m wraz z chodnikiem. 

W 2010 roku nakładem Powiatu Krakowskiego 

w wysokości 900 000 zł zakończona została mo-

dernizacja ul. Kasztanowej w Bibicach polegająca 

na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz 

z chodnikiem i regulacją odwodnienia.  

 

Gmina Zielonki dodatkowo nakładem własnym po-

nad 3 580 000 zł sfi nansowała i nadal realizuje waż-

ne społecznie zadania, z których najważniejsze to: 

•  w Garlicy Duchownej, Garlicy Murowanej i Woli 

Zachariaszowskiej, w ramach odtworzeniowych 

prac pokanalizacyjnych wykonywane są nowe na-

wierzchnie asfaltowe, odwodnienia i chodniki, 

•  w Bibicach na ul. Kasztanowej: na wspólnym zakresie 

prac drogowych powiatu i kanalizacyjnych gminy zle-

cono wykonawcy powiatu roboty odtworzeniowe po 

kanalizacji wraz z budową chodnika i odwodnienia, 

•  w Bibicach ul. Graniczna, realizowany jest projekt 

drogi gminnej wraz z odwodnieniem drogi powia-

towej 2153K, 

•  w Zielonkach (ul. Galicyjska) zrealizowano odwod-

nienie od osiedla „Stalbud” wraz z przepięciem od-

wodnienia drogi powiatowej i zrzutem wód poza 

centrum Zielonek, 

•  w Owczarach wykonano odwodnienie drogi po-

wiatowej, 

•  dodatkowo drobniejsze prace drogowe w Dzie-

kanowicach i Batowicach (rowy, przepusty) oraz 

przystanki komunikacji zbiorowej w Bibicach, 

Węgrzcach, Grębynicach i Korzkwi.

Z inicjatywy gminy Zielonki, za łączną kwotę prawie 

340 000 zł, na drogach powiatowych zostały podję-

te również prace projektowe chodników i odwod-

nień. Opracowane zakresy obejmują projekty budo-

wy chodników dla: ul. B1 i ul. B4 w Węgrzcach, od 

ul. B1 w Węgrzcach do stacji PKP w Dziekanowicach, 

w Batowicach w sąsiedztwie Gambudu, w Bibicach 

ul. Kasztanowa, w Zielonkach ul. Galicyjskiej i ul. Mar-

szowieckiej; opracowana dokumentacja wraz z po-

zwoleniami na budowę została przekazana do Zarzą-

du Dróg Powiatu Krakowskiego w celu realizacji. 

 

Obecnie przygotowywana jest przez powiat do reali-

zacji przebudowa odcinka drogi powiatowej od ul. B1 

w Węgrzcach do Dziekanowic, przewidywanym 

kosztem około 800 000 zł. W zakresie przebudowy 

planowane jest ułożenie nowej nawierzchni asfalto-

wej wraz z chodnikiem i regulacją odwodnienia.

DROGA WOJEWÓDZKA 794 

KRAKÓW – WOLBROM 

Modernizacja drogi wojewódzkiej w granicach 

gminy kosztowała ponad 492 943 zł, w tym 

udział fi nansowy budżetu gminy 236 387 zł 

Inwestorem większych zakresów prac związanych 

z remontem tej drogi jest Zarząd Dróg Wojewódz-

kich w Krakowie, przy znacznym współudziale fi -

nansowym i wykonawczym gminy Zielonki. Całość 

prac remontowych została podzielona na szereg 

mniejszych inwestycji. 

W Zielonkach na długości 738 mb, począwszy od 

granicy z Krakowem, wykonana została nawierzchnia 

z asfaltobetonu wraz z krawężnikiem i chodnikiem 

o długości 284 mb na ul. Krakowskie Przedmieście. 

W Brzozówce wybudowane zostały dwie zatoki 

autobusowe i dwa perony autobusowe wraz z do-

kumentacją techniczną za 195 000 zł, w tym udział 

gminy Zielonki w wysokości 119 000 zł. 

W Januszowicach zostały wykonane dwie ważne 

inwestycje odwodnieniowe. Gmina wybudowała 
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„Eko-Park Przedsiębiorczości” w Węgrzcach 

kanalizację deszczową. Strategiczny odcinek od-

wodnienia porządkuje spływ ogromnych ilości wód  

z dużego obszru i z drogi wojewódzkiej. W rejonie 

centrum Januszowic został przebudowany przepust 

udrażniający kolejne newralgiczne miejsce spływu 

wód, sfi nansowany ze środków Województwa Ma-

łopolskiego. 

W ramach porozumienia Gminy Zielonki i Woje-

wództwa Małopolskiego, zawartego we wrześniu 

2008 roku, jest realizowana kompleksowa przebu-

dowa odcinka drogi pomiędzy Przybysławicami 

i Brzozówką (tzw. „zakręty śmierci”) z wykonaniem 

odwodnienia do rzeki „Korzkiewka”. Zadanie realizu-

je Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie za kwotę 

5 256 000 zł, z czego gmina jest zobowiązana dofi -

nansować przedsięwzięcie kwotą 1 724 000 zł. Gmina 

zobowiązana jest dodatkowo pokryć koszty budowy 

kanalizacji sanitarnej na tym odcinku w wysokości 

800 000 złotych, aby w przyszłości można było włą-

czyć sąsiednie posesje do systemu sieci kanalizacyj-

nej bez niszczenia infrastruktury drogowej. 

W ramach innego porozumienia, w sierpniu 2010 r. 

rozpoczął się kolejny etap remontu tej drogi, który 

na terenie gminy na odcinku od Zielonek (Podska-

le) do Brzozówki, ma kosztować około 8 000 000 zł. 

Udział fi nansowy gminy to 400 000 zł. Modernizacja 

obejmuje: położenie nowej nawierzchni, regulację 

odwodnienia, okrawężnikowanie jezdni, szczegól-

nie w centrach miejscowości. Przewidywany termin 

zakończenia prac to 2011 rok. 

DROGA KRAJOWA E7 KRAKÓW – WARSZAWA 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 

Krakowie, jako zarządca drogi krajowej E7, w 2010 r. 

przystąpiła do opracowania dokumentacji projekto-

wej przebudowy tej drogi na odcinku od Zespołu 

Szkół w Bibicach do granic Krakowa. 

Nazewnictwo ulic 

Tempo rozwoju budownictwa mieszkaniowego na 

terenie gminy jest bardzo wysokie. Stary, dość chao-

tyczny system numeracji budynków nie sprawdza się. 

Dlatego w ślad za społecznymi inicjatywami, w kolej-

nych trzech sołectwach gminy wprowadzone zostało 

nazewnictwo ulic oraz nowa numeracja porządkowa 

nieruchomości w systemie ulicowym. W Brzozówce, 

Trojanowicach, Bosutowie i Boleniu łączny koszt wpro-

wadzenia nazewnictwa wyniósł 38 000 zł. Do oznako-

wania ulic przygotowuje się sołectwo Owczary.

Po zakupie w 2003 roku przez gminę od Agencji 

Mienia Wojskowego 24,7622 ha terenu po byłej jed-

nostce wojskowej w Węgrzcach, dzięki współpracy 

samorządu naszej gminy z inwestorami prywatny-

mi i publicznymi, teren ten uległ błyskawicznemu 

przeobrażeniu w „Eko-Park Przedsiębiorczości”, two-

rzący ponad 400 nowych miejsc pracy. 

W 2010 roku w stan likwidacji postawiona została 

spółka „Fort Invest”. Spółka, w której gmina posiada 

100 % udziałów, powołana w 2003 roku w celu prze-

jęcia i zagospodarowania zabytkowego kompleksu 

nieruchomości w Węgrzcach (w tym dwóch zabyt-

kowych fortów poaustriackich, zajmujących po-

wierzchnię prawie 12 ha) zakupionego przez gminę 

od Agencji Mienia Wojskowego (AMW) po likwidacji 

jednostki wojskowej. Po 7 latach działalności spółka 

wypełniła swoją misję. 
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ROZLICZENIE KOSZTÓW I EFEKTÓW ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI 

BYŁEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

1. Koszty i przychody związane z zakupem i sprzedażą

Koszty budżetu gminy Przychody do budżetu gminy 

Rodzaj Wartość (zł) Rodzaj Wartość (zł)

Zakup majątku od Agencji 

Mienia Wojskowego 
7 500 000

Odpłatne wyposażenie 

gminnej spółki „Fort Invest”
7 500 000

Zwrot części udzielonej 

gminie bonifi katy 
2 698 689

Sprzedaż Powiatowi 

Krakowskiemu siedziby fi lii 

Starostwa 

200 000

Szacunkowe koszty 

poniesione na 

zagospodarowanie 

1 000 000

Sprzedaż działki byłego 

boiska w Węgrzcach 
2 387 540

Sprzedaż stacji trafo 6 243

Powierzchnia 1,7 ha dróg, 

których budowy nie musiał 

fi nansować budżet gminy 

(szacunkowo) 

2 250 000

Razem 11 198 689 Razem 12 343 783

Wynik + 1 145 094

2. Dochody budżetu gminy z tytułu podatków w latach 2003 – 2010

Rodzaj podatku Wartość (zł)

Od czynności cywilnoprawnych ca. 1 300 000

Od nieruchomości 1 670 824

Od środków transportowych 1 051 054

Opłata skarbowa 664 279

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 311 080

Udział w podatku dochodowym od osób fi zycznych (PIT) w latach 2009-2010 ca.     200 000

Razem + 5 197 237

3. Nieruchomości pozostające we własności samorządu: Gminy Zielonki i jej jednostek

Właściciel Przedmiot Wartość szacunkowa (zł)

Gmina Zielonki - drogi o łącznej powierzchni 2,6797 ha 2 679 700

Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych w 

Zielonkach  

-  zabudowana działka o powierzchni 0,1746 ha 

-  działki o powierzchni 0,1293 ha (po byłej świniarni) 
155 000

Fort Invest -  zabudowana nieruchomość o powierzchni łącznej 1,1314 ha 2 365 200

Razem + 5 199 900

4. Wynik fi nansowy 

ŁĄCZNY, SZACUNKOWY BILANS KORZYŚCI FINANSOWYCH ZAKUPU 

NIERUCHOMOŚCI BYŁEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 
+11 542 231 zł 
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Liczba nowych mieszkańców w sołectwach

Sołectwo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 09.2010

Wzrost liczby 

mieszkańców 

(2001-2010)

Aktualna licz-

ba wszystkich 

mieszkańców

Batowice 5 9 14 12 14 8 24 20 10 25 141 466

Bibice 51 58 76 73 113 62 51 121 171 148 924 2403

Bosutów-

Boleń
19 25 26 31 31 24 16 32 25 12 241 744

Brzozówka 11 16 22 16 15 26 20 28 6 9 169 527

Dziekanowice 25 4 13 25 11 3 6 30 6 9 132 653

Garlica 

Duchowna
4 2 8 2 1 7 3 9 0 1 37 210

Garlica 

Murowana
3 1 7 8 12 9 7 11 3 7 68 362

Garliczka 5 15 4 21 5 5 3 4 4 6 72 326

Grębynice 4 11 13 2 14 21 9 9 7 20 110 351

Januszowice 3 17 26 4 20 12 7 6 3 4 102 266

Korzkiew 4 2 0 4 3 1 2 2 4 4 26 179

Osiedle 

Łokietka
75 43 68 61 38 27 79 74 48 31 544 866

Owczary 21 16 42 28 32 18 17 43 31 18 266 959

Pękowice 6 11 29 18 25 12 15 11 18 12 157 504

Przybysławice 16 15 8 23 16 6 7 16 24 26 157 558

Trojanowice 20 16 14 22 24 17 15 19 17 10 174 796

Węgrzce 40 85 113 77 70 62 93 165 93 91 889 2782

Wola Zacharia-

szowska
16 14 35 37 16 19 19 17 21 15 209 602

Zielonki 66 64 26 36 114 91 110 133 265 176 1081 3763

Gmina 

ogółem
394 424 544 500 574 430 503 750 756 624 5499 17 317

 W wyniku objęcia w 2005 roku 95 procent obsza-

ru gminy miejscowymi planami zagospodarowa-

nia przestrzennego, kontynuowany był bardzo dy-

namiczny rozwój budownictwa. Związany z tym 

wzrost obrotu nieruchomościami, rozwój rynku 

pracy i towarzyszącego im rynku usług, z powodze-

niem wykorzystywany jest już przez lokalny biznes. 

Na przestrzeni lat 2001–2010, 67 % nowoprzybyłych 

do gminy mieszkańców zamieszkało w miejscowoś-

ciach bezpośrednio graniczących z Krakowem. Naj-

więcej mieszkańców w tym okresie napłynęło do 

Zielonek, Bibic i Węgrzc.

5. Prognoza rocznych wpływów do budżetu gminy z następujących źródeł:

Podatek od nieruchomości 250 000 zł

Podatek od środków transportowych 240 000 zł

Opłata skarbowa 30 000 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 50 000 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fi zycznych (PIT) przy aktualnym 

zameldowaniu tylko 122 osób 

120 000 zł

Razem minimum + 690 000 zł

Na obszarze „Eko-Parku Przedsiębiorczości” w Węgrzcach utworzonych jest aktualnie ponad 400 miejsc 

pracy, których powstania sektor publiczny nie musiał fi nansować. Koszt utworzenia 1 miejsca pracy szacu-

je się na 20 000 zł, co daje wartość 8 000 000 zł zainwestowanych przez przedsiębiorców. 

Mieszkańcy Gminy
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Populację ludności gminy uznać można za stosunko-

wo młodą. W ciągu 10 lat największy wzrost liczby lud-

ności nastąpił w produkcyjnej grupie wiekowej (11%). 

W grupie przedprodukcyjnej nastąpił spadek o 23%, 

a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym zma-

lał o 3%, podczas gdy np. w Krakowie wzrósł o około 

18%. Konsekwencją tego procesu jest spadek wartości 

wskaźnika obciążenia demografi cznego z 71,2 do 54,1, 

co należy uznać za bardzo pozytywną tendencję, bo-

wiem oznacza, że w roku 2008 na 100 osób w wieku 

produkcyjnym przypadało ponad 54 osoby w wieku 

nieprodukcyjnym. Konsekwencją napływu do gminy 

ludności w wieku produkcyjnym wydaje się być dość 

znaczny wzrost liczby dzieci w przedszkolach. Na tere-

nie gminy Zielonki wzrost ten w przeciągu ostatnich 

pięciu lat wyniósł około 140 %. 

Inna proporcja międzypokoleniowa powoduje zmia-

ny co do potrzeb społecznych. Coraz większy udział 

ludności w grupie produkcyjnej generuje pojawienie 

się coraz większych oczekiwań w zakresie handlu 

i usług, poziomu oświaty, oferty wolego czasu, in-

frastruktury, ect. Duży napływ ludności wskazuje, że 

gmina jest postrzegana jako atrakcyjne miejsce do 

zamieszkania. Ludność napływowa poszukuje stabili-

zacji, posiada też określony dorobek zawodowy i eko-

nomiczny. Jest to więc grupa mieszkańców o dużym 

potencjale twórczym i dynamizmie życiowym. 

Zdecydowaną większość wśród nowo powstających 

podmiotów gospodarczych na terenie gminy sta-

nowią podmioty prowadzone przez osoby fi zyczne. 

W głównej mierze są to nieduże podmioty zajmujące 

się działalnością usługowo-handlową, bowiem lud-

ność napływowa zwiększa zapotrzebowanie na usługi 

i stwarza lepsze warunki do rozwoju handlu i usług.

Głównym źródłem wpływów budżetowych gmi-

ny Zielonki są dochody własne stanowiące 62 % 

dochodów ogółem, a w nich udział w dochodach 

z tytułu podatku dochodowego (34 %) oraz poda-

tek od nieruchomości (7 %).

 

Znaczna część dochodów jest przeznaczana na in-

westycje gminne. Biorąc pod uwagę skalę tych in-

westycji, należy zakładać, że w ich wyniku dostęp 

do infrastruktury komunalnej będzie ulegał dalszej 

poprawie, zwiększając atrakcyjność gminy w oczach 

potencjalnych inwestorów i mieszkańców. 

O dobrej sytuacji mieszkaniowej na terenie gminy 

Zielonki świadczą również wskaźniki mieszkaniowe. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego miesz-

kania wynosi 109,6 m2, na jedno mieszkanie przypa-

da średnio 3,16 osoby, a w jednej izbie zamieszkuje 

przeciętnie 0,69 osoby. 

Duża liczba nowo oddawanych mieszkań i budyn-

ków świadczy o wysokiej atrakcyjności gminy pod 

względem gospodarki mieszkaniowej. Dogodne 

położenie gminy, rozwój infrastruktury, jak również 

warunki do inwestowania w budownictwo spra-

Zestawienie głównych grup podmiotów gospodarczych 

Rok Transport Usługi Handel Produkcja Razem

2000 134 488 468 92 1182

2001 142 558 533 103 1336

2002 145 574 567 100 1386

2003 160 609 589 98 1456

2004 167 649 571 104 1491

2005 179 708 573 95 1555

2006 186 760 548 97 1591

2007 184 802 495 93 1574

2008 188 910 514 89 1701

2009 196 1009 544 88 1837

2010 198 1087 568 88 1941
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Liczba numerów / lokali mieszkalnych

Miejscowość 

(Sołectwo)
Ilość budynków mieszkalnych w poszczególnych latach 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Batowice 99 102 104 107 110 111 111 114 117 119 119

Bibice 448 470 493 546 570 596 633 708 832 932 971

Boleń 61 67 72 74 83 86 92 100 100 114 120

Bosutów 92 108 119 131 137 141 143 146 151 163 167

Brzozówka 123 126 131 144 152 154 160 166 182 200 200

Dziekanowice 128 131 132 137 143 144 148 153 155 174 181

Garlica Duchowna 50 50 51 53 55 58 58 58 63 63 63

Garlica Murowana 74 75 77 83 85 85 85 88 92 99 100

Garliczka 72 76 81 86 94 97 99 100 103 107 109

Grębynice 75 78 84 98 105 111 122 127 131 139 148

Januszowice 66 71 76 78 80 84 85 87 89 98 101

Korzkiew 61 62 63 65 66 69 70 70 73 74 76

Owczary 182 194 206 212 216 223 230 237 251 262 266

Przybysławice 126 130 135 141 148 153 161 168 174 189 197

Pękowice 92 101 107 122 125 133 136 137 142 153 154

Trojanowice 184 192 199 204 211 215 221 222 227 247 255

Wola 

Zachariaszowska
121 135 147 159 170 174 180 186 195 211 217

Węgrzce 436 455 479 529 559 581 647 766 786 824 837

Zielonki 778 811 844 884 918 942 959 1016 1108 1351 1386

Osiedle Łokietka 154 180 198 225 239 246 255 265 275 280 280

Suma 3422 3614 3798 4078 4266 4403 4595 4914 5246 5799 5947

Gmina Zielonki jest postrzegana jako gmina o spo-

rych możliwościach rozwojowych i jako atrakcyjne 

miejsce do zamieszkania. Samorząd gminy stara się 

efektywnie wykorzystywać szanse rozwoju, jakie 

niosą z sobą: 

•  Zapotrzebowanie przyszłych mieszkańców na bu-

dowlane tereny mieszkaniowe, wpływające na ros-

nącą liczbę inwestorów i nowych mieszkańców, 

•  położenie geografi czne gminy w bezpośrednim 

sąsiedztwie Krakowa, co wykorzystywane jest jako 

koło napędowe rozwoju gminy, 

•  bezpośrednie sąsiedztwo dynamicznie rozwijają-

cych się dzielnic Krakowa, co stało się jednym z po-

wodów wzrostu atrakcyjności gminnych gruntów 

budowlanych. 

Intensywny rozwój gospodarczy gminy Zielonki, 

poprzez wykorzystanie wyżej wymienionych moż-

liwości, dał w efekcie znaczący postęp w wielu dzie-

dzinach życia społecznego gminy.

W ramach odrębnych porozumień kontynuujemy 

współpracę zarówno z sąsiednimi gminami, jak i ze 

Związkiem Gmin Jurajskich. Stwarzany w ten 

sposób potencjał generuje rozwój ekologicznych 

inwestycji infrastrukturalnych, turystyki i rekreacji. 

POLITYKA GOSPODARCZA I JEJ KIERUNKI

wiają, że gmina Zielonki jest niezwykle atrakcyjnym 

miejscem dla inwestycji budowlanych. Należy pod-

kreślić, że podane w poniższej tabeli zestawienie nie 

uwzględnia faktu, iż w niektórych budynkach znaj-

duje się 2 lub więcej lokali. Zatem szacowana liczba 

lokali przekracza już 1000.
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BEZPIECZEŃSTWO

Policja

Utrzymanie oczekiwanego poziomu bezpieczeń-

stwa wymaga stałej współpracy samorządu gminy 

i policji. W latach 2008 i 2009 w ramach tzw. patroli 

płatnych kosztem 85 120 zł pochodzących z budże-

tu gminy, funkcjonariusze policji w ramach zakon-

traktowanych przez gminę dodatkowych godzin 

pracy, wykonali tysiące rutynowych działań. Za-

kres działań obejmował m.in. kontrole posesji pod 

względem posiadania umów na wywóz odpadów 

komunalnych, nieczystości ciekłych i ich realizacji 

oraz kontrole prywatnych studni i ich wykorzysta-

nia oraz kontrole obowiązkowych szczepień psów. 

Natomiast funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogo-

wego przeprowadzili kontrole z zakresu ruchu dro-

gowego. Płatne patrole zaowocowały m.in.: ujaw-

nieniem 304 różnych wykroczeń i dodatkowo 1 159 

wykroczeń drogowych, skontrolowaniem 2 370 

obiektów, kontrolą 1 825 pojazdów, zatrzymaniem 

5 osób poszukiwanych, ujawnieniem 3 przestępstw. 

Policja nie podlega samorządowi gminy, jednak aby 

praca policji była skuteczniejsza, budżet gminy sy-

stematycznie wspiera potrzeby komisariatu w Zie-

lonkach. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

Na terenie gminy pomoc mieszkańcom niesie 9 jed-

nostek Ochotniczej Straży Pożarnej zrzeszających 

287 druhów, w tym 3 jednostki należące do Krajo-

wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Węgrzce, 

Wola Zachariaszowska, Zielonki). Koszty utrzyma-

nia gotowości OSP w latach 2007-2010 wyniosły 

2.524.997 zł (w latach 2003-2006 odpowiednio 

666 902 zł), w tym: 

2007 2008 2009 2010

316 244 zł 474 396 zł 786 324 zł 948 033 zł

W jednostkach OSP były fi nansowane między innymi:

•  w 2007 roku - samochód pożarniczy Mercedes 

Benz dla OSP Bosutów za 58 000 zł; urządzenie 

wysokociśnieniowe dla OSP: Zielonki i Węgrzce za 

26 000 zł; 

•  w 2008 roku - samochód pożarniczy Mercedes 

Benz dla OSP Wola Zachariaszowska za 55 000 zł; 

samochód pożarniczy Magirus Deutz z dodatko-

wym wyposażeniem dla OSP Owczary za 70 000 zł; 

2 bramy garażowe w remizie OSP Węgrzce za 

22 936 zł; 

•  w 2009 roku - samochód pożarniczy Man TGM dla 

OSP Zielonki za 652 700 zł, w tym 150 000 zł dota-

cja ZOSP RP); wyposażenie nowej remizy OZP Zie-

lonki za 49 458 zł; urządzenie wysokociśnieniowe 

dla OSP Wola Zachariaszowska za 14 274 zł; brama 

garażowa dla OSP Bibice za 12 200 zł, samochód 

pożarniczy Star z OSP w Zielonkach o wartości 

około 350 000 zł, przekazano dla OSP Grębynice; 

•  w 2010 roku – zakup samochodu pożarnicze-

go Mercedes Benz ATEGO 1329 z napędem 4x4 

i wyposażeniem dodatkowym dla OSP Bibice za 

633 868 zł. 

W latach 2007-2010 fi nansowane były również ba-

dania lekarskie członków OSP za 14 032 zł oraz ubez-

pieczenia członków OSP i samochodów pożarni-

czych kosztem 63 589 zł. 

W 2010 roku Rada Gminy ustaliła ekwiwalent za 

udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Członkowie OSP, podkreślając społeczny 

charakter swojej służby, nie występują jednak o ich 

wypłatę i wolą systematyczne doposażanie jedno-

stek w sprzęt podnoszący skuteczność ich akcji ra-

towniczych. 

W roku 2007 odbyły się pierwsze międzygmin-

ne zawody sportowo-pożarnicze w Węgrzcach, 

a w roku 2009 w Michałowicach. Jednostki co roku 

uczestniczą w Powiatowych Zawodach Sportowo 

– Pożarniczych, każdego roku odbywają ćwiczenia 

symulacyjne w konkretnych obiektach: w roku 2008 

w Zespole Szkół w Korzkwi, a w roku 2009 w Domu 

Pomocy Społecznej w Batowicach. 

Jednostki OSP uczestniczą na terenie naszej gminy, 

a także gmin ościennych w akcjach pożarowych, 

powodziowych, usuwaniu skutków różnego rodza-

ju klęsk żywiołowych. Bardzo często wzywane są do 

usuwania powalonych lub grożących wyłamaniem 
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drzew, pompują wodę z piwnic, przetykają przepu-

sty i układają worki z piaskiem, likwidują skutki wy-

padków samochodowych, zabezpieczają ruch dro-

gowy itp. Jednostki zostały wyposażone zarówno 

w sprzęt pożarniczy, jak i sprzęt do usuwania zagro-

żeń ekologicznych oraz ratownictwa drogowego. 

Strażacy uczestniczyli w usuwaniu skutków tego-

rocznych oblodzeń: na terenach północnych gminy 

Zielonki, w gminach Skała i Sułoszowa oraz wypo-

życzali sprzęt na potrzeby Powiatu Krakowskiego. 

Przez kilkanaście dni, po wiele godzin, w bardzo 

niskich temperaturach, uczestniczyli w usuwaniu 

połamanych drzew, usuwaniu konarów i gałęzi, sta-

nowiących zagrożenie dla ruchu drogowego i linii 

energetycznych, usuwali zatory rzeczne. Białe heł-

my ochotników podczas akcji zawsze wyróżniają ich 

spośród druhów zawodowych. Za zaangażowanie 

i poświęcenie burmistrz Miasta i Gminy Skała złożył 

druhom podziękowania i wyrazy uznania. 

Od 2007 r. do września 2010 r. jednostki OSP odno-

towały ogółem 949 wyjazdów do akcji. Szacunkowa 

liczba społecznie przepracowanych godzin przez 

druhów to 14 235 godzin. 

Druhom z jednostek OSP z terenu gminy należą się 

podziękowania i wyrazy uznania za pracę spo-

łeczną, poświęcenie, gotowość niesienia pomocy 

w każdej chwili i sytuacji. 

Udział w akcjach ratowniczych jednostek OSP

Jednostka OSP 2006 2007 2008 2009 2010

OSP Bosutów 2 3 1 7 41

OSP Bibice 2 3 7 15 62

OSP Garlica Murowana 1 5 0 5 12

OSP Grębynice 20 22 10 22 69

OSP Owczary 4 5 4 10 47

OSP Trojanowice 1 1 0 8 0

OSP Węgrzce 2 7 18 44 134

OSP Wola 

Zachariaszowska
5 19 25 34 42

OSP Zielonki 51 38 33 75 134

RAZEM 98 93 95 220 541

Wyjazdy jednostek OSP poza granice gminy

Jednostka 2006 2007 2008 2009 2010

OSP Wola 

Zachariaszowska
2 1 4 2 0

OSP Owczary 0 0 0 2 0

OSP Grębynice 2 1 2 0 0

OSP Zielonki 8 2 1 0 20
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Na terenie gminy Zielonki usługę komunikacji zbio-

rowej realizowało i nadal realizuje Miejskie Przedsię-

biorstwo Komunikacyjne w Krakowie SA. Komuni-

kacja zbiorowa to dziedzina, na którą przeznaczamy 

rocznie prawie 1 300 000 zł. Jest to o 112 % - czyli 

ponad dwukrotnie więcej - niż w 2006 roku. 

Do utrzymywanych dotychczas z budżetu gminy 

ośmiu linii autobusowych doszły dodatkowo dwie: 

nr 267 Kraków – Smardzowice i, po wieloletnich sta-

raniach, linia nr 297 Kraków–Bosutów-Węgrzce-Bibi-

ce-Zielonki-Kraków. Cztery linie zostały wydłużone. 

Koszty przejazdów fi nansowane są wspólnie z bu-

dżetu gminy Zielonki, miasta Krakowa i przez pasa-

żerów. Koszt zakupu jednego wozokilometra to: na 

liniach podstawowych 1,61 zł brutto, na liniach wy-

dłużonych 2,30 zł, a na liniach nowo uruchamianych 

2,46 zł. Dla porównania w roku 2007 było to 0,76 zł. 

Znaczny wzrost ceny zakupu jednego wozokilome-

tra, a zarazem całkowitej wartości dotacji przekazy-

wanej przez gminę Zielonki dla Miasta Krakowa, po-

dyktowany jest wzrostem kosztów utrzymania pod-

stawowych 10 linii i wydłużenia istniejących 4 linii. 

Wymienione koszty należy powiększyć o sumę 

115 195 zł przeznaczanych na obsługę komunikacji 

publicznej, sprzątanie przystanków, ich remonty, 

odnowienia, ect. 

Dopłata gminy Zielonki dla miasta Krakowa z tytułu funkcjonowania sieci komunikacji publicznej

Lata Ilość wozokilometrów Dopłata do funkcjonowania 

komunikacji aglomeracyjnej

2007 606 733 593 000 zł

2008 651 285 780 000 zł

2009 735 145 1 147 000 zł

2010 737 620 1 296 000 zł

Zestawienie linii MPK fi nansowanych z budżetu gminy Zielonki

Nr linii Trasa Roczny koszt dofi nansowania 

207 NOWY KLEPARZ - TROJANOWICE 61 090 zł

217 NOWY KLEPARZ - WĘGRZCE 58 524 zł

227 NOWY KLEPARZ - Wola Zachariaszowska - GÓRNA WIEŚ 234 111 zł

237 NOWY KLEPARZ - OWCZARY 241 931 zł

247 NOWY KLEPARZ - BIBICE 98 373 zł

250 PRĄDNIK CZERWONY - Batowice - ZASTÓW 43 557 zł

257 NOWY KLEPARZ -  Węgrzce - Bibice - NARAMA 61 605 zł

267 
KROWODRZA GÓRKA - Zielonki - Trojanowice - Januszowice - Korzkiew 

- Grębynice – SMARDZOWICE
272 869 zł

287 KRAKOWSKA AKADEMIA - MARSZOWIEC 12 100 zł

297 NOWY KLEPARZ – Zielonki – Bibice – Węgrzce - BOSUTÓW 212 328 zł

W kadencji 2006-2010 uruchomione zostały: 

• linia do Bosutowa nr 297, 

• linia do Korzkwi i Grębynic nr 267, 

• przedłużenie linii nr 217 do cmentarza w Węgrzcach, 

•  przedłużenie linii nr 247 (w weekendy dodatkowo 

kursuje na odcinku do cmentarza w Węgrzcach)

Praca przewozowa linii aglomeracyjnych na terenie gminy Zielonki w latach 2007 – 2010 
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OŚWIETLENIE ULICZNE

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w latach 2007-2010 kosztowała 911 483 zł. 

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg kosztują rocznie średnio 809 630 zł 

i obejmują 1 740 punktów świetlnych (w 2006 r. – 1 536, w 2002 r. – 1 426). 

Koszty eksploatacyjne: oświetlenie uliczne i konserwacja (w zł)

Rok Energia Konserwacja Ogółem

2007 472 843 208 417 681 260

2008 553 835 223 462 777 297

2009 765 975 251 364 1 017 339

2010* 793 849 198 776 992 625

Ogółem 2 586 502 882 019 3 468 521

* Nastąpiła obniżka nośników cen po negocjacjach z dostawcą energii.

GOSPODARKA GRUNTAMI 

Wśród znaczniejszych nieruchomości, które stały się 

własnością gminy, należy wymienić: uzyskany nieod-

płatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu 

Państwa teren o powierzchni 1,38 ha w Dziekano-

wicach, przeznaczony na cele rekreacyjno-sporto-

we oraz drogowe; teren o powierzchni 1,1334 ha w 

Węgrzcach przeznaczony pod infrastrukturę, a także 

tereny o łącznej powierzchni 5,9460 ha w Brzozów-

ce i Korzkwi przeznaczone na cele sportowo-rekre-

acyjne; teren o powierzchni 0,60 ha w Batowicach, 

przeznaczony pod inwestycje z zakresu opieki zdro-

wotnej; działka o powierzchni 0,61 ha w Zielonkach, 

przeznaczona pod budowę drogi mającej połączyć 

ul. Krakowskie Przedmieście z ul. Lawendową. 

Grunty drobniejsze, to odpłatnie i nieodpłatnie na-

byte własności, w drodze umów darowizny, zamia-

ny i innych regulacji prawnych, zgodnie z decyzjami 

sołectw i ustaleniami z właścicielami, o łącznej po-

wierzchni 5,1769 ha. 

W ostatnich 4 latach pozyskane zostały 132 skrawki 

gruntów o łącznej powierzchni 1,3083 ha, zaużytko-

wane przed 1999 rokiem pod poszerzenia dróg.
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Gmina Zielonki posiada grunty komunalne o łącznej powierzchni 139 ha 

W okresie mijającej V kadencji samorządu zostały nabyte grunty 

o łącznej powierzchni 12,2062 ha za 3 417 316 zł, 

co daje średnią cenę nabycia na poziomie około 2 800 zł za 1 ar. 
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Znaczniejsze pozyskane grunty

Sołectwo
Nabycie

Uwagi
Powierzchnia Cena

Batowice 0,6000 ha 900 000 zł

Zakup części działki przy Domu Pomocy Społecznej 

od Powiatu Krakowskiego pod inwestycje z zakresu 

opieki zdrowotnej

Bibice 0,6205 ha 136 700 zł Tereny pod infrastrukturę drogową i techniczną

Brzozówka

1,6784 ha 239 220 zł Tereny na cele sportowo-rekreacyjne

1,7856 ha 0 zł

Tereny nieodpłatnie nabyte od Skarbu Państwa 

z zasobu dawnego Państwowego Funduszu Ziemi 

na cele sportowo-rekreacyjne

Dziekanowice

0,2900 ha 260 000 zł Zakup pod przepompownię ścieków

1,3800 ha 0 zł
Nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości 

Rolnych Skarbu Państwa

Garlica Duchowna 0,2953 ha 67 920 zł Zakup pod sieć kanalizacyjną

Grębynice 0,0202 ha 55 000 zł Zakup pod parking przy budynku komunalnym

Korzkiew 2,4820 ha 212 060 zł Tereny na cele sportowo-rekreacyjne

Pękowice 0,7617 ha 146 220 zł Tereny pod infrastrukturę drogową i techniczną

Węgrzce 1,1334 ha 0 zł
Nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości 

Rolnych Skarbu Państwa

Wola Zachariaszowska 0,1409 ha 15 499 zł Zakup pod sieć kanalizacyjną

Zielonki

0,2409 ha 114 500 zł Skrawki terenów pod infrastrukturę drogową

0,6100 ha 1 000 000 zł
Teren pod budowę drogi mającej połączyć ul. 

Krakowskie Przedmieście z ul. Lawendową

Garliczka, Januszowice, 

Przybysławice
0,1271 ha 0 zł Nieodpłatne nabycie pod drogę

Bibice, Węgrzce 0,2424 ha 0 zł Nieodpłatne nabycie pod drogę

Raciborowice 0,2200 ha 8 800 zł Zakup terenu pod drogę

Dodatkowo kończone jest postępowanie zmierza-

jące do zamiany terenów pomiędzy Gminą Zielonki 

a Powiatem Krakowskim. Gmina uzyska w ten spo-

sób w Owczarach tereny o powierzchni 1,9469 ha 

z przeznaczeniem na retencję wód opadowych oraz 

inicjatywy sportowo-rekreacyjne, natomiast Powiat 

otrzyma teren o powierzchni 0,0713 ha pod parking 

przy siedzibie fi lii Starostwa w Węgrzcach. 

W mijającej kadencji sprzedane zostały grunty 

o łącznej powierzchni 3,2742 ha za 4.136.643,20 zł. 

Najbardziej wartościowe z nich były nieruchomo-

ści: 2,8181 ha z fortem poaustriackim w Zielon-

kach zaadaptowanym na hotel „Twierdza”, działka 

w Zielonkach o powierzchni 0,18 ha przeznaczo-

na w planie zagospodarowania przestrzennego 

pod budownictwo mieszkaniowe wraz z usługa-

mi, dwie działki w Bibicach o łącznej powierzch-

ni 0,2134 ha przeznaczone pod budownictwo 

mieszkaniowe. 

Ponadto regulowane były stany prawne nierucho-

mości, szczególnie dróg. Dla gruntów o łącznej 

powierzchni 3,3319 ha zostały założone księgi wie-

czyste z wpisem własności na rzecz Skarbu Państwa, 

dla których prowadzone są postępowania komuna-

lizacyjne na rzecz Gminy Zielonki. 

W wyniku porozumienia z Powiatem Krakowskim, dla 

Gminy Zielonki jako jedynej gminy wiejskiej w powie-

cie, sporządzona została modernizacja ewidencji 

gruntów i budynków, która z postaci papierowej 

przybrała elektroniczną formę numerycznej i grafi cz-

nej bazy działek oraz budynków. Aktualizacja operatu 
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wynikała z obowiązków ustawowych oraz z koniecz-

ności porządkowania stanów historycznych. 

Modernizacja pozwoliła na ustalenie faktycznego 

sposobu użytkowania gruntów. Na przykład przed 

modernizacją tereny budowlane wykazywane były 

na 1,4 % powierzchni gminy, a po modernizacji już 

na 24,68 % powierzchni, co zdecydowanie bardziej 

odpowiada faktycznemu sposobowi użytkowania 

gruntów. Każdy obiekt został też naniesiony geo-

dezyjnie na mapę i zaktualizowany został jego opis. 

Nowy prawny operat wyjaśnił tysiące nieścisłości 

w zakresie zarówno budynków i obiektów, jak rów-

nież w zakresie obowiązków właścicieli dotyczących 

wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i ponoszenia 

10-cioletnich kosztów będących dochodem woje-

wództwa. Obowiązki korekt tych nieścisłości winny 

być zrealizowane przez właścicieli nieruchomości na 

ich koszt i ich staraniem, jednak mając na uwadze 

potrzeby wynikające z dużej dynamiki rozwoju ob-

szarów gminy i potrzeb w wielu zakresach, powiat 

i gmina zrealizowała to zadanie własnym nakładem 

i staraniem.

Zmiana użytków z rolnych o symbolu R na użytki 

o symbolu B, Bi, Ba, Bp, Bz pozwoli właścicielom tych 

gruntów na budowę nowych obiektów na tych te-

renach, bez konieczności prowadzenia procedury 

związanej z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej 

oraz ponoszenia corocznych opłat z tego tytułu. 

Należy podkreślić, patrząc na skalę aktualizacji ope-

ratu gruntów, że właściciele nieruchomości w gmi-

nie mający zaktualizowany stan użytku z rolnego 

o symbolu R na symbole B, Bi, Ba, Bp, Bz zaoszczędzili 

ponad 100 milionów złotych, których nie muszą uiś-

cić do samorządu województwa z tytułu opłaty za 

wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (klasy I, II, III). 

Nie bez znaczenia pozostaje możliwość używania 

elektronicznej mapy przez system GPS, wykorzysty-

wany między innymi przez służby szybkiego reago-

wania np.: przez policję, straż pożarną, pogotowie 

ratunkowe, zarządzanie kryzysowe, inspekcje itp.

POLITYKA SPOŁECZNA

W okresie ostatnich 4 lat liczba mieszkańców gminy Zielonki wzrosła o 15,93 %, 

z 14 937 (na koniec września 2006 r.) do 17 317 (na koniec września 2010 r.) 

Biorąc za źródło informacji bazę gminnej ewidencji ludności, na przestrzeni lat było nas odpowiednio:

Rok 1990 1994 1998 2002 2006 IX.2010

Liczba mieszkańców 11 169 11 661 12 628 13 496 15 008 17 317

W okresie od 2007 roku do września 2010 roku z pomocy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach skorzystało 1 436 rodzin, 

a każdego roku pomocą materialną objętych było przeciętnie 383 świadczeniobiorców 

W okresie 4 lat wypłaciliśmy: 

•  ponad 1 639 308 zł na 41 139 różnego rodzaju świad-

czeń fi nansowych z zakresu: pomocy społecznej, 

dodatków mieszkaniowych, dożywiania dzieci, 

•  ponad 7 140 000 zł na 74 015 świadczeń rodzin-

nych, na które składają się: 

•  2 715 000 zł na zasiłki rodzinne 

•  2 432 000 zł na dodatki do zasiłków rodzinnych 

•  1 527 000 zł na świadczenia opiekuńcze 

•  466 000 zł na jednorazową zapomogę z tytułu 

urodzenia dziecka (becikowe) 

•  ponad 646 000 zł na świadczenia dla osób upraw-

nionych do alimentów. 

Kontynuowaliśmy wydawanie posiłków dla miesz-

kańców w ramach wieloletniego rządowego 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywia-

nia”, z liczby 8 632 posiłków w 1998 roku, poprzez 
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15 253 w 2002 i 9 649 w 2006 roku, po około 5 482 

posiłki do września 2010 roku. 

Koszt programu od 2007 roku wyniósł 283 898 zł 

(39 016 świadczeń), w tym z budżetu państwa po-

chodziło 58 %, a z budżetu gminy 42 %. 

W latach 2007–2010 z bezgotówkowej pomocy 

w formie pracy socjalnej w postaci tylko: poradni-

ctwa prawnego, psychologicznego, rodzinnego 

oraz interwencji kryzysowej skorzystało 1 342 osób 

i rodzin. Praca socjalna stanowi istotny element 

pomocy społecznej. To właśnie ta forma profesjo-

nalnej aktywności służb społecznych w terenie ma 

szczególne znaczenie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykracza po-

nad standardową działalność, poprzez organizowa-

nie przedsięwzięć typu: zbiórka darów dla rodzin po-

krzywdzonych w wyniku nagłych zdarzeń losowych, 

pomoc dla bezdomnych w okresie zimowym, orga-

nizowanie spotkań wigilijnych, zabaw mikołajowych, 

dnia dziecka, a dla niepełnosprawnych cyklicznej im-

prezy sportowo - artystycznej „Zachariaszada”. 

Ośrodek realizował również projekty z wykorzysta-

niem pozyskanych zewnętrznych środków pozabu-

dżetowych: 

•  projekt systemowy „Czas na zmiany”, którego głów-

nym celem było zwiększenie aktywności zawodo-

wej osób bezrobotnych, będących klientami pomo-

cy społecznej (środki EFS w ramach PO Kapitał Ludz-

ki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej),

•  program „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wy-

kształcenia przez osoby niepełnosprawne” ze środ-

ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych,

•  projekt „Świetlica Środowiskowa Pucherok - dzia-

łania profi laktyczne” zakładający poszerzenie od-

działywań świetlicy środowiskowej w Bibicach 

o działania profi laktyczne. 

Budowanie skutecznego i efektywnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie opieramy na 

Gminnym Programie Przeciwdziałania Prze-

mocy w Rodzinie. 

Program scala rozproszone dotąd działania, skie-

rowane na ograniczanie zjawiska przemocy oraz 

pomoc osobom uwikłanym w przemoc. Skupia 

specjalistów różnych dziedzin, kompetentnych do 

udzielania pomocy osobom dotkniętym przemo-

cą. W ramach programu działa zespół interdyscy-

plinarny, skupiający między innymi: przedstawicieli 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, 

szkół, ośrodków zdrowia, pedagoga gminnego, peł-

nomocnika ds. profi laktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych. 

W ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, od wrześ-

nia 2010 roku w ośrodku uruchomiony został Punkt 

Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Do-

tkniętych Przemocą w Rodzinie, którego celem 

jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, 

socjalna zarówno dla osób doznających przemocy 

jak i sprawców. 

Istotnym podmiotem realizowanej na terenie gmi-

ny Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-

łecznych jest działający od 10 lat Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej 

(ŚDS), który osobom z zaburzeniami psychicznymi 

zapewnia oparcie społeczne i pozwala m.in. na usa-

modzielnianie i integrację społeczną. 

Od 2006 roku nastąpił wzrost liczby uczestników za-

jęć rehabilitacyjnych z 22 osób do 29 osób w 2010 

roku. Koszty działalności ŚDS w ciągu 4 lat wyniosły 

1 293 415 zł.
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Miernikami prowadzonej działalności kulturalnej 

są także nagrody zdobywane przez formacje arty-

styczne działające przy Centrum Kultury Promocji 

i Rekreacji w Zielonkach, jak również udział w nich 

zarówno rdzennych mieszkańców gminy, jak i nowo 

osiadłych. 

Swoją działalność kontynuowały zespoły 

muzyczne: 

•  działająca przy OSP w Woli Zachariaszowskiej - Or-

kiestra Dęta „Wola”: nagrodzona m. in. II miej-

scem podczas Małopolskiego Konkursu Orkiestr 

Dętych w Więcławicach w 2009 r., wyróżniona 

podczas Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych 

w Więcławicach w 2010 r. Na działalność orkiestry 

wydatkowaliśmy kwotę 54 000 zł. 

•  po reaktywowaniu w 2005 roku Parafi alno-

Gminnej Orkiestry Dętej z Zielonek, efekty 

pracy muzyków możemy usłyszeć ze scen gminy 

i scen Małopolski: w 2008 - udział w Dniach Orkiestr 

Powiatu Monachijskiego, w 2009 - udział w Mię-

dzypowiatowym Przeglądzie Orkiestr w Wieliczce, 

II miejsce na XXXII Małopolskim Festiwalu Orkiestr 

Dętych „Echo Trombity”, w 2010 - wyróżnienie 

podczas Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych 

w Więcławicach. Na działalność orkiestry wydatko-

waliśmy kwotę ponad 54 800 zł.

•  Herody z Zielonek: w 2007 - II miejsce „Srebrna 

Spinka” w XXV Karnawale Góralskim w Bukowinie Ta-

trzańskiej, 2008 - II miejsce „Srebrna Spinka” w XXVI 

Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej, 

w 2009 - III miejsce podczas Tradycyjnego Przeglą-

du Grup Kolędniczych w Karniowicach, w 2009 - 

I miejsce podczas XI Małopolskiego Przeglądu Grup 

Teatralnych w Miechowie, II miejsce „Srebrna Spinka” 

w XXVII Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzań-

skiej. Działalność zespołu kosztowała 20 050 zł. 

•  utworzony w 2006 roku Gminny Zespół Ludowy 

Zieleńczanie i Bibiczanie popularyzuje gminną 

tradycję ludową: w 2007 - występ podczas IV Dni 

Powiatu Krakowskiego, występ podczas Targów 

Bożonarodzeniowych w Krakowie, w 2008 - występ 

podczas dożynek gminnych w Brzozówce, występ 

podczas Targów Bożonarodzeniowych w Krako-

wie, w 2009 - występ podczas dożynek gminnych 

w Owczarach, występ podczas Targów Bożonaro-

dzeniowych w Krakowie, w 2010 - występ podczas 

dożynek w Zielonkach, występ podczas festiwalu 

„Pawie Pióra”, występ podczas 750-lecia Zielonek. 

Działalność tych zespołów ludowych w okresie 

minionych 4 lat kosztowała 39 131 zł. 

•  Zespół Wokalno - Instrumentalny Fermata: 

w 2007 - wyróżnienie w III Powiatowym Przeglą-

dzie Zespołów Wokalno-Instrumentalnych w Za-

bierzowie, w 2008 - I miejsce w Gminnym Kon-

kursie Piosenki, II miejsce w Konkursie Piosenki 

Turystycznej w Ojcowie, III miejsce w IV Powiato-

wym Przeglądzie Pieśni Chóralnej w Słomnikach, 

XI Archidiecezjalny Konkurs Kolęd i Pastorałek 

w Zakopanem – III miejsce, w 2009  - III miejsce 

w Archidiecezjalnym Konkursie Kolęd i Pastorałek 

w Zakopanem, w 2010 - I miejsce w Powiatowym 

Konkursie Kolęd w Zabierzowie, II miejsce w Woje-

wódzkim Konkursie Piosenki w Krakowie. Działal-

ność zespołu kosztowała 52 041 zł. 

•  Chór żeński z Zielonek „Bel Canto”, którego 

działalność kosztowała 5 157 zł. 

•  Cheerleaderki - występujące podczas uroczysto-

ści szkolnych, na zawodach w Krakowie, podczas 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Funkcjono-

wanie zespołu kosztowało 10 157 zł. 

Do gminnego kalendarza na stałe wpisało się wiele 

inicjatyw kulturalnych, stanowiących istotny 

element uzupełniający społeczno - gospodarczą 

aktywność gminy. 

Należą do nich następujące imprezy: Powiatowy 

Przegląd Grup Kolędniczych, Wielka Orkiestra Świą-

tecznej Pomocy, koncert kolęd, Śledzik u wójtów, 

Ponad 50 tys. osób uczestniczyło w 250 imprezach kulturalno-rekreacyjnych 

zorganizowanych w latach 2007–2010 dla mieszkańców gminy Zielonki, Krakowa 

i gmin ościennych 

Na zadania z zakresu kultury przeznaczyliśmy przez 4 lata ponad 3 915 000 zł, 

co stanowi 2% ogółu wydatków budżetu gminy 
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konkurs recytatorski, Gminny Przegląd Pucheroków, 

Gminny Przegląd Grup Teatralnych, pikniki rodzinne, 

Gminny Konkurs Piosenki, turnieje strażaków, rajd 

pieszy i rowerowy, pikniki muzyczne, Dożynki Gmin-

ne, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, Festiwal 

Zespołów Ludowych, Babskie Andrzejki, impreza 

mikołajowa dla dzieci ze świetlic środowiskowych, 

impreza dla niepełnosprawnych „Zachariaszada”, 

turnieje szkół w piłce nożnej, koszykówce, piłce 

ręcznej, zawody modeli latających, Dzień Zielonek 

na Targach Bożonarodzeniowych na krakowskim 

Rynku Głównym, „Ferie na sportowo” i „Wakacje na 

sportowo”. 

Cenną inicjatywą promocyjną jest wyprodukowa-

nie i popularyzacja maskotki gminy - lalki „Pu-

cheroka”. Lalka w stroju obrzędowym symboli-

zuje zwyczaj zapoczątkowany przez krakowskich 

żaków w XVII wieku, kiedy to przebrani w wysokie 

czapy chłopcy, zgodnie z tradycją przed Wielkano-

cą w Niedzielę Palmową odwiedzali gospodarstwa 

i w zamian za dary wygłaszali gwarowe wierszowa-

ne oracje z charakterystycznym zaśpiewem. 

Stopniowo rozwijana baza lokalowa i sprzętowa 

sprzyja wspólnemu spędzaniu wolnego czasu. 

Mieszkańcy gminy coraz chętniej uczestniczą we 

wspólnych imprezach organizowanych przez Cen-

trum Kultury, Promocji i Rekreacji, sołectwa, Koła 

Gospodyń Wiejskich czy Ochotnicze Straże Pożarne. 

Organizacje te znakomicie promują Gminę Zielonki 

na targach, w konkursach, przeglądach, imprezach 

okolicznościowych, poprzez występy artystyczne 

i wystawianie stoisk z potrawami regionalnymi, cia-

stami oraz z innymi produktami promocyjnymi. 

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zie-

lonkach oferuje zajęcia z różnych dziedzin: 

•  zajęcia muzyczne, w ramach których działa Orkie-

stra Dęta z Zielonek, zespół wokalno - instrumen-

talny Fermata, Chór „Bel Canto”, nauka emisji głosu, 

nauka gry na instrumentach – pianino, gitara, fl et 

poprzeczny, keyboard, akordeon, 

•  zajęcia taneczne: taniec towarzyski, zajęcia w gru-

pie cheerleaderek, breakdance oraz działalność ze-

społu ludowego Zieleńczanie i Bibiczanie, 

•  zajęcia teatralne, 

•  zajęcia plastyczne, 

•  warsztaty tematyczne dla szkół (np. zajęcia plastycz-

ne z prezentacją historii książki, pracy strażaków, 

prezentacją strojów ludowych, wykonywaniem 

wieńców dożynkowych oraz pieczeniem chleba),

•  zajęcia sportowe i rekreacyjne: lekkoatletyczne, 

szkółka tenisa ziemnego, szkółka narciarska, zajęcia 

z Nordic Walking; od dwóch sezonów działa liga 

tenisa ziemnego, 

•  zajęcia fi tness i yoga. 

Aktualności z życia Centrum Kultury można śledzić 

na stronie www.ckpir.zielonki.pl

Na kulturalnej mapie gminy świetnie funkcjonują 

świetlice dla dzieci i młodzieży, zarówno te działa-

jące w szkołach, jak również te prowadzone przez 

Centrum Kultury: w Brzozówce, Garlicy Murowa-

nej, Woli Zachariaszowskiej, Batowicach, Bibicach. 

Świetlice swoją ofertę opierają na rosnącym zapo-

trzebowaniu najmłodszych, dlatego przewidujemy 

sukcesywne ich uruchamianie w kolejnych sołe-

ctwach. Czteroletni koszt ich funkcjonowania wy-

niósł 232 500 zł. 

W miarę wolnego czasu, hala sportowa w Zielon-

kach i boisko ze sztuczną nawierzchnią są udostęp-

niane również komercyjnie dla grup i osób indywi-

dualnych. 

Corocznie kultywowaliśmy tradycję Święta Plonów. 

Dożynki organizowaliśmy kolejno w Węgrzcach, 

Brzozówce, Owczarach i Zielonkach. Staramy się, 

aby każdorazowo w innym sołectwie rolnicy w świą-

tecznej oprawie mieli okazję pokazania owoców 

trudu swojej pracy na roli. Mamy nadzieję, że ten 

sposób dotarcia do młodego pokolenia pozwoli na 

kultywowanie pięknych lokalnych zwyczajów i ich 

integrację ze swoimi małymi ojczyznami. Wspólny 

koszt organizacyjny dożynek to kwota 39 875 zł. 

Wieś i Parafi a Zielonki obchodzą w 2010 roku swoje 

750-lecie. Ten piękny jubileusz uświetniony został 

cyklem uroczystości. Odbyła się uroczysta msza 

święta w kościele parafi alnym pod wezwaniem Na-

rodzenia NMP, celebrowana przez księdza kardynała 

Stanisława Dziwisza, który, wraz z innymi osobami w 
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szczególny sposób zasłużonymi dla lokalnej społecz-

ności, został uhonorowany jubileuszowym medalem. 

Po mszy świętej odbył się w kościele koncert muzy-

ki klasycznej. W Parku Wiejskim wystąpiły zespoły: 

chór „Bel Canto”, zespół „Fermata”, zespoły ludowe 

„Zieleńczanie” i „Bibiczanie”, Parafi alno-Gminna Or-

kiestra Dęta z Zielonek, kabaret „Grupa Rafała Kmity”. 

Święto zakończyło się koncertem zespołu „Wawele” 

oraz pokazem sztucznych ogni, w uroczystości bra-

ło udział ponad tysiąc osób. Koszty organizacji jubi-

leuszu zamknęły się kwotą 39 875 zł. Drugą odsłoną 

jubileuszu była wieczornica historyczna z wykłada-

mi i pokazami fi lmów dokumentalnych towarzyszą-

ca wystawie obrazów Katarzyny Gawłowej z Zielo-

nek wypożyczonych z Muzeum Etnografi cznego im. 

S. Udzieli w Krakowie eksponowanych w Centrum 

Integracji Społecznej w Zielonkach. Czynną miesiąc 

wystawę obrazów obejrzało ponad 800 osób.

Corocznie z budżetu gminy przeznaczamy około 

15 000 zł na dofi nansowanie różnego rodzaju ini-

cjatyw podejmowanych przez Koła Gospodyń 

Wiejskich, które w swoich środowiskach starają się 

podtrzymywać miejscowe tradycje. Kwotą 50 000 zł 

rocznie zasilane są różnego rodzaju inicjatywy kultu-

ralno-społeczne organizowane bezpośrednio przez 

sołtysów i rady sołeckie, np. organizację pikników 

integracyjnych. 

Na terenie gminy działa Biblioteka Publiczna 

w Zielonkach oraz jej fi lie w Węgrzcach i Przyby-

sławicach, które sukcesywnie przeobrażają się w 

centra życia społecznego i kulturalnego. Biblioteka 

w Zielonkach w 2009 roku otrzymała nową siedzibę 

w nowoczesnym budynku Centrum Integracji Spo-

łecznej w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17. Nowa 

czytelnia komputerowa i zaktualizowany księgo-

zbiór, przyciągają coraz więcej czytelników. 

Biblioteka kładzie nacisk na gromadzenie zbio-

rów regionalnych oraz przedmiotów związanych 

z historią gminy Zielonki. Znacznej poprawie ule-

gła jej oferta kulturalno – edukacyjna. Zawiązały się 

dwa Dyskusyjne Kluby Książki, uruchomione zostały 

„Poranki dla seniora z komputerem”, odżyła współ-

praca z gminnymi przedszkolami samorządowymi 

w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, organi-

zowane są konkursy np. na ciekawy wywiad, recen-

zję książki, makietę zabytkowego budynku z terenu 

gminy. Zorganizowane zostały kiermasze książek 

oraz akcje „Podaruj innym książkę”. Każda z placó-

wek sukcesywnie informatyzuje swoje zbiory. 

Biblioteka poszerzyła swój zakres działalności o or-

ganizację wystaw i wernisaży. Przykładem tego 

mogą być: wystawa „Z zacisza dworskiej biblioteki” 

ukazująca pamiątki rodu Ślizowskich z Marszow-

ca (Zielonki) oraz wystawa zabytkowych sprzętów 

gospodarstwa domowego z XIX i XX w. Kolejne 

wystawy tj. „Kapłaństwo, charyzma i Jego Zielon-

ki”, poświęcona pamięci ks. kanonika Adama Zięby 

oraz „Skarby zieloneckiej świątyni”, które umożliwiły 

gościom podziwianie zabytkowych naczyń litur-

gicznych i ornatów, mszałów łacińskich z XIX i XX w. 

Obecna wystawa „Zieloneckie stroje różą malowane” 

ukazuje piękno zabytkowych strojów krakowskich, 

starych sprzętów, obrazów i fotografi i mieszkańców 

Zielonek XIX i XX w. Aktualności z życia biblioteki 

można śledzić na stronie biblioteka.zielonki.pl
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Sprawnie funkcjonujący samorząd naszej gminy jest 

jej dobrą wizytówką. Dla jego rozwoju jest ważne, 

aby gmina Zielonki była bardzo dobrą marką. To 

poprzez pryzmat wypracowanych efektów i osiąga-

nych sukcesów postrzegają nas inni, a współpracu-

jący samorządowcy i mieszkańcy tworzą atmosferę 

często decydującą o tym, czy chcemy się Tu osiedlić, 

wychowywać dzieci, założyć fi rmę, pracować, spę-

dzać wolny czas. 

Dlatego, na przekór wszechobecnej atmosferze 

konfrontacji i braku zaufania, staramy się zapraszać 

do współpracy wszystkich, którym nie jest obojętna 

przyszłość naszej gminy. To dzięki wspólnej pracy nie 

tylko władz gminy i urzędników, ale także licznego 

grona fachowców i mieszkańców gminy, warunki w 

jakich żyjemy stają się coraz bardziej przyjazne. 

Koniec każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego to 

dobra okazja do podsumowania minionego okresu 

i złożenia podziękowań. Dlatego podtrzymujemy 

dobrą praktykę, by oddając do użytkowania nowy 

obiekt, po wielu trudach, publicznie wszystkim po-

dziękować za dobrą współpracę, a szczególnie tym 

którzy wykonywali pracę społecznie. 

Wśród źródeł licznych opinii pojawiających się 

na temat gminy Zielonki, najtrafniej odzwier-

ciedlają stan faktyczny następujące z nich: 

•  konsekwentnie realizowana polityka społeczno 

– gospodarcza gminy, wytyczona już na początku 

lat 90-tych, 

•  ilość pozyskiwanych środków zewnętrznych, 

•  realizacja kolejnych przedsięwzięć infrastruktural-

nych w terenie, sprzyjających podwyższaniu stan-

dardu zamieszkania, tj.: szkoły, drogi, infrastruktura 

wodociągowo - kanalizacyjna., sieci gazowe, tele-

foniczne i energetyczne, obiekty rekreacyjno-spor-

towe, etc., 

•  dobrej jakości wykonawstwo przedsięwzięć komu-

nalnych, 

• dobra współpraca, 

•  aktywne wykorzystywanie bieżącej koniunktury 

gospodarczej, pojawiających się szans i posiada-

nych atutów. 

Realizację poszczególnych inicjatyw staraliśmy się 

wspierać dobrą współpracą z mediami. Dzięki pro-

wadzonemu serwisowi prasowemu i przekazywaniu 

na bieżąco informacji mediom, w mediach tradycyj-

nych – prasa, radio, telewizja oraz elektronicznych 

ukazało się bardzo wiele publikacji poświęconych 

gminie Zielonki. 

Informowaniu mieszkańców służy wydawane kwar-

talnie czasopismo „Wiadomości Lokalne Gminy 

Zielonki” (WLGZ), ukazało się w tej kadencji 20 nu-

merów WLGZ. Zrealizowaliśmy także kilka cieka-

wych zamierzeń wydawniczych. Udało się wy-

dać pierwszą monografi ę gminy Zielonki pt. „W tej 

pięknej ziemi. Gmina Zielonki od średniowiecza do 

czasów współczesnych” autorstwa Mateusza Wyżgi 

wraz z mapami katastralnymi. Z innych wydawnictw 

należy wymienić: mapę gminy Zielonki, mapę szla-

ków pieszych i rowerowych Gminy Zielonki, „Wesele 

krakowskie z Bibic” autorstwa Henryka Banasia, fol-

der „Bibice ciekawa wieś”, folder „50-lecie wesela kra-

kowskiego z Bibic”, folder z okazji otwarcia Centrum 

Integracji Społecznej w Zielonkach, kolorowankę dla 

dzieci pt. „Kredkami po Gminie Zielonki”. 

Na antenie TV3 Kraków w ramach bloku „TV Lato” 

można było obejrzeć programy poświęcone naszej 

gminie. 

Coraz częściej pierwszym i najskuteczniejszym sposo-

bem informowania mieszkańców staje się wciąż roz-

budowywana strona internetowa gminy zielonki.pl. 

Nowa strona funkcjonuje od maja 2008 roku i do-

tychczas odwiedziło ją ponad 1 300 000 internau-

tów, co dziennie daje ponad 1 500 wejść. Do sub-

skrybentów rozsyłamy krótkie serwisy e-mailowe 

i sms-owe. Kontynuujemy współpracę ze Związkiem 

Gmin Jurajskich, którego wydawnictwa promują 

także naszą gminę. 
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W trakcie kadencji wójt wydał 742 zarządzenia i 47 

poleceń służbowych. Odbyło się 180 zebrań wiej-

skich, na których mieszkańcy podjęli 253 uchwały. 

Podczas czterech lat otrzymaliśmy około 150 000 

sztuk korespondencji. Urząd Gminy wysłał prawie 

250 000 listów i różnej korespondencji, wydał około 

54 000 decyzji administracyjnych. 

Przez 4 lata przeprowadziliśmy blisko 500 różnych 

postępowań przetargowych na roboty budowlane, 

usługi, zakupy, transport i inne. 

Przeprowadziliśmy kompleksową wymianę opro-

gramowania fi nansowo-księgowego i programów 

towarzyszących w urzędzie gminy. Obecnie pracu-

jemy na aplikacji „Ratusz”, w ramach którego wdro-

żyliśmy moduły: Finanse, Budżet, Środki Trwałe, Kasa, 

Rejestry Opłat, Dzierżawy, Rejestry Zakupów i Sprze-

daży, Podatki, Akcyza, Kadry, Płace, e-Projekt i moduł 

Zarządzania „Lider”. Nowe oprogramowanie posiada 

możliwość transmisji danych pomiędzy poszczegól-

nymi modułami systemu, co w znacznym stopniu 

usprawnia sposób pozyskiwania danych oraz in-

tensyfi kuje szybkość przepływu informacji. Zakres 

systemu będzie permanentnie rozbudowywany 

i dostosowywany do aktualnych potrzeb. 

Urząd Gminy Zielonki czynnie wspiera i stara się 

pomagać młodym bezrobotnym absolwentom. 

Młodym ludziom umożliwiamy odbycie praktyk sta-

żowych, absolwenckich lub interwencyjnych, orga-

nizujemy roboty publiczne i prace społecznie uży-

teczne. Z tych form współpracy od 2007 roku sko-

rzystało już 100 osób. Praktyka w urzędzie i opinia 

o przebiegu stażu młodego absolwenta powoduje, 

że nasi młodzi stażyści w większości przypadków 

nie mają kłopotów ze znalezieniem pracy i lepiej 

potrafi ą radzić sobie w nowej, pozaszkolnej rzeczy-

wistości. 

Środki europejskie i inne środki zewnętrzne 

W minionej kadencji czyniliśmy aktywne starania 

zmierzające do pozyskania do budżetu gminy do-

datkowych środków fi nansowych. W ciągu 4 lat po-

zyskaliśmy, wydatkowaliśmy lub zakontraktowaliśmy 

środki wspólnotowe oraz zewnętrzne środki krajowe 

o wartości ponad 29 mln zł. Wśród największych 

pozycji należy wymienić następujące: 

•  17 225 446 zł ze środków Europejskiego Fundu-

szu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), na zadanie pn. 

„Gospodarka Ściekowa Gminy Zielonki - kanalizacja 

w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka, Rozrywka”, 

•  3 204 098 zł ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowane-

go Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-

go (ZPORR) oraz ze środków budżetu państwa, na 

zadanie pn. „Ochrona zlewni rzeki Prądnik - projekt 

i realizacja kanalizacji – I etap”, 

•  1 800 000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa 

na realizację zadania pn. Rewitalizacja terenów po-

przemysłowych na Centrum Integracji Społecznej 

w Zielonkach, 

•  865 807 zł z budżetu państwa w ramach „Naro-

dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

2008-2011” tzw. „schetynówki”, na przebudowę 

dróg w Węgrzcach, 

•  370 000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich (PROW) na realizację zadania pn. „Zagospo-

darowanie terenów błoń w Pękowicach - budowa 

boisk sportowych na terenach sportu i rekreacji 

w Pękowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

•  wiele innych środków zarówno inwestycyjnych 

jak również pozainwestycyjnych, pozyskanych do 

budżetu gminy z przeróżnych źródeł fi nansowa-

nia, zarówno przez urząd gminy jak również przez 

gminne jednostki organizacyjne, na bieżące lokal-

ne programy i zadania społeczne. 

Pozyskiwanie tych środków realizowaliśmy własny-

mi siłami pracowników urzędu gminy i gminnych 

jednostek organizacyjnych. 
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Najważniejsze ogólnopolskie wyróżnienia, potwierdzające dobrą pracę, 

znaczące sukcesy i osiągnięcia samorządu gminy Zielonki

•   W trakcie kadencji Gmina Zielonki czterokrotnie (2007-2010) znalazła się w pierwszej dziesiątce najbar-

dziej prestiżowego i wiarygodnego, ogólnopolskiego Rankingu Samorządów, opracowywanego corocznie 

przez dziennik „Rzeczpospolita” (tzw. „Złotej Setce Samorządów”), zajmując I miejsce w 2007 roku, VI miej-

sce w 2008 roku, II miejsce w 2009 roku i IX miejsce w 2010 roku. Ranking Samorządów Rzeczpospolitej ma 

na celu wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Co ważne, ocenia wszystkie samorządy 

w Polsce w trzech kategoriach: gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich. Nagradza te samorządy, które 

najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowie-

dzialności i bezpieczeństwa fi nansowego. W edycji 2010 roku podstawowymi kryteriami oceny wszystkich 

polskich 1 576 gmin wiejskich było tempo wzrostu wydatków majątkowych w latach 2006-2009. Pozostałe 

ważne kryteria oceny to m.in: pozyskane fundusze z Unii Europejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkań-

ca, zadłużenie gminy (zobowiązania do dochodów), nadwyżka operacyjna, nakłady na gospodarkę miesz-

kaniową, liczba podmiotów gospodarczych, wyniki testów szóstoklasistów i gimnazjalistów, współpraca 

z organizacjami pozarządowymi, poprawność wydawania decyzji administracyjnych i przygotowanie bu-

dżetu gminy. 

•   W październiku 2010 roku Gmina Zielonki została uhonorowana wyróżnieniem w konkursie „Wielkie 

Odkrywanie Małopolski 2010” w kategorii I - Miejscowość/gmina. Plebiscyt, o wynikach którego decydowali 

czytelnicy, słuchacze i widzowie już po raz XI zorganizowany został przez Gazetę Krakowską przy współpra-

cy Województwa Małopolskiego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Małopolskiej Organizacji Turystycznej, 

Radia Kraków i krakowskiego oddziału TVP. 

•   We wrześniu 2010 roku Gmina Zielonki zajęła V miejsce na najlepszą w rozwoju gospodarczo - spo-

łecznym spośród 179 gmin małopolskich, w rankingu Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialne-

go i Administracji w Krakowie i Urzędu Statystycznego w Krakowie. W rankingu oceniano m.in.: dochody 

własne gminy, wydatki majątkowe inwestycyjne, na administrację publiczną, inwestycyjne na gospodarkę 

komunalną i ochronę środowiska, wielkość pozyskanych środków unijnych, ilość podmiotów gospodar-

czych, wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych, liczbę 

czytelników w bibliotekach. 

•   W 2009 roku Gmina Zielonki otrzymała tytuł EURO-Gminy Roku wśród małopolskich samorządów 

gminnych. Statuetkami uhonorowano samorządy, które dorównują swoim europejskim odpowiednikom 

i rozwijają się dynamicznie pod względem infrastruktury, komfortu życia mieszkańców, aktywności władz 

lokalnych, rozwoju i przedsiębiorczości. Konkurs organizowany był pod patronatem Marszałka Wojewódz-

twa Małopolskiego.

•   W 2009 roku Gmina Zielonki otrzymała I nagrodę i tytuł „Modernizacja Roku 2008” w kategorii „Rewi-

talizacja obszarów i zespołów urbanistycznych” za realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja terenów poprze-

mysłowych na Centrum Integracji Społecznej i Park Wiejski w Zielonkach”. W XIII edycji ogólnopolskiego 

konkursu „Modernizacja Roku” oceniano 716 obiektów z terenu całego kraju. 

•   W 2008 roku Gmina Zielonki została nagrodzona I miejscem i tytułem „Mądra Gmina 2007”. Laur 

w konkursie organizowanym przez MISTiA w kategorii dużych gmin wiejskich przyznano za efektywne 

podnoszenie kwalifi kacji pracowników i przedsiębiorców z terenu gminy, organizacji pozarządowych, za 

udział w konferencjach tematycznych.
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