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Szanowni Państwo 

Przekazuję Państwu syntetyczną informację z realizowanych zadań, przedsięwzięć i inicjatyw w mijającej kadencji samorządu 

gminy Zielonki w latach 2010 – 2014. Każdego, kto jest zainteresowany bardziej szczegółową informacją o corocznych dochodach i wydat-

kach, zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.zielonki.pl. Znajdziecie tam Państwo coroczne Sprawozdania Wójta Gminy Zielonki 

uwzględniające wszystkie, szeroko opisane dochody i wydatki oraz realizowane zadania roczne i wieloletnie.

W ciągu ostatnich czterech lat, pod moim kierownictwem, gmina Zielonki zrobiła ważny krok do przodu. Wybudowaliśmy kolejne 

dziesiątki kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, zmodernizowaliśmy kilkadziesiąt kilometrów dróg, wybudowaliśmy kolejne 

kilometry chodników i odwodnień, powstały nowe place zabaw, boiska i tereny do rekreacji, zakupiliśmy grunty pod przyszłe inwestycje 

oświatowe i sportowe; współfi nansowaliśmy też modernizacje dróg na terenie naszej gminy, zarządzanych przez samorządy wojewódz-

twa i powiatu.

Zrealizowane inwestycje pozwoliły podtrzymać zainteresowanie naszą gminą, co potwierdza liczba osiedlających się każdego 

roku nowych mieszkańców, dająca w efekcie najwyższe saldo migracji w Małopolsce. Do dobrego postrzegania naszej gminy w powiecie, 

Małopolsce i kraju, przyczyniają się też dobra praca placówek oświatowych i bardzo wysokie wyniki edukacyjne naszych uczniów. Coraz 

więcej przedsiębiorców wybiera naszą gminę, jako miejsce swojej działalności, budując nowe obiekty i tworząc miejsca pracy. Rozwinę-

ły się inicjatywy społeczne, powstały nowe zespoły, przybywa mieszkańców angażujących się w rozwój gminy, kultywowanie podkra-

kowskiego folkloru oraz prezentowanie bogatej gminnej tradycji. Inicjatywy integrujące mieszkańców, modernizowane szlaki rowerowe, 

nowe propozycje imprez systematycznie wzbogacają ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu blisko miejsca zamieszkania.

Zachęcając Państwa do lektury tego materiału, jednocześnie chcę podziękować wszystkim radnym i sołtysom, którzy aktywnie 

wspierali wnioski i inicjatywy, włączali się w codzienną realizację gminnych przedsięwzięć. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, organiza-

cjom, stowarzyszeniom i grupom, które przyczyniły się do rozwoju naszej gminy i uzyskania wysokiej pozycji naszego samorządu w po-

wiecie, województwie i kraju. 

Z wyrazami szacunku

Bogusław Król

Wójt Gminy Zielonki

B o g u s ł a w 

K r ó l
W ó j t  G m i n y  Z i e l o n k i
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* skróty nazw komisji

KO Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu KRŚ Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

KRI Komisja Regulaminowo-Inwentaryzacyjna KIG Komisja Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego

KB Komisja Budżetowa KR Komisja Rewizyjna

Ryszard Krawczyk 

Owczary - Przewodniczący Rady Gminy, członek KB*

Antoni Banaś 

Bibice - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, przewodniczący KIG, 

członek KRŚ

Krzysztof Olawski 

Zielonki - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, przewodniczący KB, 

członek KRI

Adam Duliński 

Grębynice - przewodniczący KRŚ, członek KR

Krzysztof Gaweł 

Trojanowice - członek KIG, członek KRŚ

Mirosław Golanko 

Bosutów - członek KR, członek KB

Augustyn Jach 

Węgrzce - przewodniczący KO, członek KR

Krzysztof Król 

Batowice - członek KIG, członek KRI

Stefan Łysek 

Bibice - przewodniczący KR, członek KO

Jolanta Madejska 

Węgrzce - przewodnicząca KRI, członek KB

Władysław Orzechowski 

Zielonki - członek KB, członek KRI

Anna Sieńko

Zielonki - członek KO, członek KRI

Maciej Starowicz

Zielonki - członek KR, członek KO

Helena Wiśniewska 

Przybysławice - członek KO, członek KIG

Małgorzata Wywiał 

Wola Zachariaszowska - członek KIG, członek KRŚ

Organ wykonawczy

Wójt Gminy Zielonki - Bogusław Król 

Zastępca Wójta - Arnold Kuźniarski 

Skarbnik - Agata Adamczuk

Organ uchwałodawczy - Rada Gminy Zielonki

Pierwsza sesja Rady Gminy Zielonki VI kadencji odbyła się 2 grudnia 2010 roku. 

P r e z y d i u m  R a d y  G m i n y

Radni Gminy Zielonki

Antoni Banaś

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Ryszard Krawczyk 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Olawski 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

STATYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW GMINY



3

VI KADENCJA SAMORZĄDU GMINY ZIELONKI 2010-2014

Sesje Rady Gminy: 

Posiedzenia Uchwały Rezolucje

39 349 1

Komisje Rady Gminy: 

Komisja Liczba Posiedzeń

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 58

Komisja Regulaminowo-Inwentaryzacyjna 50

Komisja Budżetowa 57

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 53

Komisja Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego 50

Komisja Rewizyjna 64

Wspólne posiedzenia komisji 6

Ogółem 338

STATYSTYKA DZIAŁALNOŚCI I WSKAŹNIKI 
EKONOMICZNO - SPOŁECZNE 2010-2014 

Suma wydatków czteroletnich budżetów gminy 

1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014

70,8 mln zł 107,8 mln zł 197,7 mln zł 237,5 mln zł

1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014

24,6 mln zł 

i 34,7 %

39,3 mln zł 

i 36,4 %

82,1 mln zł 

i 41,5 %

64,8 mln zł

i 27,3 %

Na inwestycje gminne w latach 2011-2014 przeznaczyliśmy 64,8 mln zł, 

co stanowi 27,3 % budżetu gminy.
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Skąd pochodzą pieniądze w budżecie gminy 

Źródła dochodów 1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014

37,53 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fi zycznych (PIT) w 2014 r. 
12.247.060 zł 26.525.248 zł 60.634.139 zł 86.540.364 zł 

6,71 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od 

osób prawnych (CIT)
145.663 zł 714.887 zł 1.332.141 zł 494.473 zł

Podatek od środków transportowych 679.237 zł 941.642 zł 2.335.113 zł 2.242.094 zł

Podatek od nieruchomości 7.312.869 zł 10.012.238 zł 13.175.501 zł 18.625.544 zł

Podatek rolny, leśny 1.463.549 zł 2.171.537 zł 2.603.413 zł 2.891.628 zł

Karta podatkowa, opłata skarbowa, podatek od spadków i 

darowizn, podatek od czynności cywilno – prawnych 
3.843.495 zł 5.027.771 zł 8.116.252 zł 5.580.277 zł

Opłaty: planistyczna i adiacencka 0 zł 482.987 zł 5.196.460 zł 2.721.900 zł

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 0 zł 0 zł 0 zł 2.598.954 zł

Subwencja oświatowa 19.188.394 zł 29.311.475 zł 38.834.676 zł 56.075.477 zł

Dotacje celowe 7.568.651 zł 10.192.925 zł 17.601.043 zł 18.223.470 zł

Środki zagraniczne 2.650.714 zł 3.085.218 zł 13.782.334 zł 17.495.905 zł

Dochody z majątku gminy 5.908.359 zł 16.604.528 zł 10.843.131 zł 5.660.072 zł

Inne dochody* 6.267.032 zł 5.034.913 zł 7.365.874 zł 7.324.909 zł

Razem 67.275.023 zł 110.106.369 zł 181.820.077 zł 226.425.994 zł

*Inne dochody: m.in. odliczony VAT, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetki bankowe, wpływy z usług itp.

Ważniejsze wydatki 1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014

Inwestycje gminne 24.625.737 zł 39.309.723 zł 82.107.252 zł 64.838.218 zł

Bieżące utrzymanie oświaty, w tym: 19.084.655 zł 30.654.124 zł 51.393.064 zł 79.462.478 zł

 - przedszkola niepubliczne 0 zł 155.478 zł 2.930.074 zł 8.496.180 zł

Komunikacja zbiorowa (dopłata do MPK) 1.830.707 zł 2.104.376 zł 3.931.195 zł 7.352.673 zł

Bieżące utrzymanie dróg 1.240.535 zł 1.872.399 zł 5.272.789 zł 5.898.460 zł

Zużycie energii i konserwacja oświetlenia ulicznego 1.658.314 zł 2.319.436 zł 3.565.908 zł 4.359.504 zł

Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie 0 zł 0 zł 0 zł 2.789.624 zł

Pomoc społeczna 4.101.704 zł 9.374.724 zł 17.281.735 zł 21.656.950 zł

Kultura, sport, biblioteki 1.583.832 zł 2.072.816 zł 3.700.497 zł 6.184.454 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 429.490 zł 640.763 zł 1.050.640 zł 2.145.356 zł

Ważniejsze wydatki budżetu gminy
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Przedsięwzięcia z największym udziałem środków euro-

pejskich.

– Największy w historii naszej gminy projekt budowy kana-

lizacji sanitarnej przy wsparciu Programu Operacyjnego In-

frastruktura i Środowisko (POIiŚ) o łącznej dotychczasowej 

całkowitej wartości 40.069.236 zł. Skala pozyskanego na ten 

projekt dofinansowania to kwota 23,2 mln zł. Budowa kanali-

zacji rozpoczęła się jeszcze w ubiegłej kadencji, a zakończy się 

w drugiej połowie 2015 roku. 

W latach 2008-2010 powstało 45,6 km sieci kanalizacyjnej 

umożliwiającej podłączenie 850 posesji. Pierwsza dotacja 

w wysokości 11 mln złotych po rozliczenia wykonanych prac wpły-

nęła w grudniu 2010 roku.

W latach 2010-2014 powstało kolejne 13,2 km kolektorów, 

dając możliwość podłączenia 388 nowym posesjom. 

W czerwcu 2014 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie został złożony wniosek 

o dofi nansowanie budowy kolejnych odcinków sieci kanalizacyj-

nej oraz w celu dalszej poprawy zaopatrzenia w wodę (projekt 

pn.  „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki III 

etap”). Łączna wartość tego wniosku po przetargu to ponad 13,2 

mln zł, z czego wnioskowane dofi nansowanie to kolejne 7,3 mln zł. 

– Ważnym przedsięwzięciem była budowa 16,84 km szlaków 

rowerowych o wartości 4,5 mln zł, z czego pozyskane dofi nan-

sowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

(MRPO) wyniosło blisko 3,2 mln zł.

Wybrane dane liczbowe 

Wielkość 
Paździer-

nik 2002

Wrzesień 

2006

Wrzesień 

2010

Wrzesień 

2014

Przyrost w latach

2010-2014

1 2 3 4 5 6

Mieszkańcy gminy zameldowani 13.496 14.937 17.317 19.780 wzrost o 13,8 %

Powierzchnia gruntów komunalnych (w ha) 146,79 130,04 145,57 171,37 wzrost o 17,7 %

Liczba budynków mieszkalnych 3.963 4.568 5.947 6.696 wzrost o 12,6 %

Długość kolektorów kanalizacyjnych (w km) 37,3 61,2 138 170 wzrost o 23,2 %

Liczba przyłączy do gminnej sieci kanalizacyjnej 1.042 1.582 2.676 4.166 wzrost o 55,7 %

Liczba przyłączy do gminnej sieci wodociągowej 3.448 4.018 5.247 6.396 wzrost o 21,9 %

 

Środki europejskie i inne środki zewnętrzne

W ciągu 4 lat zdobyliśmy środki europejskie oraz dotacje krajowe o wartości aż 23,4 mln zł. 

Środki te nie wymagają zwrotu i stanowią uzupełnienie podstawowych dochodów gminy 

o skali 40 % rocznego budżetu gminy.
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– Przedmiotem wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(PROW) były przedsięwzięcia rekreacyjno-sportowe: 

Kompleks rekreacyjno-sportowy na błoniach w Pękowicach

Kompleks rekreacyjno-sportowy w Brzozówce 

Boisko przyszkolne w Woli Zachariaszowskiej

Kompleks rekreacyjno-sportowy w Dziekanowicach 

Łączna ich wartość to prawie 2,5 mln zł, w tym pozyskane środki 

europejskie w wysokości 1,3 mln zł. 

–Poza działaniami inwestycyjnymi pozyskaliśmy wsparcie fi nanso-

we o łącznej wartości 1,8 mln zł na doskonalenie usług dla miesz-

kańców świadczonych przez urząd gminy. Wspomnieć tutaj należy 

m.in. projekt pt. „Wdrożenie rozwiązań zarządczych w Gminie 

Michałowice, Gminie Wielka Wieś oraz Gminie Zielonki”, 

obejmujący m.in.: badania natężenia ruchu na drogach gminnych 

i powiatowych, badania napełnienia autobusów, dwie fale badań 

poziomu satysfakcji klientów urzędu, wdrożenie modelu samooceny 

CAF, zakup specjalistycznego oprogramowania, studia podyplomo-

we dla 15 pracowników, 24 szkolenia specjalistyczne.

Drugim tego typu działaniem jest projekt „e-Urząd- szybko, 

sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administra-

cji w gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czerni-

chów, Igołomia–Wawrzeńczyce, Iwanowice” (początek pro-

jektu - lipiec 2014), mający na celu m.in.: rozwój e-usług świadczo-

nych mieszkańcom przez urząd i rozwój komunikacji elektronicznej 

z klientami urzędu.

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt syste-

mowy „Czas na zmiany” o wartości 550.000 zł z udziałem pozy-

skanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego o warto-

ści 475.695 zł, mający na celu zwiększenie aktywności zawodowej 

osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej.

 

– Zapewnialiśmy bezpłatny demontaż, odbiór i utylizację wyro-

bów zawierających azbest z gospodarstw domowych w ramach 

Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy o wartości 

614.951 zł, w tym pozyskane dofi nansowanie Programu w wyso-

kości 522.708 zł. Projekt będzie realizowany do 2016 roku.

Środki unijne pozyskiwaliśmy w zdecydowanej większości własny-

mi siłami pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyj-

nych. 

Nasze szkoły zrealizowały programy z udziałem środków 

europejskich o łącznej wartości 218.069 zł.

Realizacja inwestycji wymagała zapewnienia źródeł ich pełnego 

fi nansowania. Środki własne, wsparte zdobytymi środkami euro-

pejskimi, wymagały uzupełnienia o zwrotne pożyczki i obligacje. 

Przyjęliśmy zasadę utrzymania zadłużenia budżetu gminy w bez-

piecznych granicach. Staraliśmy się je utrzymać na poziomie nie-

przekraczającym 50  % rocznych dochodów gminy. Na dzień 30 

września 2014 roku wskaźnik ten dla naszej gminy wyniósł 29,2 %. 

Ustawowy próg bezpieczeństwa obowiązujący do końca 2013 roku 

zakładał maksymalny wskaźnik w wysokości 60 %. Najliczniejsza 

grupa samorządów w Polsce (ponad 1000) ma zadłużenie w grani-

cach od 30 % do 50 %. 

31.12.2010 30.09.2014

24,5 mln zł

44,5 %

dochodu 

gminy

21,5 mln zł *

29,2 %

planu 

dochodu 

gminy

* Rada Gminy Zielonki ustaliła dopuszczalny limit zadłużenia gmi-

ny na koniec 2014 r. na poziomie 29,8 mln zł.

Ten własny reżim wydatków pozwalał utrzymać wysokość spłat na 

bezpiecznym poziomie i nie wymuszał ponad infl acyjnego podno-

szenia gminnych podatków. 

Dzięki zaciągniętej kwocie nisko oprocentowanych pożyczek oraz 

środkom pozyskanym z emisji obligacji zrealizowaliśmy wiele spo-

łecznie oczekiwanych inwestycji. Spłacane są nadal: 

-  rozbudowana szkoła i nowe przedszkole w Zielonkach - do spłaty 

pozostało 4 mln zł, 

-  Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach - do spłaty pozostało 

2,3 mln zł, 

- modernizacje dróg gminnych - do spłaty pozostało 2,2 mln zł, 

- sieci kanalizacyjne i wodociągowe - do spłaty pozostało 10,8 mln zł, 

-  zakupione grunty pod przyszłe inwestycje, w tym teren pod pla-

nowany kompleks oświatowy w Przybysławicach, teren pod par-

king przy szkole w Bibicach, teren boiska LKS Zieleńczanka oraz 

inne - do spłaty pozostało 2,5 mln zł. 

Inne źródła fi nansowania inwestycji
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Studium 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

W 2006 roku rozpoczęta została procedura zmiany obowią-

zującego od 2001 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zielonki – doku-

mentu będącego podstawą do zmiany obowiązującego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Nowy dokument 

nie został jednak sfi nalizowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy 

z uwagi na brak zgody na jego założenia przez:

-  Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego, którego zdaniem 

projekt Studium m.in.: likwiduje korytarze ekologiczne lub je 

zamyka nowymi terenami zabudowy oraz poszerza obszary 

do zainwestowania, co stwarza zagrożenie dla przyrody OPN.

-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie ar-

gumentującego swoją odmowę m.in.: brakiem potrzeby po-

szerzania terenów budowlanych z uwagi na niewykorzystanie 

istniejących już obecnie terenów do zabudowy, zmniejsza-

niem i zamykaniem korytarzy ekologicznych nowymi terena-

mi budowlanymi.

-  Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na niewystar-

czające uwzględnienie oczekiwań województwa w zakresie 

przebiegu Północnej Obwodnicy Krakowa zapisanych w do-

tychczasowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Małopolskiego.

Zgoda gminy na wyżej postawione warunki oznaczałaby rezy-

gnację ze zgłaszanych przez mieszkańców oczekiwań (rezygna-

cję z szansy na przyśpieszenie rozwoju gminy).

Odwołania od niekorzystnych stanowisk ww. instytucji nie 

przyniosły pozytywnych dla naszej gminy rozstrzygnięć. Mi-

nister Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymały w mocy 

zaskarżone przez gminę postanowienia tych instytucji, nie roz-

strzygając zastrzeżeń gminy podnoszonych w odwołaniach.

Uchwalenie Studium będzie możliwe po pozytywnych uzgod-

nieniach ze wszystkimi instytucjami. Nadal toczą się negocjacje 

w celu zbliżenia stanowisk. Zakończenie pracy nad Studium 

uruchomi z kolei możliwość przystąpienia do aktualizacji i zmia-

ny planów zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Północna Obwodnica Krakowa 

Zależy nam, by jak najszybciej zakończył się trwający od ponad 

40 lat problem budowy Północnej Obwodnicy Krakowa. Aktu-

alnie najbardziej kluczowym zadaniem jest wydanie przez Re-

gionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie decyzji 

środowiskowej dla jednego wariantu przebiegu tej trasy. W roli 

koordynatora projektowania, inwestora budowy obwodnicy wy-

stępuje obecnie Samorząd Województwa Małopolskiego, pla-

nuje jednak przekazać tę inwestycję w zarządzanie Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po uchyleniu decyzji śro-

dowiskowej w 2013 roku, poprawiana jest dokumentacja wraz 

z nową procedurą środowiskową.

GOSPODARKA 
PRZESTRZENNA
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Każdego roku wzrasta liczba dzieci i młodzieży uczęszcza-

jących do gminnych szkół i przedszkoli. Liczba uczniów od 

2010 do 2014 roku wzrosła z 2.170 do 2.523. 

Oprócz prowadzonych przez naszą gminę samorządowych przed-

szkoli w Zielonkach i Bibicach, na terenie gminy działa również 

9 niepublicznych przedszkoli w: Trojanowicach, Bibicach, Węgrzcach, 

Brzozówce, Woli Zachariaszowskiej, Zielonkach, Januszowicach. 

Do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy aktualnie 

chodzi 254 dzieci z innych gmin, w tym z Krakowa, a w 2010 roku 

było 152 dzieci.

OŚWIATA 

Wydatki na oświatę 2003-2006 2007-2010 2011-2014

Bieżące utrzymanie placówek oświatowych, 

w tym:
30.654.124 zł 51.393.064 zł 79.462.478 zł

- wynagrodzenia w oświacie 22.610.074 zł 34.823.837 zł 53.593.632 zł

- dowóz uczniów do szkół 723.531 zł 1.150.241 zł 1.415.239 zł

Inwestycje w budynki oświatowe 6.146.070 zł 15.184.527 zł 1.393.611 zł

Razem wydatki na oświatę 36.800.194 zł 66.577.591 zł 80.856.089 zł

Źródła fi nansowania oświaty 2003-2006 2007-2010 2011-2014

Subwencja oświatowa i inne źródła 

zewnętrzne
30.707.865 zł 40.211.447 zł 59.876.802 zł

Dołożone z dochodów własnych gminy 6.092.329 zł 26.366.144 zł 20.979.287 zł

Razem 36.800.194 zł 66.577.591 zł 80.856.089 zł

Funkcjonowanie gminnej oświaty w latach 2011-2014 kosztowało 80.856.089 zł

Aktualnie, roczne wydatki na realizację zadań oświatowych wynoszą 22.447.637 zł, 

czyli 30 % budżetu gminy.

Budżet państwa wraz ze środkami pochodzącymi z innych źródeł, zapewnił fi nansowanie gminnej 

oświaty jedynie  w wysokości 74 %.

Pozostałą część wydatków oświatowych w wysokości 26 % musieliśmy pokryć z budżetu gminy.

Ograniczyło to możliwość fi nansowania innych potrzeb mieszkańców.
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Liczba uczniów w placówkach oświatowych mających siedzibę na terenie gminy

Rok Szkoły gminne
Szkoły 

niepubliczne

Przedszkola 

gminne

Przedszkola 

niepubliczne
Razem

2002 1.637 - 143 - 1.780

2006 1.659 - 144 - 1.803

2010 1.877 - 293 170 2.340

09.2014 2.148 53 375 264 2.840

Wysokość dotacji w 2014 roku dla niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin

L.p. Gmina
Liczba dzieci z terenu 

Gminy Zielonki

Dotacja za pierwsze

 półrocze 2014

Razem planowana kwota 

do wypłaty w 2014

1 Kraków 234 575.150 zł 1.111.645 zł

2 Liszki 2 4.274 zł 8.544 zł

3 Michałowice 9 15.589 zł 29.978 zł

4 Wielka Wieś 4 9.754 zł 19.411 zł

5 Zabierzów 5 10.861 zł 17.843 zł

Razem 254 615.628 zł 1.187.421 zł

Przedszkola niepubliczne są dotowane z budżetu gminy. W 2014 

roku dotację otrzymuje 7 niepublicznych przedszkoli, w tym jedno 

z fi lią, a od 2015 roku dotację otrzymają wszystkie 9 przedszkoli.

Wydatki na dwa gminne przedszkola w 2014 roku wyniosą 

3.210.311 zł

Dotacja z budżetu gminy do przedszkoli niepublicznych 

w 2014 roku wyniesie 2.685.794 zł

Budżet państwa w 2014 roku fi nansuje przedszkola kwotą 974.832 zł

Przedszkola niepubliczne zlokalizowane na terenie gminy 

otrzymują dotację na każde dziecko z budżetu gminy na 

poziomie 75 % kosztów. W roku 2014 zaplanowana jest dotacja 

w wysokości 1.498.373 zł dla 265 dzieci. 

Przekazujemy również dotację za pobyt naszych dzieci w niepu-

blicznych przedszkolach na terenie innych gmin. W 2014 roku dofi -

nansowanie na 254 dzieci jest planowane w wysokości 1.187.421 zł. 

Przekazywane jest do gmin: Kraków, Liszki, Michałowice, Wielka 

Wieś, Zabierzów.
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Od I klasy szkoły podstawowej dzieci uczą się języka angielskiego, 

a od I klasy gimnazjum obowiązuje nauka drugiego języka obce-

go. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga i psychologa, 

w każdej szkole realizowane są zajęcia logopedyczne. 

W ramach rozszerzania oferty edukacyjnej wszystkie szkoły prowa-

dzą zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych. Programy 

szkolne wzbogacane są o innowacje pedagogiczne. W szkole w Zie-

lonkach od 2013 roku uruchomione zostały zajęcia sekcji koszykówki 

dla uczniów klas IV-VI, a przez cały rok 2013/2014 prowadzone były 

nieodpłatnie dodatkowe lekcje jęz. angielskiego w klasach „0” zor-

ganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy 

Zielonki. Szkoła w Woli Zachariaszowskiej od 2013 roku urozmaiciła 

podstawę programową o dodatkowe zajęcia lekcyjne z wychowania  

muzycznego i dodatkowo wprowadziła zajęcia rękodzielnicze we 

wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum. W naszych 

szkołach uczniowie swoje muzyczne talenty odnajdują na zajęciach 

chórów szkolnych. Od września 2014 w gimnazjum w Woli Zacha-

riaszowskiej uruchomiony został oddział integracyjny w klasie I. 

W szkole w Korzkwi uczniowie klasy III szkoły podstawowej mieli 

dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Innowacje z języka angiel-

skiego” i programu „Wiem więcej - wokół Wielkiej Brytanii”. Szkoła 

w Bibicach kontynuowała edukację muzealną, realizując program 

„Kresy - współczesna Atlantyda”. Kontynuowane są zajęcia z nauki 

gry w szachy i warcaby, akcje otwartych szkół w okresie ferii zimo-

wych, a także zwiększona została opieka nad uczniami w świetlicach 

szkolnych. To tylko wybrane zajęcia, jakie prowadzone są w szkołach. 

Każdego roku ich oferta jest dostosowywana do aktualnych potrzeb. 

Wszyscy uczniowie klas I gimnazjów biorą udział w programie „Ba-

danie wad postawy i korekta wykrytej wady”.

Rocznie na kształcenie jednego dziecka przeznaczamy: 

Jednostka 2011 2012 2013 2014

Na każdego 

przedszkolaka
5.743 zł 4.787 zł 5.131 zł 6.539 zł

Na każdego ucznia 

zerówki, szkoły 

podstawowej i 

gimnazjum 

7.423 zł 7.958 zł 8.039 zł 8.041 zł

Uczniowie naszych szkół najlepsi w Małopolsce 

Wyniki naszych uczniów z testów kompetencyjnych klas VI i egza-

minów gimnazjalnych, od lat plasują naszą gminną oświatę wśród 

najlepszych. W 2013 i 2014 roku nasi uczniowie osiągnęli najlepszy 

wynik w Małopolsce. 

Uczniowie klas VI szkół podstawowych z Gminy Zielonki w 2014 

roku zdobyli na teście kompetencyjnym najwyższą średnią 

28,70 pkt, średnia ogólnopolska wyniosła 25,82 pkt, średnia woje-

wódzka 26,80 pkt, średnia w powiecie krakowskim 27,70 pkt.

Liczba uczniów dowożonych do szkół 

2002 2006 2010 2014

Liczba dzieci 182 245 163 153

Koszt 95.946 zł 219.880 zł 342.596 zł 365.570 zł
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Planowane rozbudowy placówek oświatowych

W roku 2013 została zakupiona działka w Przybysławicach 

pod nową lokalizację szkoły w Korzkwi. W roku 2014 zostały 

zlecone koncepcje wraz z programami funkcjonalno–użytko-

wymi dla budowy nowej szkoły na działce w Przybysławicach, 

rozbudowy szkoły w Zielonkach i Bibicach. Prace koncepcyjne 

są daleko zaawansowane. Wskazaliśmy do opracowań koncep-

cyjnych następujące założenia: dokumentacja dla nowej szkoły 

w  Przybysławicach dla 500 dzieci, nowy segment dydaktyczny 

w Zielonkach i Bibicach po 200 miejsc (po 8 sal dydaktycznych) 

dla najmłodszych dzieci szkolnych i w każdej z trzech lokalizacji 

basen szkolny.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku

Część humanistyczna
Część matematyczno

-przyrodnicza
Język obcy

Język 

polski

Historia i wiedza o 

społeczeństwie
Matematyka

Przedmioty 

przyrodnicze

Język 

angielski 

podstawowy

Język 

angielski 

rozszerzony

Język 

niemiecki 

podstawowy

Język 

niemiecki 

rozszerzony

Maksymalna liczba punktów w poszczególnych zakresach

32 33 28 28 40 40 40 40

Gmina 24,4 22,3 17,2 17,9 32,5 24,0 40,0 40,0

Powiat 22,4 20,3 14,2 15,4 27,2 17,5 21,5 21,3

Województwo 22,6 20,2 14,1 15,3 27,2 18,1 22,3 16,8

Gimnazjaliści z Gminy Zielonki w 2014 roku uzyskali z egzaminu gimnazjalnego najlepszy spośród wszystkich 179 gmin województwa 

małopolskiego wynik z historii i WOS, matematyki i przedmiotów przyrodniczych i drugi wynik z jęz. polskiego i jęz. angielskiego (część 

podstawowa). 

Wyniki sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej 

[średni wynik w punktach – max.40 pkt.] 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gmina 25,50 28,42 28,50 27,40 27,90 28,70

Powiat 24,00 26,33 26,80 24,40 25,80 27,70

Województwo 23,40 25,61 26,20 23,70 25,10 26,80

27,4 27,9 28,7
24,4 25,8

27,7

23,7 25,1 26,8

2012 2013 2014
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WYNIKI SPRAWDZIANU W VI KLASIE 
W LATACH 2012 - 2014
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Z myślą o zapewnieniu warunków dla wypoczynku miesz-

kańców przeznaczamy środki m.in. na edukację sportową 

najmłodszych oraz na zagospodarowanie terenów rekre-

acyjno-sportowych. Na terenie gminy funkcjonuje już 

17 ogólnodostępnych placów zabaw i kilka obiektów 

rekreacyjnych. 

Dofi nansowanie dla klubów sportowych i UKS-ów

Klub sportowy GMKS Zielonki KS Bibiczanka LKS Zieleńczanka TS Węgrzce

2003-2006 33.099 zł 135.546 zł 160.970 zł 116.552 zł

2007-2010 38.000 zł 208.700 zł 254.000 zł 176.500 zł

2011-2014 54.000 zł 287.000 zł 356.500 zł 285.500 zł

2014

Liczba drużyn 3 5 5 6

Liczba zawodników 

(w tym dzieci i 

młodzieży do lat 18)

34 100 100 110

Uczniowski Klub Sportowy UKS Korzkiew UKS Korzeniowski UKS Zachariaszek

2003-2006 7.732 zł 7.874 zł 7.247 zł

2007-2010 17.900 zł 20.400 zł 18.570 zł

2011-2014 29.500 zł 28.000 zł 22.500 zł

2014

Liczba drużyn 3 2 4

Liczba zawodników (w tym dzieci i młodzieży do 

lat 18)
60 52 48

SPORT,
REKREACJA, 
WYPOCZYNEK 

Każdy z klubów sportowych otrzymał w latach 2011-2014 dofi nansowanie do swojej bieżącej działalności w wysokości 983 000 zł łącznie, 

a działalność Uczniowskich Klubów Sportowych: UKS Korzeniowski.pl, UKS Korzkiew i UKS Zachariaszek dofi nansowana została kwotą 

80.000 zł. 

W gminie wypracowaliśmy model współpracy z organizacjami sportowymi, stąd też ich wpływ na decyzje dotyczące wydatków. Przekazywa-

liśmy środki wspierające ich działalność, preferując rozwój zajęć z młodzieżą: uczniami szkół podstawowych i gimnazjów. 

Na bieżącą działalność sportową przeznaczyliśmy 
2003–2006 2007-2010 2011-2014

497.659 zł 794.100 zł 1.143.000 zł

Inwestujemy w obiekty 

rekreacyjno-sportowe i ich wyposażenie. 

Środki zainwestowane w tę infrastrukturę 

to ponad 4.819.272 zł 
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Kompleks rekreacyjno-sportowy w Pękowicach

Wykonane w 2011 prace zaowocowały powstaniem na pękowic-

kich błoniach, w zakolu Prądnika, od dawna oczekiwanego kom-

pleksu z trawiastym boiskiem piłkarskim, kortem ze sztuczną 

nawierzchnią. Wzmocniono nadrzeczne skarpy, całość oświetlono, 

ogrodzono, wybudowano spacerowe alejki. 

Koszt przedsięwzięcia to 1.272.055 zł, w tym środki pozyskane 

z Unii Europejskiej wyniosły 370.000 zł.

Kompleks rekreacyjno-sportowy w Brzozówce 

W 2012 roku zakończona została budowa kompleksu rekreacyj-

no-sportowego w Brzozówce. Do użytku zostało oddane boisko 

do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki 

o nawierzchni syntetycznej, kort tenisowy i boisko dla dzieci rów-

nież o nawierzchni syntetycznej, plac zabaw wraz z alejkami rowe-

rowymi i altana.

Inwestycja kosztowała 834.940 zł, w tym 395.093 zł pozyskaliśmy 

ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, a ponad 190.000 zł podatku VAT odliczyliśmy. 

W maju i czerwcu 2013 roku, w wyniku intensywnych opadów desz-

czu nastąpiło nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, które spo-

wodowało osunięcie się części nasypu uszkadzając jedno z 3 boisk. 

W trybie pilnym wykonane zostały prace poprawiające odwodnienie 

i zabezpieczenia przed dalszym osuwaniem się terenu. Plac zabaw 

został przeniesiony w rejon niezagrożony osuwiskiem. Przez ponad 

rok obszar był poddany monitoringowi i tzw badaniom rdzeniowym 

w celu wyboru najlepszego sposobu zabezpieczenia. Rok 2014, to ko-

lejna mokra pora i częste opady nawałnicowe. Wyniki, obserwacja 

terenu i wykonane dodatkowe odwodnienia potwierdziły skutecz-

ność podjętych w 2013 roku działań zabezpieczających. Pozostaje 

zabezpieczenie fragmentu nasypu przy jednym z boisk. Aktualnie 

formułowane są wnioski i sposoby przywrócenia wyłączonej z użyt-

kowania części kompleksu.

Kompleks rekreacyjno-sportowy w Dziekanowicach

Na terenie nieodpłatnie pozyskanym w roku 2009 od Agencji Nieru-

chomości Rolnych Skarbu Państwa w 2014 roku powstał kompleks 

rekreacyjno-sportowy z boiskiem wielofunkcyjnym do tenisa, 

siatkówki, koszykówki o nawierzchni asfaltobetonowej z wysokim 

ogrodzeniem, plac zabaw, utwardzony kostką plac wejściowy i re-

kreacyjny. Przy pierwszych pracach inwestycyjnych w listopadzie 

2013 roku, w ramach obowiązkowego nadzoru archeologicznego, 

odkryty został cmentarz. Inwestycja z oczywistych względów zo-

stała zawieszona. Prace archeologów trwające od listopada 

2013 do lipca 2014 przyniosły odkrycie: 82 grobów z ok 

1050 roku (pierwsze chrześcijańskie), 25 obiektów arche-

ologicznych z których 5 reprezentuje jamy gospodarcze, 10 

to jamy posłupowe (datowane na 3.500 lat wstecz) i 7 jam 

grobowych oraz układ poligonowy klinów mrozowych 

z ostatniego zlodowacenia (20.000 lat wstecz).

Koszt budowy kompleksu to 309.577 zł, w tym pozyskane dofi -

nansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

wynoszą 180.185 zł. 

W kadencji 2010–2014 powstały:
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Boisko przyszkolne w Woli Zachariaszowskiej

Kompleks szkolny w Woli Zachariaszowskiej doczekał się ogól-

nodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej. W 2014 roku 

powstało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej, boisko 

trawiaste, plac zabaw, plac do ćwiczeń siłowo-sprawnościowych. 

Koszt inwestycji to 266.795 zł, w tym pozyskane dofi nansowanie 

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 

174.447 zł. 

Boisko sportowe w Bibicach 

W ramach poprawy standardu zagospodarowania obiektu sportowego KS Bibiczanka, wykonane zostały: trybuny i dwie wiaty dla zawod-

ników, ogrodzenie o długości 415 m, dwie bramy wjazdowe, piłkochwyty. Wartość inwestycji 121.997 zł. 

Boisko sportowe w Węgrzcach

Wykonane zostały prace modernizacyjne: prace brukarskie, ogro-

dzenie trybun, remont odwodnienia i płyty boiska, zakup bramek.

Koszt inwestycji: 67.822 zł 

Boisko sportowe w Zielonkach

W 2013 roku w rezultacie negocjacji pomiędzy gminą Zielonki 

i  gminą Kraków został zakupiony kompleks sportowy od lat użyt-

kowany przez klub LKS Zieleńczanka przy ul.  Do Cegielni w Zie-

lonkach. Pozostaje on nadal w użytkowaniu klubu. Koszt zakupu 

terenu i inne nakłady inwestycyjne: 788.235 zł. 

Inwestycje w dotychczasowe Boiska Sportowe

Powstały nowe place zabaw 

Bibice ul. T. Kościuszki, przy przedszkolu 102.274 zł

Dziekanowice plac przy kompleksie rekreacyjno-

sportowym

52.867 zł

Garlica Duchowna nad rzeką Garliczką 44.335 zł

Owczary ul. Dolina naprzeciw CIS 145.759 zł

Węgrzce ul. C1 naprzeciw starej Kuźni 66.778 zł

ul. C1 przy pętli autobusowej * 52.073 zł

Wola Zachariaszowska przy zespole szkół 55.001 zł

przy przedszkolu ** 40.000 zł

Zielonki ul. Główna - Osiedle Marszowiec 31.783 zł

ul. Lawendowa - Osiedle Łokietka 101.924 zł

ul. Na Podskalu - plac nad rzeką 

Garliczką

43.522 zł

* zrealizowany przez TS Węgrzce przy udziale budżetu gminy 27.073 zł 

i środków europejskich 

** zrealizowany przez dzierżawcę przedszkola  
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 Priorytetem samorządu gminy Zielonki w okresie 

4  minionych lat były inwestycje w kanalizację sani-

tarną. Z jednej strony były to inwestycje oczekiwane 

i  traktowane przez mieszkańców gminy jako oczywi-

ste dla współczesnego poziomu życia. Z drugiej strony 

wynikały ze zobowiązań nałożonych na samorządy 

gmin z tytułu ochrony środowiska. Po trzecie stano-

wią konieczne uzbrojenie nadal dynamicznie rozwija-

jących się terenów budowlanych. Do realizacji tego za-

dania w bardzo dużym stopniu przyczyniły się unijne 

środki, które pozyskaliśmy z europejskiego Funduszu 

Spójności (PO Infrastruktura i Środowisko). 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

Sieci kanalizacyjne

Dzięki porozumieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów 

i  Kanalizacji SA w Krakowie sieci kanalizacyjne Gminy Zielonki 

połączyliśmy z rozbudowanymi w tym celu sieciami w Krakowie. 

Dzięki temu wszystkie ścieki odprowadzane są do krakowskiej sieci 

kanalizacyjnej bez potrzeby budowy oczyszczalni ścieków na tere-

nie Gminy Zielonki. 

Najważniejsze inwestycje kanalizacyjne zreali-

zowane przez gminę w latach 2011-2014 to:

Kanalizacja sanitarna Owczary (rejon ulicy Topolowej), 

Owczary-Gielniówka, Wola Zachariaszowska (II etap), Zie-

lonki (ulice Paryska, Wjazdowa i odcinek ulicy Krakowskie 

Przedmieście), Garliczka-Chochół, Przybysławice (rejon uli-

cy Klonowej), Bibice – Trzecia Góra, Węgrzce (rejon stacji 

doświadczalnej).

- Wybudowana sieć kanalizacyjna łącznie: 11,6 km

- Nieruchomości z warunkami do podłączenia: 358 szt

W ramach zadania, za kwotę 655.000 zł brutto powstał również 

chodnik z wjazdami do posesji wzdłuż ulicy Topolowej w Owcza-

rach o długości ok. 800 m wraz z kanalizacją opadową o długości 

około 900 mb oraz kompleksowym odtworzeniem drogi powiato-

wej po robotach kanalizacyjnych. 

Łączne koszty inwestycji to 4.263.041 zł brutto. 

Całkowity koszt inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych wyniósł: 14.439.956 zł 

i stanowi 20,5 % ogółu wydatków inwestycyjnych. 

Na terenie gminy wybudowaliśmy już 170 km sieci kanalizacyjnych obsługujących 16 tys. mieszkańców. 

W ciągu czterech ostatnich lat powstało ponad 31,2 km nowych sieci, zapewniających możliwość 

przyłączenia się ponad 600 gospodarstwom domowym. 

Systemem sieci kanalizacji sanitarnej objętych jest już około 82 % mieszkańców gminy.
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Kanalizacja sanitarna wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 

Kraków - Wolbrom w miejscowościach Trojanowice, Janu-

szowice, Przybysławice, Brzozówka 

Przedsięwzięcie realizowane było równolegle z przebudową drogi 

wojewódzkiej 794. 

- Wybudowana sieć kanalizacyjna łącznie: 4,89 km

- Nieruchomości z warunkami do podłączenia: 118 szt

Łączne koszty inwestycji to 3.595.833 zł brutto.

Kanalizacja sanitarna na obszarze Niecki Miechowskiej: 

Owczary-Wola Zachariaszowska-Bibice, Garlica Murowana 

oraz Węgrzce-Kraków przez Dziekanowice 

-  Wybudowana sieć kanalizacji łącznie: 5,92 km ( w tym 3,45 km 

kanalizacji ciśnieniowej)

- Nieruchomości z warunkami do przyłączenia: 31 szt

W ramach przedsięwzięcia przy ulicy Spacerowej w Bibicach po-

wstała nowoczesna pompownia ścieków z systemem monitoringu. 

Odprowadzane są z niej ścieki do punktu zrzutu w Krakowie przy 

al.  29  Listopada, za pośrednictwem wybudowanego systemu ci-

śnieniowych kolektorów tłocznych. Pompownia obsługuje północ-

ną i centralną część Gminy (Owczary, Garliczka, Garlica Murowa-

na, Garlica Duchowna, Wola Zachariaszowska, Bibice). W ramach 

inwestycji zostały również wybudowane dodatkowe odcinki sieci 

kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowościach Owczary, Garlica 

Murowana, Batowice i Dziekanowice. 

Łączne koszty inwestycji to 2.780.387 zł brutto.

Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Pękowice-Kąty, 

Batowice i Brzozówka

- Wybudowana sieć kanalizacji łącznie: 1,89 km

- Nieruchomości z warunkami do przyłączenia: 40 szt

Łączne koszty inwestycji 970.734 zł brutto.

Inwestycje w toku realizacji

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Zielonki wzdłuż dro-

gi wojewódzkiej nr 794

W ramach przedsięwzięcia powstaje właśnie jeden z najważ-

niejszych odcinków kanalizacji. Docelowo od granicy Krakowa 

do składu materiałów budowlanych w rejonie ulicy Paryskiej 

w  pasie drogi wojewódzkiej nr 794 oraz fragmentarycznie 

w  ulicy Długopolskiej powstanie 2,53 km sieci kanalizacyjnej 

grawitacyjno-tłocznej. Przewiduje się również wybudowanie 

90 sięgaczy do granic nieruchomości prywatnych oraz nowej 

tłoczni ścieków przy komisariacie policji w Zielonkach, sprzę-

żonej z istniejącą przepompownią. Realizacja tego odcinka 

pozwoli na uruchomienie nowego punktu zrzutu ścieków do 

miejskiej sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Glogera w Krako-

wie, przez który transportowane będą ścieki z miejscowości 

Brzozówka, Przybysławice, Januszowice, Trojanowice, Pękowi-

ce, Zielonki. 

Łączne koszty inwestycji to 5.399.751 zł brutto
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Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – etap III

Jest to nowy projekt budowlany rozpoczęty we wrześniu 2014 

roku, zakładający wybudowanie do połowy 2015 roku 13,92 km 

sieci kanalizacji sanitarnej stwarzającej możliwość podłączenia do 

sieci około 1.500 osobom w miejscowościach: Zielonki (ulice Rzy-

czyska, Na Piaski, Malownicza, Prywatna), Bibice (ulice Na Czekaj, 

Sosnowa, Leśna, Zagaje, Graniczna, Kwiaty Polne, Lipowa), Przy-

bysławice i Januszowice (kontynuacja rozbudowy sieci), Korzkiew 

(odcinek od drogi powiatowej do granicy z gminą Wielka Wieś), 

Wola Zachariaszowska (rejon ulicy Granicznej). 

Powstanie również 4,61  km sieci wodociągowej w miejscowo-

ściach: Wola Zachariaszowska i Bibice (rejon ulicy Granicznej), 

Bibice ulica Leśna i Zagaje oraz spinka istniejących sieci wodocią-

gowych w Zielonkach (rejon Szkoły) i w Pękowicach (przy pętli 

autobusowej). 

Projekt zakłada również budowę trzech zbiorników wyrównaw-

czych wody pitnej dla mieszkańców gminy Zielonki w miejscowo-

ściach: Zielonki, Przybysławice oraz Michałowice-Komora o łącznej 

pojemności 2.520,20 m3. 

Łączna wartość zawartych umów budowlanych to 

11.374.963 zł brutto.

Projektowanie wodociągów i kanalizacji

W latach 2011–2014 przeznaczyliśmy również znaczne środki na 

dokumentacje rozbudowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. 

Kwota wydatków na ten cel wyniosła prawie 710.076 zł. 

Projektowane są kolejne sieci wodociągowe i kanalizacyjne: 

-  sieć wodociągowa w Zielonkach (Zielonki Centrum) w rejonie ulic: 

Rzyczyska, Ks. Zięby, Gwizdałów, Saneczkowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej w Brzozówce – etap II,

- sieć kanalizacji sanitarnej w Garliczce – etap III,

- sieć kanalizacji sanitarnej w Zielonkach-Podskalu,

-  sieć kanalizacji sanitarnej w Woli Zachariaszowskiej na przedłu-

żeniu ul. Królewskiej, 

-  sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Długopolskiej (odcinek 

w kierunku Witkowic) w Zielonkach,

-  sieć kanalizacji sanitarnej w Woli Zachariaszowskiej i w Bibicach, 

w rejonie ul. Granicznej – etap II,

-  sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Garlicy Murowa-

nej (w rejonie działek za OSP). 

Najważniejsze projekty w trakcie lub zlecone do realizacji:

-  sieć kanalizacji sanitarnej w Zielonkach wzdłuż drogi wojewódz-

kiej nr 794 od granicy z Krakowem do rejonu ulicy Paryskiej wraz 

z przebudową istniejącej pompowni ścieków i budową tłoczni 

ścieków,

- sieć kanalizacji sanitarnej Januszowice-Korzkiew,

- sieć kanalizacji sanitarnej Przybysławice-Januszowice - etap II,

-  zbiorniki wyrównawcze wody pitnej w Przybysławicach, Zielon-

kach, Michałowicach-Komorze.
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Wodociąg w Węgrzcach

W 2013 roku zostały wybudowane sieci wodociągowe w rejonie 

Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian oraz spięcie dwóch dotąd 

odrębnych systemów wodociągowych: z jednej strony przy drodze 

krajowej nr 7 w rejonie ulicy E1, a z drugiej strony sieci przy ulicy 

B4. W rezultacie za kwotę 835.085 zł powstało łącznie 3,21 km sieci 

wodociągowej wraz z zapewnieniem bezpośredniego przyłączenia 

89 nieruchomościom. 

Wodociąg Zielonki-Podskale - Garlica Murowana

W latach 2010-2012 wybudowane zostały sieci wodociągowe 

o  łącznej długości 3,15 km, głównie na Podskalu w Zielonkach, 

ale również na odcinku w Garlicy Murowanej. W rezultacie bezpo-

średnią możliwość podłączenia do wodociągu uzyskało blisko 120 

posesji z Zielonek i Garlicy Murowanej. 

Koszt inwestycji to 303.538 zł.

Wodociągi w miejscowościach: Batowice, Bibice, Bosutów, 

Garliczka, Grębynice, Przybysławice 

Sukcesywnie (w miarę potrzeb) rozbudowywane były istniejące 

sieci wodociągowe. Łącznie w miejscowościach Batowice, Bibice, 

Bosutów, Garliczka, Grębynice, Przybysławice rozbudowano sieci 

o długości prawie 1.000 mb za łączną kwotę 191.337 zł. 

Remontowane były także starzejące się sieci. Łącznie wykonano 

remonty na długości 1,88 km za kwotę 383.262 zł. Najdłuższe 

odcinki remontowano w Bibicach i Węgrzcach, a pozostałe w: Bo-

sutowie, Dziekanowicach, Grębynicach, Przybysławicach, Batowi-

cach, Boleniu. 

Studnie w Bosutowie i Bibicach 

Celem dalszej poprawy zaopatrzenia w wodę włączyliśmy do 

systemu wodociągowego dwie nowe studnie: w Bosutowie (po 

modernizacji stacji uzdatniania wody) o wydajności 20 m3/h i w Bi-

bicach (studnia bisowa) o wydajności 60 m3/h, z których zasilana 

jest sieć wodociągowa w Bibicach, Węgrzcach, Bosutowie, Boleniu 

i Woli Zachariaszowskiej. Pozwoliło to na poprawę zaopatrzenia 

w wodę, szczególnie w okresie letnim. 

Zbiorniki wody

Aby uniknąć niedoborów wody, we wrześniu 2014 roku rozpoczęta 

została budowa trzech zbiorników wyrównawczych: w Zielonkach 

o pojemności 1145,1 m3, w Przybysławicach 787,3 m3 i w Michało-

wicach-Komorze 587,8 m3. Całkowity koszt inwestycji planowany 

jest w wysokości 2.626.612 zł. 

W latach 2011-2014 za kwotę prawie 684.371 zł zakupiliśmy wy-

budowane przez prywatnych inwestorów sieci wodociągowe 

o długości 10,99 km i 6,9 km sieci kanalizacyjnych,. Te zakupy dały 

szansę kolejnym osobom na włączanie się do systemu publicznej 

sieci wodociągowo–kanalizacyjnej. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach z siedzibą 

w  Węgrzcach (PUK), będące gminnym eksploatatorem sieci 

wodociągowo – kanalizacyjnych, w latach 2011-2014 realizo-

wało sprzedaż wody i odbiór ścieków dla mieszkańców gminy 

w następującej skali: 

Rok Woda Ścieki

2011 751.003 m3 445.833 m3

2012 794.798 m3 512.635 m3

2013 812.597 m3 532.463 m3

2014 – plan 822.000 m3 566.000 m3

Sieci wodociągowe

Sprzedaż wody i odbiór ścieków

Zakupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

realizowanych przez prywatnych inwestorów 

W latach 2011-2014 na terenie gminy 

wykonano i zmodernizowano 13,23 km sieci 

wodociągowych za kwotę niemal 1,8 mln zł. 
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Rozwijamy współpracę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodocią-

gów i Kanalizacji SA w Krakowie (MPWiK) w zakresie długofalo-

wych przedsięwzięć polegających na dostawie wody i odbiorze 

ścieków. 

Ścieki sanitarne z terenu gminy przesyłane są już dzisiaj w 100 % 

do krakowskiego systemu kanalizacji sanitarnej. Dotychczasowe 

punkty zrzutu ścieków w Batowicach i Zielonkach (Osiedle Łokiet-

ka) zostały w 2011 r. uzupełnione przez punkty w Węgrzcach w re-

jonie drogi „po płytach” oraz w Bibicach w rejonie ul. Witkowickiej. 

Obecnie realizowana jest budowa punktu zrzutu w Zielonkach na 

granicy gmin przy ul. Krakowskie Przedmieście (ul. Glogera w Kra-

kowie). Przewidywany termin uruchomienia to II kw. 2015 r. 

77 % wody pochodzi z gminnych studni. Gminny zasób wody 

uzupełniamy zakupami z Krakowa poprzez punkty na granicy 

gmin: ul. Pękowicka, ul. Witkowicka, al. 29 Listopada w Krakowie 

i z Michałowic.

W mijającej kadencji ceny sprzedaży wody i odbioru ścieków nie 

ulegały znaczącym podwyżkom. W 2011 roku płaciliśmy 2,71 zł za 

1 m3 wody i 5,68 zł za 1 m3 ścieków, a w 2014 roku odpowiednio 

3,33 zł za 1 m3 wody i 5,87 zł za 1 m3 ścieków. 

W latach 2011-2014 przyłączyliśmy do sieci 1.022 nowych 

odbiorców wody i 1.411 nowych klientów odprowadzają-

cych ścieki. 

Od 2010 roku dwukrotnie wzrósł odbiór ścieków ze zbiorników 

bezodpływowych (szamb), realizowany przez koncesjonowanych 

prywatnych wywoźników. Rocznie punkt zlewny zarządzany przez 

PUK odbiera ok. 70.000 m3 nieczystości ciekłych. 

Aktualnie eksploatowanych jest 30 przepompowni ścieków i po-

nad 170 km sieci kanalizacyjnej oraz jedna stacja zlewna ścieków 

dowożonych. W zakresie wodociągów PUK eksploatuje 6 ujęć 

wody, 5 hydroforni, jedną stację uzdatniania wody, ponad 162 km 

sieci wodociągowej. 

W latach 2011-2014 przedsiębiorstwo zwróciło szczególną uwagę 

na poprawę niezawodności dostawy wody i odbioru ścieków oraz 

zmniejszenie strat wody. Ten cel realizowany był poprzez inwestycje i 

modernizacje sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych, monitoring 

urządzeń, stabilizację ciśnienia wody, budowę ujęć, itp.). Dla popra-

wy komunikacji z mieszkańcami, uruchomione zostało Internetowe 

Biuro Obsługi Klienta. Przez internet mamy np. dostęp do e-faktu-

ry, wgląd do historii odczytów wodomierzy i rozliczeń. Stale rośnie 

grono korzystających z IBOK, liczące już prawie 700 odbiorców usług. 

Sukcesywnie instalowane są wodomierze ze zdalnym odczytem, 

ułatwiające kontrolę wycieków i awarii. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zrealizowało szereg 

ważnych inwestycji, m.in.: 

-  przystawka na zbiorniku wody w Michałowicach-Komorze, likwi-

dująca zakłócenia w dostawie wody na znacznym obszarze Woli 

Zachariaszowskiej i ul. Granicznej w Bibicach – 71.985 zł

-  ujęcie bisowe w Bibicach wraz z przebudową zasilania elektrycz-

nego i sterowania – 173.332 zł 

-  rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w Boleniu, Bosutowie, 

Bibicach, Węgrzcach, Garliczce, Przybysławicach - 220.000 zł

-  monitoring urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - 250.764 zł

-  stacja uzdatniania wody w Zielonkach, wraz z infrastrukturą to-

warzyszącą (inwestycja w trakcie) - 101.731 zł

-  budowa reduktorów na sieciach wodociągowych w: Januszowi-

cach (20.000 zł), Garliczce (29.000 zł) oraz modernizacja redukto-

rów w Woli Zachariaszowskiej i Przybysławicach 

-  modernizacja stacji uzdatniania wody ujęcia B2 w Bosutowie – 

66.869 zł

-  modernizacja przepompowni w Bosutowie – 34.440 zł i w Pęko-

wicach – 18.230 zł

-  zaprojektowanie ok.  700 przyłączy kanalizacyjnych dla miesz-

kańców biorących udział w budowie kanalizacji w ramach POIiŚ. 

Aglomeracyjny system odprowadzania ścieków 
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Od lipca 2013 roku w całej Polsce obowiązuje nowy system gospo-

darki odpadami komunalnymi. Gmina przejęła zadania dotychczas 

wykonywane przez fi rmy odbierające odpady, jednak z wieloma 

ograniczeniami, bez możliwości indywidualnego dostosowania 

usług do potrzeb pojedynczego gospodarstwa domowego. Udało 

się jednak wykorzystać bardzo wiele dotychczas sprawdzonych 

doświadczeń. Dodatkowo wprowadziliśmy zasadę nielimitowania 

ilości oddawanych odpadów. System został rozszerzony o mobilne 

punkty odbioru odpadów w Węgrzcach i Zielonkach. Zbierane są 

tam bez dodatkowych opłat odpady zielone ulegające biodegra-

dacji, metale, wielkogabaryty, zużyte opony, zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne, odzież i tekstylia, jak również odpady 

segregowane (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło). Za dodat-

kową opłatą można tam oddać odpady budowlane i rozbiórkowe. 

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego dało obraz rynko-

wej kalkulacji, co pozwoliło na obniżenie stawki miesięcznej opłaty 

za segregowane odpady z 10 zł do 8 zł. Uruchomiona została de-

dykowana nowemu systemowi witryna internetowa www.eko.

zielonki.pl. 

Jak pokazał okres 1,5 rocznych doświadczeń, reforma gospodar-

ki odpadami zaburzyła podstawowe ogniwo dotychczasowego 

systemu, czyli odbiór odpadów z gospodarstw domowych. Znik-

nęło z rynku wiele dotychczasowych fi rm odbierających odpady. 

znających teren, a zastąpiły je nowe, nie znające terenu. W naszej 

gminie było to przyczyną problemów z rytmicznym odbiorem od-

padów w  największych miejscowościach. Wiosną 2015 roku roz-

strzygnięty zostanie nowy przetarg na odbiór odpadów. 

Trud i starania gminy włożone w organizację nowego systemu 

zostały docenione w konkursie „Małopolska czysta gmina” zor-

ganizowanym przez Samorząd Województwa Małopolskiego 

i  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w  Krakowie. Gmina Zielonki otrzymała tytuł „Małopolska 

Czysta Gmina” oraz nagrodę 50.000 zł, za którą został zakupiony 

specjalistyczny sprzęt oraz kosze na przystanki autobusowe.

Porównanie ilości odpadów odebranych w latach 2011 i 2014

Rodzaj odpadów 2011

cały rok

2014 

I półrocze

Zmieszane 2.543,30 Mg 2.488,55 Mg

Segregowane 328,15 Mg 206,67 Mg

Wielkogabarytowe 75,83 Mg 54,64 Mg

Biodegradowalne 4,55 Mg 65,88 Mg

pozostałe 118,40 Mg 24,59 Mg

w tym odpady odebrane na Mobilnych Punktach Odbioru 

odpadów segregowanych

Segregowane 2,30 Mg

wielkogabarytowe 23,62 Mg

biodegradowalne 65,88 Mg

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA PROEKOLOGICZNE

Gospodarka odpadami
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Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę stawu w Przybysławicach zlokalizowanego w centrum miejscowości, umożliwiło 

w 2014 roku przystąpienie do prac w terenie. Dotychczasowe koszty wykonanych prac wynoszą 186.416 zł. 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, szkoły, przedszkola, w latach 2011–2014 przeprowadziły 11 programów ekologicznych. Dofi nan-

sowanie tych programów kosztowało 32.965 zł. 

Remont stawu w Przybysławicach

Edukacja ekologiczna

W 2011 roku został uruchomiony projekt pod nazwą „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru wo-

jewództwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy, zapewniającego bezpłatny demontaż, odbiór 

i utylizację wyrobów zawierających azbest w latach 2011-2016. Projekt zapewnia 85 % poziom refundacji kosztów. W latach 2011–2014 

z terenu naszej gminy zostały odebrane i unieszkodliwione odpady zawierające azbest o masie 319,07 Mg. Realizacja przedsięwzięcia 

kosztowała dotychczas 217.388 zł.

Unieszkodliwianie azbestu
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Centrum Medyczne w Batowicach 

W październiku 2014 roku uruchomiony został kompleks Centrum 

Medyczne. W budynku o powierzchni 484 m2 swoją siedzibę ma 

przychodnia lekarza rodzinnego oraz gabinety pielęgniarek i ga-

binety specjalistyczne. Otoczenie zostało wyposażone w dojazdy, 

parkingi i tereny zielone. 

Łączny koszt inwestycji to 3.468.983 zł, z czego sukcesywnie odli-

czymy 23 % podatek VAT.

BUDYNKI 
I TERENY 
KOMUNALNE

Ważniejsze inwestycje w budynki komunalne

Zagospodarowanie mienia komunalnego kosztowało 8.748.080 zł.
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Budynek socjalno-gospodarczy przy boisku sportowym 

w Bibicach

Rozpoczęta w 2013 roku budowa zaplecza Klubu Sportowego 

Bibiczanka dobiega końca. Budynek został uzbrojony w media: 

prąd, woda, kanalizacja sanitarna. Na powierzchni 172 m2 znaj-

dują się szatnie dla gospodarzy, gości i sędziów, sanitariaty oraz 

biuro i sala spotkań. Termin zakończenia prac to listopad 2014. 

Koszt inwestycji: 418.212 zł, z czego sukcesywnie odliczymy 

23 % podatek VAT.

Nowy budynek siedziby jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Bibicach 

Jeszcze w 2014 roku rozpocznie się budowa nowej remizy dla 

OSP w Bibicach. Koncepcja i projekt budynku wykonany został 

przy udziale przyszłych użytkowników – strażaków. Umowa na 

realizację o wartości 1.290.000 zł została zawarta w październi-

ku 2014 roku.

Budynek Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach

Wykonano m.in. montaż kamer monitoringu budynku i terenu wo-

kół, ogrodzenie części budynku wraz z bramami, ułożenie płytek 

oraz tynku mozaikowego w garażu, doszczelnienie pokrycia da-

chowego oraz kominów. 

Łączny koszt inwestycji to 49.952 zł.

Komunalne budynki mieszkalne w Zielonkach przy 

ul. Galicyjskiej 15

Wykonane zostały remonty mieszkań socjalnych, naprawy insta-

lacji wodociągowo-kanalizacyjnej, elektrycznej. Wykonana została 

adaptacja poddasza na cele mieszkalne w budynku nr 15, a także 

powstała nowa kotłownia gazowa w budynku 15A.

Łączny koszt inwestycji to 212.332 zł.

Budynek wiejski w Grębynicach

Wykonana została termomodernizacja wraz z elewacją, remont 

instalacji c.o. 

Łączny koszt inwestycji to 54.852 zł.
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Dom Ludowy w Dziekanowicach

Zagospodarowany został teren wokół budynku wraz z ułożeniem 

kostki, a pomieszczenia w budynku zostały pomalowane.

Łączny koszt inwestycji to 58.547 zł.

Centrum Medyczne w Węgrzcach 

W ramach uzupełnienia prac modernizacyjnych przeprowadzo-

nych w roku 2008 budynek został wyposażony w telewizję dozo-

rową CCTV monitorującą otaczający go teren. Otoczenie zostało 

utwardzone kostką brukową, a pomieszczenia i klatka schodowa 

wymagały bieżących remontów. 

Łączny koszt inwestycji to 60.864 zł.

Dom Kultury w Węgrzcach

Wykonana została nawierzchnia parkingu, budynek został do-

cieplony, odświeżono elewację, usunięte zostały przecieki dachu, 

wykonano prace poprawiające efektywność instalacji c.o. Część 

kosztów w wysokości 162.500 zł, związanych z wymianą na-

wierzchni parkingu i zmianą elewacji poniósł najemca lokalu.

Łączny koszt inwestycji to 215.144 zł. 

Budynek wielofunkcyjny w Trojanowicach

Wykonane zostały prace obejmujące: remont toalet, wymianę 

drzwi wejściowych i okien, wymianę pokrycia dachowego oraz 

malowanie pomieszczeń.

Łączny koszt inwestycji to 53.923 zł.

Teren rekreacyjno-sportowy w Trojanowicach

W sąsiedztwie przedszkola na potrzeby rekreacyjne zakupiony zo-

stał teren o pow. 0,3800 ha, który oczyszczono ze starych budowli. 

Teren został uzbrojony w wodę, nowe ogrodzenie oraz wyremon-

towany wjazd z przedszkola. Przyszły sposób zagospodarowania 

terenu konsultowany jest z mieszkańcami. 

Łączny koszt inwestycji z zakupem nieruchomości 435.481 zł, 

w tym zakup terenu 370.000 zł.

Przedszkole w Trojanowicach 

Dzierżawca przedszkola wykonał własnym kosztem rozbudowę 

istniejącego budynku przedszkolnego o nowe skrzydło o 

pow.  228,83 m2, w którym powstał żłobek, nowe miejsca 

przedszkolne oraz pomieszczenia socjalne. Koszt rozbudowy to 

616.000 zł, w tym udział budżetu gminy w wysokości 6.150 zł.
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Miejscowość

(Sołectwo)

Modernizacja 

dróg (asfalt) 

[zł]

Modernizacja 

dróg (destrukt, 

tłuczeń) [zł]

Odwodnienia, 

rowy, przepu-

sty, kanały [zł]

Chodniki, pero-

ny, przystanki, 

projekty [zł]

Remonty, 

utrzymanie, 

pozostałe pra-

ce [zł]

RAZEM [zł]

Batowice 546.550 72.935 0 40.221 199.452 859.248

Bibice 868.112 1.009.555 113.845 582.760 570.798 3.145.070

Bosutów 129.358 209.647 212.193 91.905 396.822 1.039.925

Boleń 374.619 0 18.500 0 73.898 467.016

Brzozówka 148.375 123.211 0 89.484 185.336 546.406

Dziekanowice 56.759 4.495 93.537 5.000 127.323 287.114

Garlica Duchowna 0 48.661 25.878 23.613 20.511 118.663

Garlica Murowana 61.916 171.838 0 11.353 101.472 346.578

Garliczka 80.890 24.690 4.613 17.027 126.163 253.383

Grębynice 218.418 201.398 5.990 984 170.406 597.195

Januszowice 0 6.324 19.103 236.572 76.241 338.240

Korzkiew 0 3.000 118.355 96.809 213.857 432.021

Owczary 485.252 266.102 25.996 422.828 274.566 1.474.744

Pękowice 101.948 126.726 3.690 296.178 175.469 704.011

Przybysławice 0 14.200 365.379 1.507.408 135.515 2.022.502

Trojanowice 156.488 184.877 289.730 328.974 293.936 1.254.006

Węgrzce 780.361 59.484 12.984 287.572 354.781 1.495.181

Wola Zachariaszowska 204.191 43.809 13.472 49.554 160.355 595.381

Osiedle Łokietka 0 0 0 103.786 63.978 167.764

Zielonki 740.109 586.400 298.941 820.588 952.818 3.398.856

RAZEM 4.953.344 3.157.352 1.746.206 5.012.615 4.673.788 19.543.305

Drogi gminne 

Na terenie gminy jest 172 km dróg gminnych. Spośród nich w latach 2011-2014 wykonano 

lub odtworzono nawierzchnie o łącznej długości 50,1 km, w tym: 

Nawierzchnia Długość

Nowe nawierzchnie asfaltowe 21,13 km

Nawierzchnie z destruktu asfaltowego (tzw. recykliny) 20,87 km

Chodniki (w tym drogi powiatowe i wojewódzkie) 8,10 km

DROGIŁączne nakłady w latach 2011-2014 na poprawę stanu 

technicznego wszystkich dróg na terenie gminy Zie-

lonki (drogi gminne, powiatowe, droga wojewódzka 

i droga krajowa) wyniosły ponad 19,4 mln zł, w tym: 
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Zrealizowane zostały też inne prace drogowe, w tym:

- odtworzenie rowów, konserwacja poboczy, przepustów na dłu-

gości 17,9 km dróg,

- odwodnienia na długości 3,23 km dróg,

- kanały kryte o długości 1,25 km, 

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg na pow. 33.000 m2,

- parkingi na powierzchni 1.035 m2.

Dla rowerzystów 

Projekt pn. „Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez Zielonki”

W latach 2013-2014 zostały urządzone i zmodernizowane drogi 

gminne o statusie szlaków rowerowych o łącznej długości 16,84 km 

(9,57 km o nawierzchni z destruktu i 7,27 km o nawierzchni asfalto-

wej). W ramach projektu, obok szlaków utworzono 24 punkty spo-

czynkowe oraz siłownię zewnętrzną w Parku Wiejskim w Zielonkach. 

W ramach działań promocyjnych uruchomiona została strona inter-

netowa www.roweremprzezzielonki.pl, Punkt Informacji Tury-

stycznej w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach oraz wydano 

mapę szlaków turystycznych i przewodnik po gminie. 

Łączny koszt projektu wyniósł 4.477.262 zł, w tym dofi nansowanie 

ze środków europejskich w wysokości 3.155.454 zł. W ramach fe-

stynu kończącego projekt odbył się zlot i rajd rowerowy z udziałem 

ponad 800 uczestników, a imprezę zakończył koncert zespołu Za-

kopower z udziałem 2.000 widzów. Na wybranych szlakach zmia-

nie ulegnie organizacja ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa 

rowerzystów i pieszych oraz uspokojenia ruchu pojazdów. 

Drogi wykonane w ramach projektu pn. „Od Krakowa do Oj-

cowa – rowerem przez Zielonki” (tylko roboty budowlane)

Miejscowość Długość szlaków 

[m]

Wartość 

[zł]

destrukt 

asfaltowy
asfalt

Batowice 0 1.272 356.182

Bosutów 883 382 255.122

Bibice 3.058 1.924 1.057.571

Zielonki 1.034 1.227 805.684

Garlica Murowana 659 206 186.389

Pękowice 900 395 189.457

Trojanowice 777 433 201.407

Owczary 900 10 170.795

Garliczka 80 290 83.737

Brzozówka 429 612 192.937

Grębynice 854 514 263.101

Razem 9.574 7.265 3.762.382

Ulica Jurajska w Pękowicach 

Na ul. Jurajskiej z udziałem środków pozyskanych z Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich (PROW) został wykonany chodnik o dłu-

gości 386 m.

Łączny koszt inwestycji 295.194 zł, w tym środki europejskie 

124.013 zł.
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Ulice Lipowa i Na Czekaj w Bibicach

W 2012 roku na ul. Lipowej i ul. Na Czekaj, z udziałem środków 

pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 

zostały wybudowane chodniki o długości 499 m, odtworzona na-

wierzchnia asfaltowa na długości 176 m i poprawione odwodnie-

nie na długości 68 m. Łączny koszt inwestycji to 364.708 zł, w tym 

środki europejskie w wysokości 68.373 zł.

Ulica Na Popielówkę w Zielonkach - 

połączenie Osiedla Łokietka z ul. Ks. Zięby

W 2012 roku została wykonana nowa droga z nawierzchnią asfal-

tową na długości 830 m łącząca Osiedle Łokietka z ul. Długopolską 

w Zielonkach. Kolejny etap w 2013 r., na który pozyskaliśmy środki 

z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wyso-

kości ponad 298.000 zł, obejmował wykonanie 840 m chodnika 

wraz z odwodnieniem oraz 200 m kanalizacji burzowej. 

Łączne koszty budowy wyniosły 2.645.138 zł, w tym dotychczas 

poniesiony koszt wykupu gruntów zajętych pod drogę 1.617.916 zł. 

Pozostała również do sfi nansowania kwota około 120.000 zł tytu-

łem zapłaty za grunty zajęte pod drogę. 

Ulica Na Czekaj w Bibicach 

Z mieszkańcami Bibic przeprowadzone zostały konsultacje wielo-

wariantowej koncepcji przebudowy nawierzchni asfaltowej oraz 

chodnika ul. Na Czekaj. Przyjęto wariant zakładający poszerzenie 

wąskiego odcinka drogi pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Rezerwistów. 

Projekt budowlany i roboty wykonywane od września 2014 roku 

kosztem 523.000 zł, polegają na budowie chodnika z odwodnie-

niem na długości 200 m oraz poszerzeniu istniejącej nawierzchni 

do 5,2 mb z rozbiórką budynków, przebudową ogrodzenia i napo-

wietrznej linii energetycznej. Dotychczasowe wydatki związane 

z pozyskaniem gruntów pod drogę wynoszą 314.284 zł. Planowa-

na jest kontynuacja budowy chodnika od ul. Rezerwistów do drogi 

krajowej E7. Równolegle jest realizowany kolektor kanalizacji sani-

tarnej wzdłuż tej ulicy do skrzyżowania z ul. Leśną.

W toku realizacji są inwestycje drogowe w lokalizacjach:

- Bibice - ul. Na Czekaj od ul. Źródlanej do ul. Rezerwistów 

- Trojanowice - ul. Krakowska 

Zimowe utrzymanie dróg 

Z budżetu gminy Zielonki utrzymywanych jest 135 km dróg gmin-

nych. Z uwagi na stałe podnoszenie kryteriów oceny jakości wyko-

nania tych usług oraz wzrastającą długość dróg, w sezonie zimo-

wym 2013/2014 był to koszt 432.000 zł. Przebiegające przez teren 

gminy drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe utrzymywane są 

przez zarządców tych dróg. 
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W ramach inicjatywy samorządów Gminy Zielonki i Powiatu Kra-

kowskiego, pozyskane zostały środki z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówki”), za które 

przebudowane zostały trzy ulice o łącznej długości 2.437 m: Gali-

cyjska i Marszowiecka w Zielonkach oraz odcinek ul. Kasztanowej 

w Bibicach. W ramach przebudowy powstało również 1.822 m 

chodników, 2.419 m odwodnień, zatoki autobusowe oraz oświe-

tlenie. 

Całkowity koszt budowy wyniósł 2.984.783 zł, w tym z budżetu 

gminy 947.699 zł, a pozostała kwota 2.037.084 zł ze środków Po-

wiatu Krakowskiego (947.699 zł) i z ww. Narodowego Programu 

(1.089.385 zł). 

W Owczarach na drodze powiatowej (ul. Topolowa) powstał chod-

nik o długości 846 m z odwodnieniem i siecią kanalizacji opadowej. 

Przebudowa kosztowała łącznie 655.000 zł. W ramach tego przed-

sięwzięcia kosztem 316.963 zł odtworzony został również cały pas 

drogi po robotach kanalizacyjnych. 

W 2013 r. Powiat Krakowski za łączną kwotę 137.322 zł wykonał 

nawierzchnię asfaltową w Woli Zachariaszowskiej na dł. 300 m 

oraz chodnik w Węgrzcach na dł. 360 m.

Z inicjatywy gminy Zielonki za łączną kwotę prawie 125.000 zł 

przygotowaliśmy projekty chodników przy drogach powiatowych 

w miejscowościach Korzkiew, Zielonki, Owczary Węgrzce, Dziekano-

wice. Na 2014 rok zadeklarowaliśmy przekazanie kwoty 306.000 zł 

i zawarte zostało porozumienie na realizacje przez powiat 4 ważnych 

zadań dotyczących budowy ciągów pieszych w Węgrzcach, Owcza-

rach, Zielonkach i Korzkwi. Do chwili wydania tego materiału infor-

macyjnego, powiat nie rozpoczął prac objętych porozumieniem. 

Inicjatywy Sąsiedzkie

W 2014 roku zawarte zostało porozumienie z Powiatem Krakow-

skim oraz gminami Michałowice i Kocmyrzów-Luborzyca, dotyczą-

ce przygotowania koncepcji budowy nowego wiaduktu nad torami 

kolejowymi w Batowicach, stanowiącego ważne tranzytowe połą-

czenie prowadzące przez gminę Zielonki do Krakowa. Prace kon-

cepcyjne mają zostać ukończone do końca 2014 roku.

W 2012 r. wykonana została modernizacja ul. Batowickiej w Wę-

grzcach na odcinku od skrzyżowania ul. Węgrzeckiej do granic 

miasta Krakowa (tzw. „droga po płytach”). Inwestycja poprawiła 

bezpieczeństwo i drożność wjazdu do miasta od jego północnej 

strony. Modernizacja drogi kosztowała Kraków 1.191.523 zł, w tym 

udział gminy Zielonki wyniósł 100.000 zł. 

Drogi powiatowe 

Modernizacja dróg powiatowych 

kosztowała ponad 4,6 mln zł, 

w tym udział środków gminy Zielonki 

wyniósł ponad 1,7 mln zł
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W ramach zawartych porozumień z Województwem Małopolskim 

kontynuowana była modernizacja drogi. Inwestorem większości 

prac był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 

Zakończona została przebudowa ostrych zakrętów w Przybysławi-

cach na granicy z Brzozówką, począwszy od skrzyżowania z drogą 

gminną prowadzącą do Korzkwi. W ramach tego przedsięwzięcia 

przebudowany został również rów kanalizacji opadowej do potoku 

Korzkiewka. 

Przeprowadzone zostały roboty drogowe na długości 8,6 km, obej-

mujące poprawę nawierzchni oraz wykonanie chodników i kra-

wężników wraz z systemami odwodnień. Wykonane zostały m.in. 

krawężniki w Trojanowicach (903 m), Januszowicach (1159 m), 

Przybysławicach (1665 m) oraz Brzozówce (1828 m) oraz w Zielon-

kach (80 m). Krawężnik z kanalizacją opadową został wybudowa-

ny w Trojanowicach (620 m), Januszowicach (520 m), w Zielonkach 

(415 m) oraz w Przybysławicach (30 m) wraz z zatoką autobusową.

W 2013 roku gmina Zielonki jako inwestor wykonała przy tej dro-

dze chodniki wraz z elementami odwodnienia w Trojanowicach 

(20 m), Januszowicach (502 m) i Przybysławicach (165 m) za kwotę 

204.500 zł. 

Jeszcze w 2014 roku planowane jest wykonanie chodników w Przy-

bysławicach (250 m), Januszowicach (160 m) i Trojanowicach (300 

m) za kwotę około 250.000 zł.

Ukończone zostały prace projektowe nad przebudową skrzyżo-

wań przy Urzędzie Gminy w Zielonkach. W ramach porozumienia 

z samorządem Województwa Małopolskiego prowadzone są prace 

nad koncepcją zachodniej obwodnicy Zielonek, która wyprowadzi 

ruch tranzytowy poza centrum miejscowości oraz połączy się z Pół-

nocną Obwodnicą Krakowa. 

Zarządca drogi - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-

strad (GDDKiA) - wykonał modernizację skrzyżowania przy 

szkole w Bibicach. Planowane jest nowe bezpieczne rozwiąza-

nie drogowe na wysokości Centrum Medycznego w Węgrzcach 

wraz z włączeniem ul. Stary Trakt do ul. Warszawskiej. Na re-

alizację czeka również montaż sygnalizacji świetlnej na skrzy-

żowaniu przy szkole w Bibicach oraz na skrzyżowaniu ul. Na 

Czekaj z ul. Warszawską. 

Nazwy ulicom nadało już 11 miejscowości naszej gminy. 

Z uwagi na utrzymujące się wysokie tempo rozwoju budow-

nictwa mieszkaniowego, mieszkańcy kolejnych miejscowości 

zadecydowali o wprowadzeniu nazewnictwa oraz nowej nu-

meracji porządkowej nieruchomości w systemie ulicowym. 

W  Przybysławicach, Grębynicach, Owczarach pojawiły się 

nowe tablice z nazwami ulic, a do oznakowania przygotowu-

je się Wola Zachariaszowska. 

W 2013 roku przy drogach na terenie całej gminy stanęło 60 

turystycznych znaków drogowych. Jest to różnej wielkości 

biało-brązowe oznakowanie, kierujące do obiektów zabytko-

wych położonych na obszarze gminy. Powstały z inicjatywy 

i przy udziale środków europejskich z Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich, pozyskanych przez Stowarzyszenia Rozwo-

ju Gminy Zielonki. 

Droga wojewódzka 794 Kraków-Wolbrom 

Droga krajowa E7 Kraków-Warszawa w Bibicach 

Nazewnictwo ulic i oznakowanie turystyczne

Modernizacja drogi wojewódzkiej w granicach gminy kosztowała 

ponad 13,7 mln zł, w tym udział fi nansowy budżetu gminy Zielonki 2,9 mln zł.
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Oświetlenie ulic

Koszty eksploatacyjne: oświetlenie uliczne i konserwacja (w zł) 

Rok Energia Konserwacja Ogółem

2011 774.924 261.916 1.036.840

2012 806.737 263.399 1.070.136

2013 799.419 268.109 1.067.528

2014 900.000 285.000 1.185.000

2011-2014 3.281.080 1.078.424 4.359.504

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w latach 2011-2014 kosztowała 747.255 zł. 

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg kosztują rocznie średnio 809.630 zł i obejmują 

1.904 punkty świetlne (w 2010 r. - 1.740, w 2006 r. – 1.536, w 2002 r. – 1.426). 

Przeprowadzone przetargi na energię elektryczną obniżyły nam cenę energii o około 21 %. 
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Według gminnej bazy ewidencji ludności, na przestrzeni lat było nas: 

Rok 1990 1994 1998 2002 2006 2010 09.2014

Liczba 

mieszkańców
11.169 11.661 12.628 13.496 15.008

17.490 (na 

koniec roku)
19.780

GMINA 
ZIELONKI 
I JEJ MIESZKAŃCY

MIESZKAŃCY GMINY 

W okresie 4 lat liczba mieszkańców gminy Zielonki wzrosła o 13,8 %, 

z 17.317 (we wrześniu 2010) do 19.780 (we wrześniu 2014)

Każdego roku gmina Zielonki osiąga najwyższe saldo migracji w województwie małopolskim

Na przestrzeni lat 2011–2014, 

68,6 % nowo zamieszkałych 

na terenie gminy mieszkańców 

osiedliło się w miejscowościach: 

Zielonki, Bibice i Węgrzce. 

Gmina Zielonki jest postrzegana, jako dobrze zarządzany samorząd o znacznym potencjale rozwojowym i jako atrak-

cyjne miejsce do zamieszkania. Staramy się efektywnie wykorzystywać szanse rozwoju, jakie niosą z sobą: 

-  zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe, wpływające na rosnącą liczbę inwestorów i nowych mieszkańców

-  położenie geografi czne gminy w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, co wykorzystywane jest jako koło napędowe 

rozwoju gminy

-  bezpośrednie sąsiedztwo rozwijających się dzielnic Krakowa, co jest jednym z powodów atrakcyjności gminnych 

gruntów budowlanych. 
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Liczba nowych mieszkańców gminy w latach 2006-2014

Sołectwo/

(Miejscowość)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

09.

2014

Wzrost liczby 

mieszkańców 

(2006-2014)

Aktualna liczba 

wszystkich 

mieszkańców

Batowice 8 24 20 10 30 25 25 13 25 180 463

Bibice 62 51 121 171 182 193 173 149 118 1220 3088

Boleń 6 5 26 5 12 10 4 17 6 91 325

Bosutów 18 11 6 20 9 11 9 5 10 99 516

Brzozówka 26 20 28 6 12 8 13 20 5 138 548

Dziekanowice 3 6 30 6 13 15 10 12 26 121 676

Garlica Duchowna 7 3 9 0 1 0 2 3 2 27 220

Garlica Murowana 9 7 11 3 9 6 13 4 10 72 373

Garliczka 5 3 4 4 9 7 6 6 8 52 361

Grębynice 21 9 9 7 26 26 36 8 4 146 396

Januszowice 12 7 6 3 9 9 6 7 11 70 289

Korzkiew 1 2 2 4 4 1 4 7 16 41 197

Osiedle Łokietka 27 79 74 48 31 41 26 35 23 384 968

Owczary 18 17 43 31 30 35 17 34 16 241 1023

Pękowice 12 15 11 18 15 15 15 11 9 121 558

Przybysławice 6 7 16 24 28 29 29 27 21 187 666

Trojanowice 17 15 19 17 15 23 8 24 15 153 864

Węgrzce 62 93 165 93 103 93 88 76 72 845 2945

Wola 

Zachariaszowska
19 19 17 21 18 33 11 20 17 175 655

Zielonki 91 110 133 265 214 216 206 192 218 1645 4649

Ogółem 430 503 750 756 770 796 701 670 632 6008 19780
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Liczba numerów budynków wzrastająco

Miejscowość (Sołectwo) 2010 2011 2012 2013 09.2014 

Batowice 119 120 120 123 124

Bibice 971 1025 1060 1107 1145

Boleń 120 128 132 137 142

Bosutów 167 171 179 185 188

Brzozówka 200 205 208 211 215

Dziekanowice 181 190 195 208 211

Garlica Duchowna 63 64 65 65 65

Garlica Murowana 100 101 103 104 105

Garliczka 109 110 112 112 116

Grębynice 148 154 160 163 164

Januszowice 101 103 106 113 115

Korzkiew 76 77 77 80 80

Osiedle Łokietka 280 280 280 281 281

Owczary 266 291 291 294 299

Przybysławice 197 205 214 222 226

Pękowice 154 157 157 161 165

Trojanowice 255 265 277 279 285

Wola Zachariaszowska 217 228 237 244 249

Węgrzce 837 855 879 892 913

Zielonki 1386 1492 1514 1554 1608

Suma 5947 6221 6366 6535 6696
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Zdecydowaną większość wśród nowo powstających podmiotów gospodarczych na terenie gminy stanowią podmioty handlowo-usługo-

we, bowiem napływ ludności zwiększa zapotrzebowanie i stwarza warunki do ich rozwoju. Na terenie gminy jedną z najsilniej rozwinię-

tych gałęzi gospodarki są usługi związane z wykonywaniem różnego rodzaju robót budowlanych, usług motoryzacyjnych, związanych 

z naprawami i konserwacją sprzętu codziennego użytku oraz handel. Ponadto aktywnie rozwija się przedsiębiorczość internetowa. Duży 

udział w ogólnej klasyfi kacji mają także fi rmy transportowe, doradcze, prawnicze, ubezpieczeniowe oraz świadczące usługi medyczne dla 

mieszkańców.

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie Zielonki

Rok Liczba

2000 1182

2001 1336

2002 1386

2003 1456

2004 1491

2005 1555

2006 1591

2007 1574

2008 1701

2009 1837

2010 1941

2011 2025

2012 1807 *

2013 1938

2014 1981

* Ze względu na powstanie w 2012 roku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), automatycznie wykreśleni zostali 

przedsiębiorcy, którzy przestali prowadzić działalność gospodarczą, a nie dokonali samodzielnie jej wykreślenia w urzędzie.

Osoba fi zyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego do-

stępnego na stronie internetowej CEIDG. Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie 

NIP, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania, wnioskiem o nadanie REGON oraz zgłoszeniem do 

ZUS lub KRUS. 

Oznacza to, że składający wniosek nie musi udawać się do urzędów osobiście w celu uzyskania numerów 

NIP i REGON, a zgłoszenie do ZUS lub KRUS następuje w sposób automatyczny. 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
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BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE

Utrzymywanie oczekiwanego poziomu bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego to domena policji. Nie 

może się jednak odbywać bez stałej współpracy z sa-

morządem gminy. Policja nie podlega samorządowi 

gminy, jednak by praca policji była skuteczniejsza, sys-

tematycznie wspieramy fi nansowo pracę komisariatu. 

W latach 2011-2014 na tzw. „patrole płatne” z budżetu 

gminy przekazaliśmy 77.740 zł. Funkcjonariusze policji 

w ramach dodatkowych godzin pracy wykonali tysiące 

rutynowych działań. Od patrolowania newralgicznych 

miejsc, poprzez zabezpieczenia imprez i zgromadzeń, 

po kontrole drogowe i kontrole posesji pod względem 

wywozu odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych 

itp. 

Działania funkcjonariuszy Komisariatu w Zielonkach

ujawnienie nietrzeźwych kierowców 5

zatrzymanie sprawców przestępstw 7

wnioski do sądu 2

ukaranie mandatem 319

pouczenie osób 27

kontrole (sanitarne, obiektów, itp.) 1.223

doprowadzenie nietrzeźwych (ogółem) 1

zabezpieczenie imprez sportowych, uroczystości, itp. 8

wylegitymowanie 876

interwencje 133

kontrole pojazdów 207

zatrzymanie prawa jazdy 4

wywiady, ustalenia, asysty 16

„Patrole płatne” w latach 2011-2014
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Działania funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Krakowie

kontrole pojazdów 1.459

ukaranie mandatem 1.260

zatrzymanie prawa jazdy 12

zatrzymanie dowodu rejestracyjnego 67

ujawnienie nietrzeźwych kierowców 21

ujawnienie osób poszukiwanych 2

W roku 2012 została przekazana 

dotacja dla policji w wysokości 

30.768 zł na pokrycie 50 % kosztów 

zakupu samochodu dla komisariatu 

w Zielonkach, a w 2014 roku kosztem 

21.880 zł przekazaliśmy laserowy 

miernik prędkości i analizator wydechu. 
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Na terenie gminy pomoc mieszkańcom niesie 9 jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej zrzeszających 318 druhów, w 

tym 3 jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowni-

czo-Gaśniczego (Węgrzce, Wola Zachariaszowska, Zielonki). 

Koszty utrzymania gotowości OSP w latach 2011-2014 wynio-

sły 3.130.371 zł (w latach 2007-2010 wyniosły 2.524.997 zł, 

a w 2003-2006 było to 666.902 zł), w tym: 

2011 2012 2013 2014

1.188.612 zł 519.088 zł 635.171 zł 787.500 zł

Najważniejszy sprzęt, w jaki wyposażone zostały jed-

nostki OSP: 

2011: 

dla OSP Węgrzce: samochód pożarniczy Renault za 664.740 zł; dla 

OSP Bibice zakup ubrań bojowych, rękawic i butów oraz 4 hełmów 

za 15.484 zł; dla OSP Owczary zakup ubrań bojowych za 11.202 zł, 

a dla OSP Grębynice za 9.072 zł. Dodatkowo dla jednostek zakupio-

no zestawy komputerowe za 24.752 zł. 

Ponadto zostały wykonane prace remontowe w remizach: OSP 

Wola Zachariaszowska - za 178.525 zł wykonano remont remizy 

oraz otoczenia wraz z ogrodzeniem parkingu i podjazdu do garaży; 

OSP Grębynice - za 35.238 zł wymieniono bramę garażową, wyko-

nano nowe tynki, fl izowanie oraz modernizację instalacji c.o.; OSP 

Garlica Murowana - za 38.743 zł wykonano termomodernizację 

i nową elewację budynku oraz zamontowano system alarmowy.

2012:

dla OSP Zielonki: samochód lekki Ford Transit oraz zestaw hy-

draulicznych narzędzi ratowniczych za 270.000 zł; dla OSP Grę-

bynice materiały do wiaty gospodarczej za 5.148 zł; dla OSP Gar-

lica Murowana - wyremontowano samochód pożarniczy Star za 

8.595 zł; dla OSP Trojanowice - zakupiono pompę szlamową za 

5.616 zł; dla OSP Bosutów - zakupiono pompę pływającą Niagara 

za 4.968 zł; dla OSP Węgrzce - wyremontowano pomieszczenia 

remizy za 51.406 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne
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2013:

dla OSP Zielonki - samochód Mitsubishi L200 i motopompa po-

żarnicza za 134.000 zł; dla OSP Wola Zachariaszowska - zestaw 

ratowniczo-hydrauliczny i dwa aparaty ochrony dróg oddecho-

wych za 80.200 zł; ponadto wykonano remont samochodu Jelcz 

za 24.178 zł; dla OSP Bibice - zestaw ratowniczo-hydrauliczny wraz 

z wysokociśnieniowymi poduszkami pneumatycznymi za 63.698 zł; 

dla OSP Bosutów - urządzenie ciśnieniowe wraz z osprzętem za 

3.596 zł; dla OSP Owczary - 9 par butów, 9 hełmów i ubrań specjal-

nych za 14.582 zł; dla OSP Grębynice - materiały do wiaty garażo-

wej za 4.780 zł; dla OSP Trojanowice wykonano remont pomiesz-

czeń remizy i zakupiono wyposażenie za 61.822 zł. 

2014:

dla OSP Bosutów - agregat prądotwórczy i dwa radiotelefony za 

7.479 zł; dla OSP Grębynice - wykonano remont samochodu Star, 

zakupiono dwie pary butów, 2 hełmy i ubrania koszarowe za 

29.587 zł; dla OSP Trojanowice - zakupiono 6 par butów i 9 hełmów 

za 8.780 zł; dla OSP Zielonki - poduszki wysokociśnieniowe wraz 

z osprzętem za 4.850 zł.

Jednostki OSP obchodziły uroczyste jubileusze. OSP Zielonki 

w roku 2011 świętowała 110-lecie powstania, a w 2012 jednostka 

OSP Węgrzce - 90-lecie. 

W roku 2014 na terenie gminy Zielonki, na boisku TS Węgrzce od-

były się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Jednostka OSP 

Bosutów zajęła I miejsce wśród mężczyzn, natomiast druhny z OSP 

Bosutów zajęły II miejsce. Jednostka OSP Bosutów corocznie bierze 

udział w zawodach, zdobywając często pierwsze miejsca. 

Jednostki OSP społecznie uczestniczą w akcjach pożarowych, 

powodziowych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Bardzo 

często wzywane są do likwidacji skutków wypadków drogowych, 

pompowania wody z piwnic, usuwania drzew powalonych lub 

grożących złamaniem, przetykania przepustów i układania wor-

ków z  piaskiem, zabezpieczania ruchu drogowego itp. Z uwagi 

na tę różnorodność zadań jednostki zostały wyposażone zarówno 

w sprzęt pożarniczy, jak i sprzęt do usuwania zagrożeń ekologicz-

nych oraz ratownictwa drogowego. 

Anomalie pogodowe, które wystąpiły w 2013 roku na terenie na-

szej gminy, spowodowały podtopienia. W usuwanie ich skutków 

zaangażowały się wszystkie jednostki. Strażacy-ochotnicy przez 

kilka dni walczyli z wodą i skutkami zalań. 

Druhowie OSP z terenu Gminy Zielonki pracują społecznie, nie po-

bierają ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych. Pod-

kreślając społeczny charakter swojej służby, wolą systematyczne 

doposażanie jednostek w sprzęt podnoszący skuteczność ich akcji 

ratowniczych. 
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Od 2011 do września 2014 jednostki OSP 1.510 razy wyjeżdżały do akcji. 

Jednostka OSP 2011 2012 2013 09.2014

OSP Bibice 5 1 125 59

OSP Bosutów 39 33 32 8

OSP Garlica Murowana 14 10 18 5

OSP Grębynice 20 54 64 34

OSP Owczary 21 15 24 5

OSP Trojanowice 2 16 27 13

OSP Węgrzce 47 54 87 42

OSP Wola Zachariaszowska 24 53 42 23

OSP Zielonki 87 83 239 85

RAZEM 259 319 658 274

źródło: Komenda PSP w Krakowie

Druhom z jednostek OSP dziękujemy i wyrażamy uznanie za ich poświęcenie, gotowość niesienia 

pomocy w każdej chwili i sytuacji.
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KOMUNIKACJA 
ZBIOROWA

Koszty komunikacji aglomeracyjnej na terenie gminy w latach 2011–2014

Rok Ilość wozokilometrów
Dopłata gminy 

do komunikacji aglomeracyjnej

2011 734.933 1.430.988 zł

2012 782.513 1.657.009 zł

2013 876.455 2.127.822 zł

2014 plan 877.420 2.136.854 zł

Razem 2011-2014 3.271.321 7.352.673 zł

Linie aglomeracyjne fi nansowane przez gminę Zielonki

Nr linii Trasa
Dopłata gminy 

do komunikacji aglomeracyjnej w 2014 r.

207 Krowodrza Górka–Trojanowice 80.188 zł

217 Krowodrza Górka–Węgrzce 76.820 zł

227 Krowodrza Górka–Wola Zachariaszowska–Górna Wieś 309.578 zł

237 Krowodrza Górka–Owczary 320.426 zł

247 Krowodrza Górka–Bibice 130.698 zł

250 Prądnik Czerwony–Batowice–Zastów 44.875 zł

257 Nowy Kleparz–Węgrzce–Bibice–Narama 81.326 zł

270 Prądnik Czerwony–Batowice–Pielgrzymowice 12.795 zł

267 Krowodrza Górka–Zielonki–Korzkiew– Grębynice–Smardzowice 337.653 zł

280 Prądnik Czerwony–Owczary 468.002 zł

287 Krowodrza Górka–Marszowiec 16.930 zł

297 Krowodrza Górka–Zielonki–Węgrzce– Bosutów 257.563 zł

Na terenie gminy Zielonki, podobnie jak w trzyna-

stu innych gminach, usługę komunikacji zbiorowej 

realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

SA w Krakowie. Do naszej gminy dociera już 16 linii 

autobusowych. Nasza gmina dotuje dostęp do komu-

nikacji publicznej w wysokości 2,1 mln zł rocznie. Nie 

uwzględnia ona kosztów zakupu biletów przez pasa-

żerów. 

W 2012 roku uruchomiona została kolejna linia nr 280 

z Owczar przez Garliczkę, Wolę Zachariaszowską, Bibi-

ce, Węgrzce do Krakowa. 

Na liniach obsługujących mieszkańców gminy wybu-

dowanych zostało 11 nowych przystanków i 9 wiat 

przystankowych. W Zielonkach przy urzędzie gminy 

zamontowany został biletomat. 
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Intensywnie rozwijająca się zabudowa obszaru gminy 

obok niewątpliwych korzyści stwarza również proble-

my, np. z odprowadzaniem wód. W miarę ograniczonych 

uprawnień samorządu gminy, wykonywaliśmy następują-

ce inwestycje odwodnieniowe: 

-  wykonana została retencja wód opadowych w Owczarach, a pro-

jektowana jest kolejna retencja terenów na wschód od Domu 

Pomocy Społecznej, 

-  w Zielonkach na ul. Na Ogrody został przebudowany system kana-

lizacji opadowej z dwoma punktami zrzutu wód umożliwiającymi 

swobodny spływ wód. Do trzeciego punktu uzyskano już pozwole-

nie na budowę, a dla czwartego właściciele nieruchomości wyrazili 

zgody na poprowadzenie systemu kanalizacji opadowej. Natomiast 

w rejonie ul. Kanadyjskiej i osiedla Stalbud przebudowa istniejących 

systemów odwodnienia, budowa nowych oraz zabudowa urzą-

dzeń zabezpieczających spowodowały, że system sprawia mniejsze 

problemy. Nadal jednak wymaga uwagi i doinwestowania, 

-  uzyskano pozwolenie na przebudowę stawu w Brzozówce. Reali-

zowana jest przebudowa stawu w Przybysławicach, 

-  w Przybysławicach zostało wykonane odwodnienie drogi woje-

wódzkiej 794, odprowadzające wody opadowe do Korzkiewki, 

-  przy przebudowie dróg powiatowych w Zielonkach (ul. Galicyjska 

i ul. Marszowiecka) i w Bibicach (ul. Kasztanowa) uregulowane 

zostały odwodnienia poprzez budowę nowych systemów odpro-

wadzania wód, 

-  uregulowany został odpływ wód z głównego ciągu odwodnie-

niowego w Woli Zachariaszowskiej i zmodernizowane odwodnie-

nie w Węgrzcach przy boisku sportowym. 

-  w Bosutowie nastąpiła przebudowa istniejących rowów, budo-

wa kanalizacji opadowej, zwiększenie przekrojów przepustów. 

Nie znalazły natomiast akceptacji wszystkich właścicieli działek 

dotychczasowe koncepcje nowego przebiegu obwodnicy odwod-

nieniowej Bosutowa, 

-  w projekcie budowy chodnika na ul. Długopolskiej w Zielonkach 

jest wstępna zgoda na odprowadzenie wód opadowych do drogi 

wojewódzkiej 794, 

-  są już uzgodnienia z właścicielami nieruchomości w Trojanowi-

cach, umożliwiające wykonanie nowego punktu zrzutu wód opa-

dowych z terenu całej miejscowości. Usprawniony został również 

przepływ wody na ul. Nad Strugą oraz wykonane odwodnienie 

ul. Krakowskiej do skrzyżowania z ul. Miechowską. 

Nadal do rozwiązania pozostaje wiele problemów odwodnienio-

wych, jednak konieczne jest zaangażowanie i wola kompromisu 

właścicieli działek. 

Program ochrony przed powodzią 

W latach 2011-2014 praktycznie co roku nawiedzały naszą gminę 

bardzo uciążliwe dla mieszkańców podtopienia. Problem dotyczy 

większości gmin dorzecza Górnej Wisły i wymaga zdecydowanych 

działań inwestycyjnych zarządcy rzek - Małopolskiego Zarządu Me-

lioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. W 2013 roku nasza gmina 

przystąpiła do porozumienia realizującego „Wielowariantowy 

program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglome-

racji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły”. Ze względu 

na intensywny rozwój budownictwa w zlewniach rzek będących 

dopływami Wisły, narastające zagrożenie powodziowe, opracowy-

wany jest programu zadań z zakresu prewencji i ograniczenia strat, 

określający dopuszczalne przepływy w rzekach, ustalający bilans 

wód powierzchniowych, określający tereny zalewowe oraz kierun-

ki działań przeciwpowodziowych i ich efektywność. Wyniki prac 

oczekiwane są w IV kwartale 2014 roku. Wypracowane rozwiąza-

nia mają być podstawą do przygotowania i wykonania inwestycji 

ograniczających skutki wyższych stanów wody w rzekach. 

Projekt realizuje samorząd Województwa Małopolskiego. 

W rezultacie podtopień jakie wystąpiły w maju i czerwcu 2013 roku, 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie przepro-

wadził prace porządkowe na korytach rzek. Usunięte zostały drzewa 

i krzewy, które powodowały przetamowania. Ponadto na rzece Biału-

cha (Prądnik) w Zielonkach w rejonie ul. Rzyczyska oraz ul. Gwizdałów 

wykonano umocnienia brzegów z materacy siatkowo-kamiennych.

ODWODNIENIA 



42

VI KADENCJA SAMORZĄDU GMINY ZIELONKI 2010-2014V

Ważniejsze nabyte grunty 

Sołectwo Powierzchnia Cena Przeznaczenie

Bibice
0,1704 ha 440.000 zł przy szkole na cele oświatowe

0,3424 ha 250.244 zł pod drogę - ul. Na Czekaj

Garlica Duchowna 0,5292 ha 25.602 zł pod odwodnienie, drogę, tereny zielone

Przybysławice 1,3432 ha 1.370.000 zł
pod budowę nowych budynków oświatowych dla szkoły 

w Korzkwi 

Trojanowice 0,3800 ha 370.000 zł pod funkcje rekreacyjno-sportowe

Węgrzce
1,1314 ha 0 zł

grunt przejęty wskutek likwidacji spółki skarbu gminy 

„Fort-Invest”

Wola Zachariaszowska 0,1717 ha 18.990 zł pod odwodnienie, drogę, tereny zielone

Zielonki

1,1294 ha 725.298 zł
przy ul. Do Cegielni - cel sportowo-rekreacyjny; teren 

użytkowany przez LKS Zieleńczanka

0,9005 ha 1.617.916 zł pod drogę - ul. Na Popielówkę

0,5900 ha 180.000 zł pod poszerzenie cmentarza

0,0700 ha 150.000 zł
przy ul.  Lawendowej (Osiedle Łokietka) - kompleks 

rekreacyjny z placem zabaw
 

GOSPODARKA 
GRUNTAMI 

W mijającej kadencji sprzedane zostały grunty o łącznej po-

wierzchni 0,1399 ha za 59 634 zł, w tym 0,0770 ha z bonifi katą 

dla Parafi i Rzymskojkatolickiej w Bibicach z przeznaczeniem na 

teren przykościelny. Dochód ze sprzedaży w kwocie 57.318 zł zo-

stał uzyskany ze zbycia gruntu o pow. 0,0429 ha w Bibicach pod 

poprawę zagospodarowania sąsiedniej działki.

W okresie kadencji uregulowaliśmy własność gminnych 

gruntów (głównie drogi) o łącznej powierzchni 11,3481 ha. 

Gmina Zielonki posiada grunty komunalne o łącznej powierzchni 171,37 ha.

W ciągu ostatnich 4 lat ich powierzchnia wzrosła o 25,8 ha. 

Grunty o łącznej powierzchni ponad 9 ha zostały nabyte pod infrastrukturę techniczną, 

drogi, odwodnienia, parkingi, tereny zielone i sportowe.

Grunty zakupione o łącznej pow. 8,0457 ha kosztowały 4.023.045 zł.
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POMOC 
SPOŁECZNA 

W okresie od 2011 roku do września 2014 z pomocy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach 

(GOPS) skorzystało 1.841 rodzin (w latach 2007-2010 

odpowiednio 1.436), a każdego roku pomocą material-

ną objętych było przeciętnie 460 świadczeniobiorców 

(w latach 2007-2010 odpowiednio 383).

Wydatki Pomocy Społecznej sfi nansowaliśmy w 62,12  % 

z dotacji rządowych i pozyskanych środków europejskich.

W latach 2011-2014 pozyskaliśmy środki zewnętrzne na łączną 

kwotę 968.128 zł, w ramach których realizowane były projekty 

skierowane na zwiększenie aktywności osób bezrobotnych oraz 

wsparcie osób w pokonywaniu barier środowiskowych i psycho-

społecznych.

Powołaliśmy do życia Klub Integracji Społecznej w Zielonkach 

dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, którego uczest-

nicy korzystają ze wsparcia specjalistów: psychologa, doradcy za-

wodowego, prawnika. 

Oprócz podstawowej działalności, podejmujemy działania skiero-

wane na:

-  otoczenie szczególną troską osób starszych, samotnych, niepeł-

nosprawnych i dzieci,

-  realizację wieloletniego programu wydawania posiłków „pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”,

-  realizację programu Karty Dużej Rodziny. Karta jest bezpłat-

na i przysługuje bez względu na kryterium dochodowe osobom, 

które posiadają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci do 18 lub 

25 roku życia, jeśli uczą się lub studiują, 

-  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (osoby zagrożone mogą 

skorzystać z Punktu Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie); Gmina Zielonki jako jedyna gmina 

w  powiecie krakowskim uruchomiła pogotowie miesz-

kaniowe, w  którym osoby zagrożone przemocą mogą znaleźć 

bezpieczne schronienie. 

Istotnym podmiotem w obszarze pomocy społecznej jest dzia-

łający od 14 lat ośrodek wsparcia dziennego - Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej (ŚDS). Ośrodek 

prowadzi terapię zajęciową dla 31 osób, mając na celu ich usamo-

dzielnianie, integrację społeczną oraz spowolnienie pojawiania się 

defi cytów u podopiecznych. Udziela oparcia osobom przewlekle 

chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo i wykazującym inne 

przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, mającym trudności 

z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, pozwalając na 

zaspokajanie ich podstawowych potrzeb życiowych.

Typ świadczenia

2007-2010 2011-2014

Liczba 

świadczeń
Wartość zł

Liczba 

świadczeń
Wartość zł

Świadczenia pomocy społecznej, dodatków 

mieszkaniowych, dożywiania dzieci 
41.139 1.639.308 72.646 3.129.367

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 74.015 7.140.000 63.685 8.224.874

W okresie 4 lat GOPS wypłacił ponad 136.331 różnego rodzaju świadczeń 

fi nansowych na sumę 11.354.241 zł 
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Orkiestra Dęta „Wola” - działająca przy OSP w Woli Zacharia-

szowskiej: nagrodzona m. in. III miejscem X Międzynarodowego 

Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Trąbka w Kozach koło Bielska Bia-

łej w 2013 r., III miejscem Międzypowiatowego Przeglądu Orkiestr 

Dętych „Echo Trombity” w Wieliczce w 2013 r. Na działalność orkie-

stry wydatkowaliśmy 80.480 zł. 

Parafi alno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek - efekty pracy 

muzyków możemy usłyszeć ze scen gminy i Małopolski: potwier-

dzają je I miejsce na XIII Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w 

Więcławicach w 2011 r., III miejsce na Małopolskim Festiwalu Or-

kiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu w 2012 r. Na dzia-

łalność orkiestry wydatkowaliśmy ponad 56.950 zł.

Parafi alno-Gminna Orkiestra Dęta Korzkiew – otrzymała 

wsparcie w wysokości 43.290 zł.

Herody z Zielonek - złota spinka w XXXIX Karnawale Góralskim 

w Bukowinie Tatrzańskiej w 2011 r., I miejsce w XV Małopolskim 

Przeglądzie Grup Kolędniczych w Miechowie w 2013 r. Na działal-

ność grupy przekazaliśmy 22.115 zł. 

Gminny Zespół Ludowy, którego uczestnikami są przedstawiciele 

Koła Regionalnego Tradycja z Trojanowic – utworzony w 2006 roku 

popularyzuje gminną tradycję ludową - wysokość wsparcia 38.900 zł. 

Zespół Wokalno-Instrumentalny Fermata - II miejsce w Wo-

jewódzkim Konkursie Piosenki „Mamo, tato ja śpiewam dla Ciebie” 

w Krakowie w 2011 r., II miejsce w XXIII Myślenickim Festiwalu Pie-

śni Chóralnej Kolędy i Pastorałki w 2014 r. Zespół otrzymał wspar-

cie 95.000 zł. 

Soliści zespołu Fermata

2011 - Aleksandra Medyńska została „Talentem Małopolski”

2011 -  Agnieszka Łachowska zdobyła II miejsce na Festiwalu Pio-

senki Dziecięcej Kolorowe Nutki

2011 -  Wiktoria Oliwa i Karolina Pająk zajęły II miejsca w swoich 

kategoriach wiekowych w V Konkursie Piosenki Polskiej 

„Zabierzowiana”

2011 -  Zuzanna Bosak zdobyła I miejsce, Wiktoria Oliwa III miejsce, 

Aleksandra Medyńska i Omar Jemaaoui – wyróżnienia w VII 

Przeglądzie Wokalno - Instrumentalnym „Śpiewać i grać 

każdy może”

2012 -  Wiktoria Oliwa 1 miejsce, Agnieszka Łachowska II miejsce 

w Małopolskim Konkursie Piosenki Europejskiej w Krakowie

Grupa cheerleaders z Zielonek

2012 - I miejsce w Grand Prix Polski Cheerleaders w Tyczynie

2012 - I miejsce w XI Mistrzostwach Sosnowca Szkolnych Zespołów 

Cheerleaders 

2013 - Grand Prix Polski o Puchar Burmistrza Miasta Tyczyna 2013,

 Magdalena Kosowska i Dagmara Szablowska - I miejsce w kate-

gorii duety wśród juniorów młodszych, a Julia Dragosz i Gabriela 

Górak - II miejsce; Dominika Palimąka i Gabriela Gołda - I miejsce w 

kategorii duety junior; 

Agnieszka Bućwińska i Katarzyna Gazda - I miejsce w kategorii du-

ety senior. 

Zespół otrzymał wsparcie w wysokości 115.147 zł. 

Chór żeński z Zielonek „Bel Canto”, wsparty kwotą 3.230 zł. 

Stopniowo rozwijana baza lokalowa i sprzętowa sprzyja wspólne-

mu spędzaniu wolnego czasu. Mieszkańcy coraz chętniej uczest-

niczą we wspólnych imprezach organizowanych przez Centrum 

Swoją działalność kontynuowały zespoły muzyczne 

pod auspicjami Centrum Kultury

136 zorganizowanych imprez kulturalno-rekreacyjnych, 41 współorganizacji, 86 konkursów, przeglą-

dów i festiwali, w których uczestniczyło ponad 57 tys. osób, to bilans organizacyjny Centrum Kultury, 

Promocji i Rekreacji w Zielonkach w latach 2011–2014 

Na zadania z zakresu kultury przeznaczyliśmy przez 4 lata ponad 7.836.000 zł, co stanowi 3,3 % ogółu 

wydatków budżetu gminy.

DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNA
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Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa czy stowarzyszenia. 

Organizacje te znakomicie promują Gminę Zielonki na targach, 

w  konkursach, przeglądach, imprezach okolicznościowych, po-

przez występy artystyczne i wystawianie stoisk z potrawami re-

gionalnymi, ciastami oraz innymi produktami promocyjnymi. 

Na kulturalnej mapie gminy świetnie funkcjonują świetlice dla 

dzieci i młodzieży prowadzone przez Centrum Kultury: w Brzo-

zówce, Bibicach, Garlicy Murowanej, Węgrzcach, Zielonkach, Woli 

Zachariaszowskiej. Świetlice swoją ofertę opierają na rosnącym 

zapotrzebowaniu najmłodszych. Czteroletni okres ich funkcjono-

wania kosztował 273.667 zł. 

Aktualności z działalności Centrum Kultury można śledzić na stro-

nie www.ckpir.zielonki.pl. 

Biblioteka Publiczna w Zielonkach oraz jej fi lie w Węgrzcach i Przyby-

sławicach, przeobrażają się w nowoczesne centra życia kulturalnego. 

Biblioteka systematycznie powiększa swój zbiór audiobooków 

(książek mówionych) oraz zbiór książek zabytkowych (545 egzem-

plarzy - część wydana jeszcze w XIX wieku). Książnica kładzie nacisk 

na gromadzenie zbiorów regionalnych: zabytkowe skrzynie kra-

kowskie, świeczniki, liczące ponad sto lat gorsety, kaftany, spódnice, 

feretrony, obrazy, przedmioty kultu religijnego i codziennego użytku. 

W bibliotece oraz jej fi liach uruchomione zostały zajęcia z j.angiel-

skiego i informatyki dla seniorów, które pomagają zwalczać wy-

kluczenie cyfrowe. Biblioteka inicjuje zajęcia plastyczne dla dzieci 

i lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, wieczornice, koncerty 

muzyczne, wernisaże, fi nisaże i wystawy tematyczne oraz okolicz-

nościowe.  

Aktualności z życia biblioteki można śledzić na stronie www.bi-

blioteka.zielonki.org

PARTNERSTWO KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

W formule społecznego partnerstwa, Gmina Zielonki, Miasto Kraków 

i 13 innych powiązanych z nim funkcjonalnie gmin, powołały do ży-

cia w marcu 2014 roku Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. 

Stowarzyszenie skupi się na wdrażaniu tzw. zintegrowanych inwe-

stycji terytorialnych (ZIT) na obszarze Krakowskiego Obszaru Funk-

cjonalnego. ZIT to zupełnie nowe narzędzie współpracy samorządów 

w rozpoczynającym się okresie wydatkowania środków unijnych w 

latach 2014-2020. Miasto i otaczające je gminy wspólnie ustalą cele 

i zrealizują przedsięwzięcia, które fi nansowane będą ze środków 

dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym. Do realizacji 

wspólnie zostaną wskazane inwestycje, które kompleksowo będą 

rozwiązywać potrzeby miasta i otaczających go gmin. 

Organizacje pozarządowe i nasze „małe ojczyzny”

Potencjał naszej gminy bezpośrednio wynika z aktywności miesz-

kańców, lokalnych liderów, społeczników. Skupieni w „małych, 

lokalnych ojczyznach”, porywają do działania sąsiadów i zmienia-

ją nasze miejscowości w coraz piękniejsze i przyjazne miejsca do 

życia. Czynnie wspieramy taką aktywność. Przekazujemy również 

środki na działalność organizacji społecznych - dla ochotniczych 

straży pożarnych, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich i in-

nych. W trakcie kadencji współpracowaliśmy m.in. z 9 jednostka-

mi OSP, 7 klubami sportowymi, 7 kołami gospodyń wiejskich oraz 

„Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Zielonki”, Stowarzyszeniem 

„Zachariasz”, Stowarzyszeniem „Perła Pękowic”, Kołem Przyjaciół 

Brzozówki, Kołem Miłośników Kultury Grębynic, Stowarzyszeniem 

Korzkiew, Stowarzyszeniem Muzyczna Korzkiew, Kołem Integracji 

Bibic. W ramach współpracy wspierane były inicjatywy integracyj-

no – kulturalne oraz edukacyjne i sportowe.

Na szerszym polu kontynuujemy również współpracę zarówno 

z sąsiednimi gminami, jak i ze Związkiem Gmin Jurajskich. Stwa-

rzany w ten sposób potencjał generuje rozwój ekologicznych inwe-

stycji infrastrukturalnych, turystyki i rekreacji.

Biblioteka z pomysłem
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Współpraca polsko - francuska

W marcu 2011 roku nawiązaliśmy współpracę z francuską 

gminą Hersin Coupigny z departamentu Nord-pas-de-Calais, 

położoną 30 km od Lille, blisko granicy Francji z Belgią. Porozu-

mienie o współpracy partnerskiej zostało podpisane 10 marca 

2012 roku przez Wójta Gminy Zielonki Bogusława Króla i Burmi-

strza Hersin Coupigny Jean-Marie Caramiaux. Wiodącym zamie-

rzeniem jest rozwijanie współpracy w celu lepszego poznania 

historii, kultury, współczesnych osiągnięć obu społeczności oraz 

wymiany doświadczeń i  informacji. Nawiązywane są kontak-

ty między instytucjami kultury, sportu, placówkami oświaty, 

organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi. 

Współpraca jest intensywnie rozwijana. Przedstawicieli fran-

cuskiego samorządu gościliśmy w marcu 2011 roku, listopadzie 

2012 roku i wrześniu 2013 roku. W 2013 roku Orkiestra dęta 

Harmonie du Commerce z Hersin-Coupigny zagrała podczas 

Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Zielonkach. Z  ko-

lei w marcu 2012 roku samorządowcy z naszej gminy udali się 

z rewizytą do Hersin-Coupigny, a w październiku 2012 roku do 

Francji wyjechała działająca przy Centrum Kultury w Zielonkach 

Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek. Muzycy zagrali 

tam m.in. podczas Jarmarku Europejskiego. 

Sprawnie funkcjonujący samorząd naszej gminy jest jej wizy-

tówką. To poprzez pryzmat efektów pracy jesteśmy postrzegani. 

Współpracujący ze sobą samorządowcy i mieszkańcy tworzą at-

mosferę, która decyduje o tym, czy chcemy się w danym miejscu 

osiedlić, kształcić dzieci, założyć fi rmę, pracować, spędzać wolny 

czas. Dlatego, na przekór wciąż rosnącej atmosferze konfrontacji 

i braku zaufania, staramy się zapraszać do współpracy wszystkich, 

którym nie jest obojętna przyszłość naszej gminy. 

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 podziękować za dobrą 

współpracę, a szczególnie tym, którzy wykonywali pracę społecznie. 

Liczne, pozytywne opinie pojawiające się na temat Gminy Zielonki 

wynikają przede wszystkim z: 

-  konsekwentnie, od wielu lat realizowanej polityki społeczno-go-

spodarczej, 

-  stabilnych fi nansów i pozyskiwanych środków zewnętrznych, 

-  realizacji kolejnych przedsięwzięć infrastrukturalnych, sprzyja-

jących podwyższaniu standardu zamieszkania, tj.: szkoły, drogi, 

infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, obiekty rekreacyjno

-sportowe, place zabaw, sieci gazowe, telefoniczne i energetyczne itd. 

-  wykonanych w dobrej jakości przedsięwzięć komunalnych, 

-  wspierania rozwoju przedsiębiorczości, 

-  aktywnego wykorzystywania bieżącej koniunktury gospodar-

czej, pojawiających się szans i posiadanych atutów. 

Stale rozwijamy środki przepływu informacji i kontaktu 

z mieszkańcami. 

W 2013 roku powstała nowa odsłona gminnej strony internetowej 

www.zielonki.pl do przekazywania mieszkańcom najpilniejszych 

wiadomości. W witrynie na bieżąco publikowane są informacje z ży-

cia gminy, komunikaty dla mieszkańców, informacje dla przedsię-

biorców, artykuły z przebiegu imprez okolicznościowych itp. 

System powiadamiania sms i e-mail

Systematycznie rozwijamy system komunikacji z mieszkańcami za 

pośrednictwem internetu i sms. Z subskrypcji sms korzysta już 2.540 

prenumeratorów, a z subskrypcji e-mail 1.820. Systematycznie do 

subskrybentów e-mailowych przekazywane są informacje o zagro-

żeniach meteorologicznych, wyłączeniach wody, prądu i gazu, utrud-

nieniach na drogach, wydarzeniach kulturalnych i inne. Subskrypcja 

sms pozwala nam w bardzo krótkim czasie dotrzeć do mieszkańców 

na przykład z informacją o zagrożeniu powodziowym. Zapisy do sub-

skrypcji ze strony głównej www.zielonki.pl.

W GMINIE ZIELONKI DOBRZE SIĘ ŻYJE



47

VI KADENCJA SAMORZĄDU GMINY ZIELONKI 2010-2014

Badania ankietowe mieszkańców

Podczas kadencji czterokrotnie zostały przeprowadzone bada-

nia ankietowe mieszkańców. W 2012 i 2013 roku odbyły się dwie 

fale badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Zielonki. Podsta-

wowym celem tych badań było określenie poziomu zadowolenia 

klientów z usług świadczonych przed urząd oraz wskazanie jego 

mocnych i słabych stron. Przeprowadzone badania pozwoliły na 

pokazanie pożądanych kierunków zmian, których efektem ma być 

stały wzrost jakości świadczonych usług. 

W 2012 roku w związku z wdrażaniem nowego systemu gospodar-

ki odpadami, mieszkańcy wyrażając swoje preferencje wpłynęli 

na kształt nowego systemu, który zafunkcjonował w 2013 roku. 

Ponadto w 2014 roku przeprowadzona została ankieta dotyczą-

ca sposobu zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego 

w Trojanowicach, a także ankieta i warsztaty mające na celu wy-

pracowanie koncepcji zagospodarowania terenu sportowo-rekre-

acyjnego częściowo użytkowanego przez LKS Zieleńczanka. 

Uruchomiliśmy kolejne, tematyczne witryny internetowe

Poręczny Geoportal Gminy Zielonki www.mapy.zielonki.pl, 

umożliwiający identyfi kację obiektu na mapie, wyszukiwanie 

informacji grafi cznych w oparciu o dane opisowe w zakresie: ad-

resów, numerów działek i współrzędnych geografi cznych i geode-

zyjnych, zgłaszanie uwag przez mieszkańców. Dbałości o ekologię 

i środowisko służy portal www.eko.zielonki.pl, a rozwojowi 

turystyki i promocji atrakcji turystycznych i zabytków gminy portal 

www.roweremprzezzielonki.pl.

Sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu

Na życzenie każdej osoby posiadającej podpis elektroniczny, profi l 

zaufany, prowadzimy korespondencję wyłącznie za pośrednic-

twem internetu. 

Rozwijamy katalog świadczonych e-usług umożliwiających zała-

twianie spraw w domu sprzed komputera, bez konieczności skła-

dania wizyt w urzędzie. 

Wdrożone już aplikacje pozwalają na śledzenie toku spraw w za-

kresie nadawania numeru Pesel noworodkom, kontrolę możliwości 

odbioru dowodu osobistego. W 2015 roku planujemy np. umożli-

wić przez internet składanie deklaracji podatkowych, składanie de-

klaracji śmieciowej. Osoby nieposiadające jeszcze elektronicznego 

podpisu będą mogły go założyć, potwierdzając w naszym urzędzie 

tzw. profi l zaufany. 
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Najważniejsze ogólnopolskie wyróżnienia, potwierdzają-

ce dobrą pracę, znaczące sukcesy i osiągnięcia samorządu 

gminy Zielonki

W trakcie kadencji Gmina Zielonki trzykrotnie znalazła się 

w pierwszej dziesiątce najbardziej prestiżowego i wiarygodnego, 

Ogólnopolskiego Rankingu Samorządów opracowywanego 

przez dziennik „Rzeczpospolita”, zajmując V miejsce w 2013 roku, 

VIII w 2012 roku, a podczas podsumowania dziesięciolecia edycji 

Rankingu w 2014 roku - III miejsce dla Najlepszych Samorzą-

dów X-lecia. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” ma na celu 

wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagradza 

te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i poprawę jakości ży-

cia mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpie-

czeństwa fi nansowego. 

Czterokrotnie tj. w 2014, 2013, 2012 i 2011 roku Gmina Zie-

lonki otrzymała tytuł Samorządowego Lidera Edukacji w ra-

mach Ogólnopolskiego Programu Certyfi kacji Gmin i Powiatów RP 

– w kategorii konkursowej gmin do 20 tys. mieszańców, organizo-

wanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 

Wyróżnienie i certyfi kat przyznawane jest samorządom lokalnym, 

które mają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji 

i działalności na rzecz młodzieży na swoim terenie. 

W 2014, 2013 i 2010 roku Gmina Zielonki zajęła odpowied-

nio VI, X i V miejsce w Rankingu Gmin Małopolski organizowa-

nym przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego 

i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krako-

wie, podczas którego wyłoniono najlepszą w rozwoju gospodarczo 

– społecznym dwudziestkę gmin ze 179 samorządów gminnych 

w Małopolsce. W rankingu oceniano m.in. dochody własne gmin, 

wydatki inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środo-

wiska, saldo migracji, wyniki egzaminów w szkołach podstawo-

wych i gimnazjach oraz wielkość pozyskanych środków unijnych 

i liczbę podmiotów gospodarczych.

W 2014 roku Gmina Zielonki zajęła II miejsce w Polsce pod 

względem tempa rozwoju infrastrukturalnego w latach 2010-

2012, w kategorii gmin rolniczych o dochodzie poniżej 2.800 zł na 

osobę (540 gmin w Polsce), wg raportu fi rmy Doradztwa Samorzą-

dowego „Curulis” oraz dwutygodnika samorządowego „Wspólnota”.

Dwukrotnie tj. w 2014 i 2010 roku gmina Zielonki zosta-

ła wyróżniona w konkursie Wielkie Odkrywanie Małopolski 

w kategoriach: „Miejscowość/gmina” i „Miejsce Niezwykłe” 

odbywającego się pod patronatem Marszałka Województwa Ma-

łopolskiego. 

W 2013 roku gmina Zielonki została zwycięzcą konkursu 

Małopolska Czysta Gmina, zorganizowanego przez Wojewódz-

two Małopolskie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Celem kon-

kursu było wyłonienie samorządów gminnych, które tworzą na 

swoim terenie efektywny system odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych oraz podejmują liczne działania na rzecz 

ochrony środowiska.

W 2012 roku wójt Bogusław Król otrzymał wyróżnienie 

przyznane w prestiżowym Rankingu Filary Polskiej Gospodar-

ki jako Samorządowy Menedżer Regionu. Tytuły przyznano 

samorządom, wyróżniającym się postawą wspierającą biznes, jako 

liderom stymulującym rozwój gospodarczy w regionie. Ocenie 

poddano możliwości i wyzwania związane z fi nansowaniem in-

westycji. Brano także pod uwagę takie zadania jak: budowa kana-

lizacji sanitarnej i opadowej, dróg, chodników i mostów, budowa 

i modernizacja obiektów edukacyjnych i infrastruktury dziecięcej.

W 2012 roku gmina Zielonki otrzymała tytuł Euro-Gminy 

Roku w plebiscycie Fundacji Gospodarczej Euro-Partner. Uhono-

rowano te samorządy, które rozwijają się dynamicznie pod wzglę-

dem infrastruktury, komfortu życia mieszkańców, aktywności 

władz lokalnych, rozwoju i przedsiębiorczości na poziome europej-

skim.

W 2012 roku ofi cjalna strona internetowa gminy Zielonki 

www.zielonki.pl otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim kon-

kursie „Polski Internet” w kategorii Portal Miasta i Gminy. Nasz 

portal został wysoko oceniony za dostarczanie dużej ilości infor-

macji i aktualność wiadomości. 

W 2010 i 2011 roku Fundacja Polskiego Godła Promocyj-

nego przyznała Gminie Zielonki Nominację do Godła ,,Teraz Pol-

ska”. Uzyskanie nominacji potwierdza, że nasza gmina to przykład 

nowoczesnej jednostki samorządu, atrakcyjnej zarówno dla miesz-

kańców, jak również dla inwestorów.
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