
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki opracowanej na lata 2018-
2031

Wieloletnią  Prognozę  Finansową  Gminy  Zielonki  opracowano  w  oparciu  o  wytyczne
Ministerstwa  Rozwoju  i  Finansów  z  dnia  12  października  2017  roku,  dotyczące  stosowania
jednolitych  wskaźników  makroekonomicznych  będących  podstawą  oszacowania  skutków
finansowych  projektowanych  ustaw.  Dochody  budżetowe  zaplanowane  na  rok  2018  z  tytułu
subwencji,  udziałów  w PIT  oraz  dotacji  celowych  z  budżetu  państwa  przyjęto  w  wysokości
wynikającej  z  informacji  otrzymanej  z  Ministerstwa Rozwoju i  Finansów oraz od dysponentów
budżetowych.
Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2031 wzięto pod uwagę
dane historyczne, dotyczące wykonania budżetu w latach 2013-2016, a także plan na koniec III kw.
2017.

Dochody
Do  oszacowania  prognozowanych  wielkości  dochodów  bieżących  przyjęto  wskaźniki
makroekonomiczne  określone  przez  Ministerstwo  Rozwoju  i  Finansów  oraz  wielkości  dotacji
celowych z budżetu państwa, określone przez poszczególnych dysponentów budżetowych.
Dodatkowo  przy  opracowywaniu  prognozy  dochodów  z  tytułu  udziału  gminy  w  podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty subwencji wzięto pod uwagę poziom wykonania tych
dochodów  w  latach  ubiegłych,  a  także  wysokość  tych  wpływów  podaną  przez  Ministerstwo
Finansów i Rozwoju i na rok 2018.
Do oszacowania pozostałych dochodów bieżących założono wzrost inflacyjny oraz uwzględniono
indywidualne uwarunkowania, wynikające miedzy innymi z zawartych umów, wydanych decyzji
administracyjnych oraz uchwalonych stawek podatkowych.
W kolejnych latach objętych prognozą finansową zakładany wzrost dochodów bieżących mieści się
w granicach pomiędzy 1,9% -2,5%.
Natomiast  w  odniesieniu  do  dochodów  związanych  z  realizacją  przedsięwzięć  objętych
dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020,
uwzględniono  w prognozie  dotacje  z  innych  samorządów,  które  na  mocy  planowanych  umów
partnerstwa przekażą do gminy środki na finansowanie wkładu własnego do projektów, a także
zaplanowano  dofinansowanie  UE,  zgodnie  z  zawartymi  umowami  na dofinansowanie,  bądź
przygotowanymi  wnioskami  aplikacyjnymi.  Ujęte  w  prognozie  dofinansowanie  ze  środków
krajowych, jak i dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela.

Planowane dofinansowanie z budżetu innych JST do inwestycji realizowanych w latach 2017-2020

Wyszczególnienie Rodzaj
dochodu

Wykonanie
2017

Plan Plan Razem

2018 2019
Modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych 
do pól

majątkowe 108 402,00 150 000,00 0,00 258 402,00

w tym:      
Samorząd Województwa Małopolskiego  108 402,00 150 000,00 0,00 258 402,00
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 794 majątkowe 456 000,00 0,00 0,00 456 000,00
w tym:      
Samorząd Województwa Małopolskiego 
(powierzone zadanie)

 456 000,00 0,00 0,00 456 000,00

Projektowanie budowy wiaduktu nad torami 
łączącego ul. Powstańców w Krakowie z 
drogą powiatową 2156K w miejscowości 
Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową 
przyległego układu drogowego"

majątkowe 41 807,20 114 759,00 0,00 156 566,20

w tym:      
Powiat Krakowski ( na powierzone zadanie)  41 807,20 114 759,00 0,00 156 566,20

 



Wyszczególnienie Rodzaj
dochodu

Wykonanie
2017

Plan Plan Razem

2018 2019
Projekt ZIT nr 92 "Podniesienie dostępności 
infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie 
Zielonki"

majątkowe 0,00 595 275,00 0,00 595 275,00

w tym:      
Powiat Krakowski ( na powierzone zadanie)  0,00 595 275,00 0,00 595 275,00
IS z Powiatem Krakowskim majątkowe 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00
w tym:      
Powiat Krakowski ( na powierzone zadanie)  0,00 80 000,00 0,00 80 000,00
Projekt ZIT nr 116 " Budowa wiaduktu nad 
torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie 
z drogą powiatową 2156K w miejscowości 
Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową 
przyległego układu drogowego"

majątkowe 0,00 5 418 334,00 6 864 244,00 12 282 578,00

w tym:      
Powiat Krakowski ( na powierzone zadanie)  0,00 3 004 090,00 1 500 000,00 4 504 090,00
Gmina Michałowice ( pomoc finansowa)  0,00 450 000,00 400 000,00 850 000,00
Gmina Kraków (na powierzone zadanie)  0,00 1 964 244,00 1 486 994,00 3 451 238,00
Gmina Kraków (pomoc finansowa)  0,00 0,00 3 477 250,00 3 477 250,00
Projekt ZIT nr 117 "Rozwój infrastruktury 
drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z 
siecią TEN-T"

majątkowe 0,00 561 384,00 0,00 561 384,00

w tym:      
Powiat Krakowski ( na powierzone zadanie)  0,00 561 384,00 0,00 561 384,00
Budowa placu zabaw w rejonie ul. Granicznej 
w Bibicach

majątkowe 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

w tym:      
Gmina Michałowice ( pomoc finansowa)  60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
Zakup samochodu bojowego dla OSP 
Trojanowice

majątkowe 80 000,00 0,00 80 000,00

w tym:      
Samorząd Województwa Małopolskiego 
(pomoc finansowa)

 80 000,00 0,00 80 000,00

OGÓŁEM  666 209,20 6 999 752,00 6 864 244,00 14 530 205,20

Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Wyszczególnienie Rodzaj
dochodu

Wykonanie
z roku

ubiegłego

Wykonanie
2017

Plan Plan Plan Razem

2018 2019 2020

Razem dochody bieżące  311 594 442 790 675 810 693 164 681 204 2 804 562

Projekt RPO WM  "Miejsce 
rodzinne w Zielonkach - 
placówka wsparcia 
dziennego"  umowa nr 
RPMP( oś priorytetowa 9, 
Działanie 9.2, Poddziałanie 
9.2.1)

bieżące 0 0 675 810 693 164 681 204 2 050 178

Projekt "Szybciej, 
sprawniej, skuteczniej - 
rozwój e-administracji w 
gminach: Zielonki, 
Czernichów, Igołomia-
Wawrzeńczyce, Iwanowice, 
Michałowice, Wielka Wieś 
oraz Słomniki - PO WER - 
umowa nr POWR.02.18.00-
00-0040/16

bieżące 311 594 442 790 0 0 0 754 384

Razem dochody 
majątkowe

 338 406 15 356 20 091 282 12 178 359 5 206 418 37 829 821



Wyszczególnienie Rodzaj
dochodu

Wykonanie
z roku

ubiegłego

Wykonanie
2017

Plan Plan Plan Razem
 

2018 2019 2020
Projekt RPO WM "Rozwój 
zaawansowanych 
cyfrowych usług 
publicznych administracji 
samorządowej w Gminie 
Zielonki" - umowa nr 
RPMP.02.01.01-IZ.00-12-
022/15

majątkowe 0 15 356 187 786 0 0 203 142

Projekt "Szybciej, 
sprawniej, skuteczniej - 
rozwój e-administracji w 
gminach: Zielonki, 
Czernichów, Igołomia-
Wawrzeńczyce, Iwanowice, 
Michałowice, Wielka Wieś 
oraz Słomniki - PO WER - 
umowa nr POWR.02.18.00-
00-0040/16

majątkowe 338 406 0 0 0 0 338 406

Projekt ZIT nr 49 
"Ograniczenie niskiej emisji
w Gminie Zielonki" umowa 
nr RPMP.04.04.01-12-
0418/17-00-XVII/196/FE/1
7

majątkowe 0 0 1 900 000 1 900 000 1 876 000 5 676 000

Projekt ZIT nr 35 "Poprawa 
efektywności energetycznej 
budynków użyteczności 
publicznej w Gminie 
Zielonki" - umowa nr 
RPMP.04.03.01-12-
0443/17-00-XVII/270/FE/1
7

majątkowe 0 0 965 962 1 187 788 0 2 153 750

Projekt ZIT nr 92 
"Podniesienie dostępności 
infrastruktury pieszo-
rowerowej w Gminie 
Zielonki"

majątkowe 0 0 4 896 000 714 000 0 5 610 000

Projekt ZIT nr 116 " 
Budowa wiaduktu nad 
torami łączącego ul. 
Powstańców w Krakowie z 
drogą powiatową 2156K w 
miejscowości Batowice i 
Dziekanowice wraz z 
przebudową przyległego 
układu drogowego"

majątkowe 0 0 4 881 000 1 000 000 0 5 881 000

Projekt ZIT nr 117 "Rozwój
infrastruktury drogowej 
łączącej sieć dróg Gminy 
Zielonki z siecią TEN-T"

majątkowe 0 0 2 363 000 417 000  2 780 000

Projekt LGD "Rozwój 
obiektów sportu i rekreacji 
w Gminie Zielonki - 
budowa boisk 
wielofunkcyjnych przy 
szkołach w Bibicach i 
Zielonkach"

majątkowe 0 0 213 800 0 0 213 800

Projekt PROW "Budowa 
boiska wielofunkcyjnego 
oraz siłowni plenerowej 
przy szkole w Bibicach"

majątkowe 0 0 0 153 241 260 367 413 608

 

Projekt POIiŚ "Gospodarka 
wodno-ściekowa IV etap" - 
umowa nr POIS.02.03.00-
00-0217/16-00

majątkowe 0 0 4 131 734 5 697 330 3 070 051 12 899 115

Projekt RPO WM 
"Partnerski Projekt Budowy 

majątkowe 0 0 4 131 734 5 697 330 3 070 051 12 899 115



Instalacji Odnawialnych 
Źródeł Energii dla Gmin 
Województwa 
Małopolskiego
OGÓŁEM  650 000 458 146 20 767 092 12 871 523 5 887 622 40 634 383

Należy  również  zaznaczyć,  że  pula  dochodów  i  zakres  realizowanych  zadań  w  zakresie
prognozowania  na  kilka  lat  do  przodu  jest  obarczona  wieloma  niewiadomymi,  w  związku
z zapowiadanymi zmianami na poziomie krajowym.

Wydatki
Prognozowane  wydatki  podzielone  zostały  na  wydatki  bieżące  oraz  wydatki  majątkowe
ze szczególnym wyodrębnieniem limitów na planowane i  realizowane przedsięwzięcia  bieżące i
inwestycyjne.
Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), gmina nie może uchwalić budżetu, w którym poziom wydatków
bieżących będzie wyższy niż zakładane dochody bieżące. We wszystkich latach objętych prognozą
dochodów i wydatków relacja ta została spełniona.
Szacunek  wydatków  bieżących  na  kolejne  lata  budżetowe  oparto  na  danych  historycznych
dotyczących  wykonania  wydatków  oraz  założeniach  makroekonomicznych  kraju.  Na podstawie
dokonanej analizy założono, że wydatki bieżące, a zwłaszcza wydatki na zadania z zakresu oświaty,
pomocy społecznej,  transportu oraz gospodarki komunalnej  i ochrony środowiska będą wzrastać
średnio o około 1-2% powyżej zakładany wskaźnik inflacji.
Środki  budżetowe  zaplanowane  na  finansowanie  inwestycji  w  latach  2017-2020  zamierza  się
przeznaczyć  w  znacznej  części  na  finansowanie  wieloletnich  przedsięwzięć  inwestycyjnych,
których zakres rzeczowy opisano poniżej. 
W wydatkach na obsługę długu uwzględniono zarówno koszty związane z obsługą już istniejącego
zadłużenia  jak  również  przewidziano  koszty  obsługi  planowanych  do  zaciągnięcia  pożyczek  i
kredytów.
W  związku  z  zakładanym  prefinansowaniem  przedsięwzięcia  z  zakresu  gospodarki  wodno-
ściekowej,  planowanego  do  realizacji  w  ramach  POIiŚ  w  wydatkach  na  obsługę  długu
uwzględniono również przewidywane koszty odsetek od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające
finansowanie projektu w wysokości 12.899.115 złotych.
W ramach limitu zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  w roku budżetowym i w latach
następnych  jest  niezbędna  do  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki,  z  których  wynikające
płatności  wykraczają  poza  rok  budżetowy  uwzględniono  w  szczególności  umowy  dotyczące
dowozu  uczniów do szkół,  dostawy i  dystrybucji  energii,  gazu,  wody,  odbioru  ścieków,  usług
pocztowych,  bankowych,  telekomunikacyjnych,  wynajmu  pomieszczeń,  monitoringu,  usług
serwisowych, stypendiów socjalnych dla uczniów itp.

Przychody i rozchody
Kwota długu wykazana w prognozie finansowej uwzględnia rzeczywisty stan zadłużenia na koniec
2017 roku w wysokości 11.852.423,63 zł oraz dług planowany do zaciągnięcia w latach 2018-2020
w  kwocie  28.500.000,00  zł.  Przy  czym  w  kwocie  tej  nie  uwzględniono  pożyczki  płatniczej
przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie projektu POIiŚ w latach 2018-2020 w wysokości
12.899.115,00 zł.
Zakładane  w prognozie  finansowej  przychody z  tytułu  pożyczek  oraz  emisji  obligacji  w latach
2018-2020  planuje  się  przeznaczyć  na  finansowanie  zadań  związanych  z  rozbudową  bazy
oświatowej oraz budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ramach projektu POIiŚ.
W przychodach budżetu uwzględniono także niezaangażowane wolne środki budżetu, niezbędne
do sfinansowania planowanego deficytu w latach 2018-2020.
Rozchody budżetu w latach 2018-2031 uwzględniają środki przeznaczone na spłatę istniejącego jak
i planowanego długu.



W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy  finansowej  gminy  Zielonki  wykazano  kwoty  wynikające  z  zawartych  już  umów lub
przewidziane  we  wnioskach  o  dofinansowanie  ze  środków  pochodzących  z budżetu  Unii
Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Przedsięwzięcia inwestycyjne uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Zielonki na lata 2018-2021 to w szczególności:

• Budowa szkoły w Przybysławicach – obwód szkolny Korzkiew 
Przedsięwzięcie obejmuje nakłady finansowe przeznaczone na dokończenie prac projektowych oraz
budowę obiektu. W ramach tego zadania planuje się budowę obiektu nowej szkoły na działkach nr
60/16, 60/17 i 60/18 w Przybysławicach. Założenie koncepcyjne zakłada realizację obiektu szkolno
–  przedszkolnego,  dwuciągowego  (po  dwa  oddziały  w każdym  roczniku)  z  salą  gimnastyczną
i basenem  szkolnym  o powierzchni  około  4.800 m2.  Planowane  zakończenie  inwestycji  jest
zakładane w listopadzie 2020 roku. Przedsięwzięcie obejmuje planowane nakłady finansowe na lata
2018-2021 w wysokości 22.800.000 zł.

• Rozbudowa szkoły w Bibicach 
Rozbudowa  szkoły  w  Bibicach  jest  realizowana  w  oparciu  o  opracowany  projekt,  w  którym
przewiduje się realizację 10 nowych sal lekcyjnych, wielofunkcyjnej sali rekreacyjno – teatralnej i
basenu szkolnego. Powierzchnia nowego obiektu wynosi 2.200 m2. Nowy obiekt jest realizowany
dla  najmłodszych  dzieci,  będzie  mógł  stanowić  obiekt  niezależny,  choć  funkcjonalnie  zostanie
połączony z obecnym obiektem zespołu szkół. Planowane zakończenie inwestycji jest zakładane w
listopadzie 2018 roku.
Przedsięwzięcie  obejmuje  planowane  nakłady  finansowe  w  latach  2018-2019  w  wysokości
13.067.000 zł.

• Projektowanie sieci wodno – kanalizacyjnej
W roku 2018 planowana jest  kontynuacja opracowania dokumentacji  technicznych zleconych w
latach  poprzednich,  przede  wszystkim  dotyczy  to  projektów  sieci  kanalizacji  sanitarnej  dla
miejscowości:  Brzozówka-Owczary  (rejon  ulicy  Niebyłej),  Zielonki  –  ulice  Staropolska,
Gwizdałów,  Babilon,  Wola  Zachariaszowska  –  ulica  Słowiańska  i  Słoneczna  oraz  sieci
wodociągowej w Zielonkach w rejonie ulicy Babilon i Gwizdałów.  
Szacowany koszt projektów kontynuowanych z roku 2017 to około 45.000 zł. Dodatkowo w 2018
roku planowane jest rozpoczęcie opracowania następujących, nowych dokumentacji technicznych:
projekt  chodnika  wzdłuż  drogi  powiatowej  (ul.  Topolowa)  w  Brzozówce  w rejonie  stawu  –
planowany do zlecenia łącznie z projektowaną na tym odcinku kanalizacją sanitarną, kanalizacja
Zielonki  -  ulica  Garlicka  (do  mostu)  -  planowany  do  realizacji  łącznie  z chodnikiem
opracowywanym przez ZDPK, kanalizacja Przybysławice – ulica Pogodna, kanalizacja Zielonki -
ulica  Nadrzeczna,  oraz  rozliczenie  projektu  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w Zielonkach  (ulice
Spacerowa i Do Cegielni) związane z zaprojektowaniem dodatkowo sieci kanalizacji deszczowej w
ulicy Do Cegielni oraz dłuższego odcinka sieci kanalizacji  sanitarnej niż wynikało to z umowy.
Koszt nowych projektów został oszacowany na 75.150 zł. 

• Zakupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Planowany koszt  zadania w latach 2018-2020 to 765.000 zł  z czego na rok 2018 zaplanowano
315.000 zł. W ramach zadania gmina Zielonki planuje kontynuować procedurę przejmowania na
majątek,  wybudowanych  przez  inwestorów  prywatnych  odcinków  sieci  wodociągowych  oraz
kanalizacyjnych. Przedmiotem zakupu są te sieci, których charakterystyka techniczna, lokalizacja
oraz  prognozowany  zasięg  oddziaływania  wpisują  się  w  akty  prawa  miejscowego  gminy  (w



szczególności Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych). 

• Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działce nr 1507 w
Zielonkach 

Przygotowana  koncepcja  zagospodarowania  działki  nr  1507  w  Zielonkach  zakłada  urządzenie
terenu zielonego z nasadzeniami ozdobnymi, alejkami z nawierzchnią asfaltową, wiatą oraz stołem
z ławkami, na które planuje się przeznaczyć w latach 2020-2021 środki w wysokości 100.000 zł.
Natomiast kwotę 8.000 zł zaplanowano w roku 2018 na utrzymanie tego terenu.

• Projekt  ZIT  nr  35  -  Poprawa  efektywności  energetycznej  budynków  użyteczności
publicznej w Gminie Zielonki

Projekt  zakłada  wykonanie  termomodernizacji  gminnych  budynków  użyteczności  publicznej.
Zakres planowanych inwestycji wynika z audytów energetycznych. Planujemy termomodernizację
z wymianą starej stolarki oraz modernizację centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłów c.o. z
zastosowaniem  instalacji  OZE.  Termomodernizacja  obejmuje  6 budynków:  szkołę  w  Woli
Zachariaszowskiej,  segment  szkolny  w  Zielonkach,  przedszkole  w Węgrzcach,  szkolę
w Owczarach,  budynek komisariatu  policji  i  budynek FAL w Zielonkach.  Działanie  to  dotyczy
również zakupu i montażu instalacji OZE. 
Łączna kwota nakładów finansowych na lata 2018-2019  wynosi 5.165.568 zł.

• Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  -  działania  związane  z  modernizacją  oświetlenia
ulicznego

Projekt  zakłada  modernizację  oświetlenia  ulicznego  na  bardziej  energooszczędne.  Realizując
zadanie  wymieniono  396  punktów  świetlnych.  Zadaniu  mogą  towarzyszyć  takie  działania  jak
modernizacja  szaf  oświetleniowych,  zastosowanie  inteligentnego  sterowania  oświetleniem
ulicznym.  Łączne  nakłady  finansowe  na  realizację  tych  działań  w  latach  2016-2020  wynoszą
150.000 zł.

• Projekt  ZIT  nr  92  -  Podniesienie  dostępności  infrastruktury  pieszo-rowerowej
w Gminie Zielonki

Projekt zakłada budowę ciągów pieszo rowerowych wzdłuż dróg gminnych i powiatowych oraz po
terenach poza drogami. Projekt będzie realizowany przy współpracy z Powiatem  Krakowskim (w
zakresie  budowy  ciągów  pieszo  rowerowych  wzdłuż  dróg  powiatowych).  W roku  2016  gmina
przystąpiła  do  projektowania  przedmiotowego  zakresu  prac.  Projekt  zakłada  ponadto  realizację
zadań wyznaczonych w PGN. Celem projektu jest podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-
rowerowej  jak  również  ograniczanie  spalania  paliw  i redukcja  emisji  CO2.  Na  realizację
przedmiotowego  zadania  w  latach  2018-2019  gmina  zabezpieczyła  w  Wieloletniej  Prognozie
Finansowej środki w wysokości 8.195.395,62 zł.

• Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap
W ramach tego zadania  finansowane będą nakłady inwestycyjne związane  z  nowym projektem
współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności pn. „Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie
Zielonki – IV etap”. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020. Jego planowany
zakres to ponad 20 km infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (sieci kanalizacji  sanitarnej
wraz z 11 pompowniami ścieków w miejscowościach: Brzozówka, Zielonki, Korzkiew, Grębynice,
Wola Zachariaszowska, Bibice, Garliczka, Bosutów, Garlica Murowana, Owczary, Przybysławice,
Januszowice, Węgrzce oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Zielonki, Garlica Murowana,
Bibice,  Bosutów,  Wola  Zachariaszowska),  zabudowa  stacji  uzdatniania  wody  w  Batowicach,
dostawa  specjalistycznego  samochodu  WUKO  do  czyszczenia  sieci  kanalizacyjnych,  a  także
montaż  6  sieciowych  punktów  pomiarowych  na  sieci  wodociągowej  i  wymiana  30  sztuk
niesprawnych hydrantów. Całkowity koszt robót budowlanych wraz z nadzorami inwestorskim i



autorskimi wyniesie około 25,5 mln zł. W 2018 roku na zadanie zaplanowano łącznie 8.319.521,02
zł w tym na roboty budowlane wraz z nadzorami inwestorskimi i autorskimi – 7.989.521,02 zł. W
ramach robót budowlanych, na które w 2017 roku podpisano umowy, w 2018 roku planuje się
rozpocząć  realizację  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowościach:  Brzozówka,  Zielonki,
Grębynice,  Korzkiew,  Bibice/Wola  Zachariaszowska  (przecznice  ulicy  Granicznej),  Wola
Zachariaszowska ulica Królewska, a także sieć wodociągową w Woli Zachariaszowskiej w ulicy
Królewskiej. Natomiast na pomoc techniczną oraz promocję projektu zabezpieczono na rok 2018
kwotę 330.000 zł.

• Projekt  ZIT  nr  117  "Rozwój  infrastruktury  drogowej  łączącej  sieci  dróg  Gminy
Zielonki z siecią TEN-T"

Projekt zakłada przebudowę drogi powiatowej 2156K oraz 2293K na odcinku Węgrzce – Batowice,
polegającą  na  wykonaniu  nowej  nawierzchni  asfaltowej,  regulacji  odwodnienia,  korekcie
parametrów  geometrycznych  oraz  budowie  nowego  ronda  na  styku  tych  dwóch  dróg  w
miejscowości Batowice. Projekt będzie realizowany przy współpracy z Powiatem  Krakowskim. W
roku 2015/2016 gmina przystąpiła do projektowania przedmiotowego zakresu prac. Na realizację
zadania gmina zabezpiecza na lata 2017-2019 środki w wysokości 4.230.327,56 zł.

• Projekt  ZIT  nr  116  "Budowa  wiaduktu  nad  torami  łączącego  ul.  Powstańców
w Krakowie z  drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i  Dziekanowicach,  wraz z
przebudową przyległego układu drogowego "

Projekt zakłada budowę nowego odcinka drogi powiatowej  2156K wraz z wiaduktem nad linią
kolejową  oraz  przebudowę  układu  drogowego  po  stronie  miasta  Krakowa.  Projekt  będzie
realizowany przy współpracy z Powiatem  Krakowskim oraz Gminą Miejską Kraków. W roku 2015
gmina przystąpiła do projektowania  przedmiotowego zakresu prac. 
Na realizację zadania gmina zabezpiecza na lata 2018-2019 środki w wysokości 19.162.578 zł.

• Projekt ZIT rezerwowy „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi gminnej w
Gminie Zielonki”

Projekt  zakłada  rozbudowę drogi  gminnej  K601584 na odcinku  Garlica  Duchowna –  Owczary
polegającą  na  budowie  ciągu  pieszo  rowerowego.  Projekt,  którego  wartość  ustalona  została  na
kwotę 2.490.000 zł ma być realizowany w latach 2018-2020 po wpisaniu przedmiotowego zadania
do projektów ZIT. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. 

• Projekty dróg gminnych 
Projekt,  którego  łączna  wartość  finansowa oszacowana  została  na  kwotę  1.600.000 zł,  ma być
realizowany  w  latach  2017-2020.  Celem  twego  przedsięwzięcia  jest  opracowanie  projektów
budowlanych służących budowie oraz rozbudowie dróg gminnych.

• Projekt  ZIT  nr  49  "Ograniczenie  niskiej  emisji  w  Gminie  Zielonki"  -  realizacja
działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej

Celem  tego  projektu  jest  wymiana  nieekologicznych  urządzeń  grzewczych  w gospodarstwach
domowych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Zielonki. Przedsięwzięcie na
być realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia to 5.614.603 zł.

• Zagospodarowanie terenów LKS Zieleńczanka w Zielonkach - rozwój bazy sportowo-
rekreacyjnej

Przedsięwzięcie zakłada przebudowę i modernizację szatni oraz zaplecza socjalnego budynku na
terenach  LKS  Zieleńczanka.  Przedsięwzięcie  realizowane  będzie  w  latach  2018-2019.  Łączne
nakłady finansowe przedsięwzięcia to 1.700.000 zł. 

• Projekt PROW "Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni plenerowej przy szkole



w Bibicach"
Projekt,  którego  realizacja  zaplanowana  jest  w  latach  2019-2020,  przewiduje  budowę
ogólnodostępnego  boiska  wielofunkcyjnego  oraz  siłowni  plenerowej  przy  szkole  w  Bibicach.
Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia to 670.000 zł. Przedsięwzięcie to objęte jest wnioskiem
o dofinansowanie  w ramach  PROW zgodnie,  z  którym wnioskowana  kwota  pomocy  wyniesie
413.607,79 zł. 


