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Wprowadzenie
Niniejsza strategia jest podstawowym dokumentem długofalowej polityki rozwoju gminy Wielka Wieś
w perspektywie do 2030 roku. Politykę rozwoju lokalnego należy rozumieć jako skoordynowane
działania wszystkich podmiotów - samorządu terytorialnego i partnerów społeczno-gospodarczych –
na rzecz rozwoju lokalnego.
Strategia diagnozuje sytuację społeczną i ekonomiczną gminy, wskazując jej mocne i słabe strony,
tworzy wizję rozwoju, określając obszary, spójne cele rozwoju wspólnoty samorządowej, kierunki
interwencji polityki, prowadzonej w przestrzeni gminy. Koordynuje różne terytorialnie, sektorowo
i technicznie plany oraz dokumenty strategiczne na szczeblu lokalnym. Jest jednocześnie ważnym
instrumentem koordynującym i wspierającym pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy zewnętrznych na
rozwój. Określa zasady wdrażania, ze szczególnym uwzględnieniem procesów współpracy.
Dokument stanowi efekt szerokich prac analitycznych i ewaluacyjnych oraz uwzględnia wnioski
i rekomendacje sformułowane w ramach szerokiej debaty publicznej, której elementem były
w szczególności: reprezentatywne badanie ankietowe warunków życia i jakości usług publicznych
oraz spotkania warsztatowo-konsultacyjne, poświęcone diagnozie potrzeb, problemów i oczekiwań
społecznych oraz identyfikacji potencjałów, barier, wyzwań i kluczowych działań rozwojowych dla
gminy w perspektywie 2030 roku.
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030 jest spójna z celami określonymi w obecnie
obowiązującej średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 2030 roku), a także założeniami Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2030, określającej nowe ramy i zasady prowadzenia polityki rozwoju. Na szczeblu
lokalnym strategia jest zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (projekt do
konsultacji społecznych z dnia 29.08.2019 roku).
Przesłanki aktualizacji strategii
Dotychczasowa Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020 stała się nie tylko
katalizatorem dla wielu działań i inicjatyw wspierających rozwój gminy, ale również platformą
współpracy terytorialnej, międzysektorowej i międzyorganizacyjnej na rzecz rozwoju lokalnego. Myśl
strategiczna wymaga jednak aby treść tego dokumentu nadążała za zachodzącymi dynamicznie
zmianami w sferze realnej, jak i formalno-prawnej.
Kluczową przesłaną dla aktualizacji strategii jest zatem dynamiczny rozwój gminy, któremu towarzyszą
głębokie zmiany w sferze społecznej i gospodarczej, w szczególności:


zmiany demograficzne oraz ich konsekwencje dla prowadzenia polityki rozwoju, w tym
konieczność modernizacji i adaptacji systemu usług publicznych do stale rosnących potrzeb
mieszkańców i zmieniającej się struktury społecznej,



zmiany na rynku pracy, dotyczące odczuwalnych deficytów siły roboczej, przy jednoczesnym
wzroście liczby osób biernych zawodowo,



zmiany środowiskowe, m.in. widoczne skutki eksploatacji zasobów środowiska przez
człowieka, w tym zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatyczne i ich konsekwencje,
jednocześnie wzrost znaczenia udziału niskoemisyjnych i bardziej ekologicznych rozwiązań,



zmiany cywilizacyjne, w tym dynamicznie postępujące procesy automatyzacji i cyfryzacji oraz
towarzyszące im konsekwencje dla relacji społecznych oraz funkcjonowania gospodarki,
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potrzeba dalszego poszukiwania zasobów endogenicznych, stanowiących o przewadze
konkurencyjnej gminy, gwarantujących trwały i zrównoważony rozwój, możliwie niezależny od
wsparcia zewnętrznego,



rosnące znaczenie procesów współpracy.

Polityka rozwoju lokalnego musi sprostać tym wyzwaniom, ponieważ jej zasadniczym odniesieniem
jest mieszkaniec (jako element całej wspólnoty samorządowej gminy) i jego potrzeby.
Kolejną przesłanką są zachodzące zmiany w zakresie polityki rozwoju oraz potrzeba dostosowania
Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś do nowych dokumentów strategicznych szczebla krajowego
i regionalnego. W dniu 14.02.2017 roku Rada Ministrów przyjęła Strategię na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), która jest teraz obowiązującym, kluczowym
dokumentem państwa w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. Strategia przedstawia
nowy model rozwoju – rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony. Rolę
wdrożeniową wobec Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju realizuje Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2030, przyjęta 17.09.2019 roku, określająca systemowe ramy prowadzenia polityki
regionalnej zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrz nich i zapewnia udział samorządów
wszystkich szczebli w polityce regionalnej. Od tej pory realizacja polityki regionalnej w większym
stopniu będzie oparta o cele wyznaczone na poziomie krajowym i zasoby własne przy aktywniejszym
uczestnictwie rządu i samorządów lokalnych oraz innych partnerów społeczno-ekonomicznych.
Powstał również projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (projekt do konsultacji
społecznych z dnia 29.08.2019 roku), która określa, w jakim kierunku będzie rozwijać się województwo
i poszczególne jego obszary. Skorelowanie zapisów Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś z tymi
dokumentami umożliwi korzystanie z nowych narzędzi polityki rozwoju na szczeblu krajowym
i regionalnym.
Horyzont czasowy Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś sięga 2030 roku, co jest nawiązaniem do
nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (tj. 2021-2027). Oznacza to kolejną,
bezprecedensową szansę modernizacji społecznej i gospodarczej dla gminy Wielka Wieś, jak i całego
regionu oraz kraju. Jednocześnie stanowi prawdziwe wyzwanie, gdyż od powodzenia tego wielkiego
modernizacyjnego projektu zależy, czy uda się stworzyć ostateczny i trwały fundament dla rozwoju
lokalnego. Również w kolejnych latach – szczególnie w kontekście nowego wymiaru polityki spójności,
kładącego akcent na rozwój endogeniczny, w mniejszym stopniu zależny od wsparcia zewnętrznego.
Metodologia i przebieg prac
Mając na uwadze zapisy Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, mówiącej, że gminę
tworzą z mocy prawa mieszkańcy, a jednocześnie wykorzystując najlepsze praktyki w zakresie
nowoczesnego zarządzania publicznego, Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030
kładzie nacisk na rozwój zrównoważony, w efekcie prowadzący do poprawy jakości życia
mieszkańców. Jej konstrukcję oparto na partycypacyjno-eksperckim modelu budowy planów
strategicznych jednostek samorządu terytorialnego, w pełni oddającym oczekiwania krajowych oraz
unijnych instytucji wspomagających rozwój terytorialny w Polsce. Prace nad dokumentem
w szczególności obejmowały następujące działania:


przeprowadzenie reprezentatywnego badania ankietowego warunków życia i jakości usług
publicznych, na bazie koncepcji wypracowanej przez Prezesa Fundacji Rozwoju Lokalnej
dr. Cezarego Trutkowskiego we współpracy ze Związkiem Miast Polskich; ankiety
zrealizowano w 353 gospodarstwach domowych w okresie maj-lipiec 2019 roku,



analiza sytuacji społeczno-gospodarczej na podstawie danych statystycznych i opracowań
analitycznych właściwych dla gminy wraz z opracowaniem wniosków diagnostycznych,
mających przełożenie na proces planowania strategicznego,
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przeprowadzenie konsultacji społecznych założeń strategii w formie 3 warsztatów
strategicznych z udziałem przedstawicieli wspólnoty samorządowej (13.06 w Modlnicy, 16.09
w Giebułtowie i 28.10.2019 roku w Szycach):
o

weryfikacja materiałów analitycznych, sporządzenie diagnozy obszaru, opracowanie
analizy SWOT, identyfikacja głównych wyzwań rozwojowych,

o

sformułowanie wizji, misji, celów i priorytetów rozwojowych obszaru,

o

określenie najważniejszych kierunków interwencji (zadań),
do sformułowania przyszłych programów i projektów,

jako

podstawy



określenie zgodności obszarów rozwoju oraz celów strategicznych gminy z priorytetami
dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym i regionalnym,



określenie systemu wdrażania, monitorowania, ewaluacji i aktualizacji strategii, w tym
opracowanie mierników realizacji celów,



dodatkowa weryfikacja projektu strategii ze środowiskami gospodarczymi, społecznymi
i pozarządowymi na terenie gminy,



opracowanie ostatecznej wersji Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030.

Partycypacja mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy odbywała się przede wszystkim poprzez
udział we wspomnianych spotkaniach warsztatowych, które moderowali eksperci FRDL Małopolskiego
Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa (Wojciech Odzimek i Dawid Hoinkis).
Finalna wersja strategii stanowi zatem syntezę świadomych wyborów i rekomendacji, sformułowanych
w ramach szerokiej debaty publicznej. Jednocześnie strategia promuje szeroką współpracę
międzysamorządową, międzysektorową i międzyorganizacyjną, nie ograniczając się w swych
założeniach wyłącznie do zadań leżących w kompetencjach ustawowych gminy, ale zakłada
współdziałanie administracji, sektora gospodarczego, organizacji pozarządowych i inicjatyw
obywatelskich, jak również innych podmiotów, mających wpływ na realizację celów i zadań, zawartych
w dokumencie. Od wspólnych decyzji koncepcyjnych, organizacyjnych i finansowych, a także
sprawności i efektywności mechanizmów współpracy zależy powodzenie prowadzonej polityki
rozwoju. Tworzenie partnerstw na etapie wdrażania zapisów strategii będzie miało kluczowe znaczenie
również ze względu na nowe instrumenty rozwojowe, które wymagają zacieśnienia współpracy
i skoordynowania działań podejmowanych przez samorządy oraz podmioty prywatne i pozarządowe
w zakresie realizacji usług publicznych na rzecz mieszkańców, turystów, inwestorów, przedsiębiorców
i innych klientów.
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Wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej gminy Wielka Wieś
Z analizy danych statystycznych z lat 2014-2018 dla gminy Wielka Wieś wyłania się obraz jednostki
typowo podmiejskiej, dla której spora część impulsów rozwojowych wynika z sąsiedztwa dużego
ośrodka gospodarczego, usługowego, kulturalnego i edukacyjnego, jakim w tym konkretnym
przypadku jest Kraków. Wpływ ten najwyraźniej jest widoczny za sprawą nasilonego zjawiska
osiedlania się niedawnych mieszkańców Krakowa na terenie gminy (szczególnie w jej południowej
części), co rzutuje właściwie na wszystkie aspekty funkcjonowania jednostki, począwszy od kwestii
związanych z zapewnieniem usług publicznych odpowiedniej jakości, przez nieodwracalne
przekształcenia środowiska naturalnego, aż po zmiany w tkance społecznej. Zdecydowana większość
zaobserwowanych trendów, jaka uwidoczniła się w przypadku gminy Wielka Wieś, ma swoje
odzwierciedlenie także w gminach posiadających podobny charakter, położonych zarówno w obrębie
tego samego powiatu, jak i w innych rejonach Polski. Wynikają one z szeregu uwarunkowań,
wskazanych i szczegółowo opisanych poniżej:
a) W zakresie uwarunkowań wynikających z położenia jednostki:
Gmina Wielka Wieś charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną do stolicy regionu –
Krakowa, jeśli chodzi o odległość i czas przejazdu. Problem pojawia się w związku z rosnącym ruchem
na głównej drodze krajowej nr 94, przebiegającej przez centra niektórych miejscowości tworzących
gminę. Statystyki gromadzone przez GDDKiA pokazują, że za wzrost ten odpowiadają użytkownicy
samochodów osobowych. Przypuszczalnie są to nowo osiedleni mieszkańcy gmin położonych wzdłuż
DK94, w tym gminy Wielka Wieś, dojeżdżający do pracy (lub edukacji) w Krakowie.
Komunikacja publiczna na terenie gminy jest dobrze rozwinięta – szczególnie na odcinku DK94 oferta
jest zadowalająca (głównie mikrobusy relacji Kraków – Olkusz). Jednakże ta forma podróżowania
w pewnym zakresie wyklucza osoby niepełnosprawne czy rodziców z dziećmi w wózkach.
Niskopodłogowe pojazdy MPK Kraków docierają do większości miejscowości w gminie, jednak kursują
relatywnie rzadko. W przypadku wsi położonych na południu gminy w codziennych dojazdach możliwe
jest wykorzystanie połączenia kolejowego, ze stacjami i przystankami zlokalizowanymi na terenie
gminy Zabierzów.
Szansą dla gminy w zakresie dostępności transportowej są inwestycje zewnętrzne, w tym budowa
północnej obwodnicy Krakowa, która przypuszczalnie podniesie atrakcyjność południowej części
jednostki - zarówno pod kątem inwestycyjnym, jak i do jeszcze bardziej wzmożonego osiedlania się
dotychczasowych mieszkańców Krakowa.
Konsekwencje:
Wyzwania:
 Wydłużenie czasu dojazdu do Krakowa
 Wykorzystanie transportu publicznego
(w tym kolejowego w sąsiedniej gminie)
(korki);
w codziennych dojazdach do Krakowa;
 Pogorszenie
komfortu
życia
–
zanieczyszczenie
spalinami,
hałas
 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa
komunikacyjny itp.;
pieszych i użytkowników DK94;
 Utrudnione korzystanie z komunikacji
 Dostosowanie oferty inwestycyjnej dla
publicznej przez osoby o ograniczonej
podmiotów gospodarczych, efektywny,
wielowymiarowy system wsparcia
mobilności;
inwestora;
 Podniesienie atrakcyjności terenów
gminy pod kątem osiedlania się oraz
 Rozbudowa sieci dróg lokalnych,
zwiększenie ich przepustowości przy
inwestycji – presja osadnicza;
jednoczesnym podniesieniu poziomu
 Możliwości rozwojowe dla wielu gałęzi
bezpieczeństwa użytkowników;
gospodarki, m.in. przemysłów czasu
 Ochrona obszarów naturalnych przed
wolnego.
presją osadniczą.
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b) W zakresie procesów demograficznych:
Gmina Wielka Wieś jest jedną z tych, w których liczba mieszkańców wzrasta, na co składa się przede
wszystkim proces suburbanizacji – przesiedlania się na obszary podmiejskie mieszkańców Krakowa.
Jest to trend obserwowany zarówno w innych gminach powiatu krakowskiego, jak i w posiadających
podobny charakter jednostkach z innych rejonów Polski, zlokalizowanych pod Wrocławiem,
Poznaniem czy Warszawą. W odniesieniu do poszczególnych sołectw wzrost ten jest nierównomierny
– im bliżej Krakowa, tym większy przyrost liczby nowych mieszkańców, co w dużej mierze wiąże się
z łatwością i krótszym czasem dojazdu do miasta.
Ze względu na fakt, że do gminy migrują głównie ludzie młodzi, rośnie odsetek ludności w wieku
przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym, zamieszkujących gminę. Tak korzystnymi wynikami nie mogą
wylegitymować się ani powiat, ani województwo. Za wzrost liczby ludności na terenie jednostki
odpowiada także, choć w mniejszym stopniu, dodatni przyrost naturalny – w dużej mierze
powodowany przez urodzenia w rodzinach, które postanowiły osiedlić się na obszarze gminy. Sytuacja
demograficzna gminy Wielka Wieś jest odmienna od obserwowanej w zdecydowanej większości
polskich gmin, zmagających się przede wszystkim ze zjawiskiem wyludniania oraz starzenia się
społeczeństwa.
Ogromna skala migracji ma wpływ na strukturę społeczną oraz potrzeby i oczekiwania mieszkańców,
w tym względem infrastruktury oraz dostępności i jakości usług publicznych.
Konsekwencje:

Wyzwania:



Nowa i wciąż zmieniająca się struktura
społeczna oraz potrzeby i oczekiwania
mieszkańców;



Kompleksowa polityka, uwzględniająca
w szczególności
potrzeby
grup
wiekowych o rosnącym udziale;



Rosnący odsetek ludzi młodych
i w wieku
produkcyjnym
–
w przeciwieństwie
do
trendu
ogólnokrajowego;



Dopasowanie usług publicznych do
zmieniającej
się
struktury
społeczeństwa;





Rosnąca podaż siły roboczej na obszarze
gminy;

Wzmacnianie
więzi
i
poczucia
przynależności do miejsca zamieszkania;



Aktywizacja społeczna;



Potencjał
do
podnoszenia
konkurencyjności na tle innych gmin;





Integracja „starych”
mieszkańców;

Rosnąca gęstość zaludnienia, a wraz
z nią zapotrzebowanie na infrastrukturę
i rozmaite usługi publiczne.



Uniknięcie
negatywnych
zjawisk
społecznych,
związanych
z przekształceniem gminy w „sypialnię”
dużego miasta;



Zrównoważone
planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne;



Strategiczna polityka inwestycyjna.

i

„nowych”

c) W zakresie sytuacji gospodarczej
O potencjale gospodarczym gminy Wielka Wieś świadczy pozycja jednostki na tle wszystkich gmin
tworzących powiat, m.in. pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w przeliczeniu na liczbę ludności (gmina Wielka Wieś zanotowała w 2018 r. rezultat wynoszący 136,4
podmiotu na 1000 mieszkańców - to wynik lepszy od średniej powiatowej - 114,9 oraz wojewódzkiej 115,1). W ujęciu bezwzględnym ich liczebność w analizowanym okresie wzrastała (na przestrzeni lat
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2014-2018 liczba podmiotów zwiększyła się o blisko 23%), podobnie jak i w przypadku powiatu czy
regionu. Zdecydowana większość, bo przeszło 96% przedsiębiorstw, to firmy zaliczane do grup mikro
oraz małych. Wiodącymi branżami dla firm z terenu gminy są te specjalizujące się w szeroko pojętym
handlu oraz usługach, na czele z naprawą pojazdów, działalnością profesjonalną oraz budownictwem.
Dominują zatem niewielkie przedsiębiorstwa, nierzadko o charakterze rodzinnym, dla których obszar
działania zawężony jest zwykle do gmin ościennych, włączając w to także miasto Kraków. Udział
większych podmiotów jest niewielki, choć jednocześnie gwarantują one zauważalne wpływy
do budżetu lokalnego.
Lata 2014-2018 w gminie Wielka Wieś odznaczały się spadkiem liczby zarejestrowanych bezrobotnych
(spadek o 78 osób). Spadki w ujęciu bezwzględnym wpłynęły na zmiany w strukturze bezrobocia –
odsetek bezrobotnych mężczyzn jest o niecałe 10 punktów procentowych wyższy niż kobiet, a za
sprawą szybkiego odpływu bezrobotnych w wieku produkcyjnym wzrósł także udział osób
w najmłodszej (poniżej 25 roku życia) i najstarszej (powyżej 50 lat) grupie wiekowej (o ponad 2 oraz
o 5 punktów procentowych). Także odsetek osób długotrwale bezrobotnych zwiększył się na
przestrzeni analizowanego pięciolecia (o ponad 12 punktów procentowych). O ile zatem osób
pozostających bez pracy na terenie gminy Wielka Wieś jest mniej, o tyle konieczny wydaje się dobór
działań aktywizujących, skierowanych do wskazanych wcześniej grup bezrobotnych.
Konsekwencje:


Wyzwania:

Duża
konkurencyjność
gminy
w stosunku do innych jednostek z terenu
powiatu;



Utrzymanie
poziomu
budżetu gminnego;



Minimalizacja
zjawiska
emigracji
zarobkowej, odpływu kadr oraz szeregu
negatywnych konsekwencji społecznych
towarzyszących temu zjawisku;



Potencjał w zakresie rozwoju usług –
głównie tzw. przemysłów czasu
wolnego;



Wykorzystanie możliwości płynących
z połączenia
dostępności
terenów
inwestycyjnych na południu gminy
z wzrostem dostępności transportowej;



Spadek ryzyka wystąpienia negatywnych
zjawisk
społecznych
związanych
z bezrobociem i brakiem możliwości
znalezienia pracy;



Wysoka atrakcyjność osadnicza gminy.



Utrzymanie i podniesienie poziomu
atrakcyjności gminy dla inwestorów;



Zwiększenie udziału przedsiębiorstw
zaliczanych do średnich i dużych
w strukturze gospodarczej jednostki;



Kształtowanie postaw przedsiębiorczych
i wsparcie dla „młodego biznesu”
na terenie jednostki;



Objęcie wsparciem lub współpraca
w tym
zakresie
w
odniesieniu
do wybranych grup bezrobotnych.

dochodów
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d) W zakresie infrastruktury technicznej
Zaopatrzenie mieszkańców gminy Wielka Wieś w wodę oraz gaz, wyrażane odsetkiem mieszkańców
posiadających dostęp do sieci, kształtuje się na wysokim poziomie (na koniec 2017 r. 95,8% ludności
zamieszkującej gminę Wielka Wieś miało dostęp do sieci wodociągowej). Nieco gorszy rezultat (67% w
2017 r.) notowany jest w przypadku sieci kanalizacyjnej, aczkolwiek w zestawieniu z pozostałymi
gminami powiatu jest to trzecia lokata. Spodziewany dalszy przyrost liczby mieszkańców
przypuszczalnie będzie skutkował koniecznością podnoszenia nakładów na utrzymanie i rozbudowę
sieci przesyłowych.
Konsekwencje:

Wyzwania:



Duża atrakcyjność osadnicza gminy
wynikająca z dobrego położenia
i dostępu do usług publicznych;



Utrzymanie
usług
związanych
z infrastrukturą techniczną na dobrym
poziomie;



Nieustanne
działania
na
rzecz
poprawy/utrzymania stanu środowiska
naturalnego w związku z dużą presją
osadniczą i inwestycyjną;



Dostosowanie usług do zmieniających
się
uwarunkowań
osadniczych
i inwestycyjnych;



Optymalizacja kosztów związanych
z
utrzymywaniem
infrastruktury
sieciowej.



Ponoszenie
nakładów
związanych
z utrzymaniem,
modernizacją
i rozbudową sieci przesyłowych.

e) W zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej
Dane statystyczne dotyczące opieki zdrowotnej nie prezentują w pełni jej faktycznego stanu. Dostęp
do rozmaitych usług z zakresu ochrony zdrowia zapewnia przede wszystkim bliskość Krakowa,
a uzupełniają go działające na terenie gminy przychodnie (tylko niepubliczne) czy apteki. Pod tym
względem gmina Wielka Wieś nie wyróżnia się na tle porównawczym. Podstawowe wyzwania
w zakresie ochrony zdrowia będą koncentrować się wokół problemów o charakterze ogólnopolskim
(m.in. średni wiek kadry czy trudności w jej uzupełnieniu, słaba dostępność usług) oraz działań
profilaktycznych. Spadek liczby osób objętych pomocą społeczną (na przestrzeni lat 2014-2017 spadek
liczby osób o 23%) – wpisuje się w trend obserwowany w powiecie, regionie oraz na tle jednostek
porównawczych. Pomimo korzystnych wskaźników demograficznych istotne będzie wspieranie grup
zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami.
Konsekwencje:


Wzrost zapotrzebowania na opiekę
zdrowotną, w
tym na usługi
specjalistyczne;



Zmiana liczebności oraz struktury grup
wymagających wsparcia w zakresie
pomocy społecznej;



Wyzwania:


Przeciwdziałanie
spodziewanym
problemom
związanym
z funkcjonowaniem służby zdrowia na
poziomie lokalnym;



Dostosowanie
celów
i
działań,
wyznaczanych lokalnymi programami
rozwiązywania problemów społecznych
do dokumentów wyższego rzędu.

Odmienny
niż
w
przypadku
ogólnokrajowego
pakiet
działań
z zakresu pomocy społecznej.
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f)

W zakresie zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym

O wyjątkowych walorach przyrodniczych, posiadanych przez gminę Wielka Wieś, świadczy chociażby
fakt pokrycia przeszło 60% jej terenu parkiem krajobrazowym i narodowym (w niewielkim fragmencie).
Znajdujące się na terenie gminy formy przyrody nieożywionej są częstym, chętnie wybieranym celem
wycieczek (głównie jednodniowych) – dominuje turystyka piesza, rowerowa oraz wspinaczkowa. Dane
statystyczne nie oddają w pełni potencjału turystycznego gminy (np. wspomniane odwiedziny
głównych atrakcji turystycznych nie są w żaden sposób ewidencjonowane). Wskaźnikiem, któremu
warto się przyjrzeć, jest praktycznie brak dróg dla rowerów - mimo istnienia licznych szlaków
rowerowych, wytyczonych głównie po drogach publicznych lub ścieżkach.
Wśród największych zagrożeń dla środowiska należy odnotować zanieczyszczenia powietrza,
powodowane przez tzw. niską emisję (piece i paleniska w domach prywatnych) oraz wspomniany już
rosnący ruch samochodowy. Zwraca uwagę także zły stan wód Prądnika – rzeki przepływającej przez
obszar analizowanej jednostki.
Konsekwencje:


Duża atrakcyjność gminy wśród
turystów (głównie masowa rekreacja
mieszkańców pobliskiego Krakowa),
a pośrednio także wśród potencjalnych
nowych mieszkańców;



Możliwe kolizje pomiędzy planami
inwestycyjnymi
a
regulacjami
dotyczącymi ochrony przyrody;



Zagrożenie dla mieszkańców gminy,
wynikające
z
zanieczyszczenia
powietrza;



Duża presja ze strony uczestników ruchu
turystycznego i rekreacji na środowisko
naturalne gminy.

Wyzwania:


Rozwój infrastruktury turystycznej,
w szczególności z uwzględnieniem
„turystyki/rekreacji jednodniowej”;



Współpraca z gminami ościennymi
w zakresie tworzenia jednolitej oferty
spędzania czasu wolnego, w tym
rozwoju sieci ścieżek rowerowych i ich
integracji;



Wyważenie ruchu turystycznego –
uniknięcie zjawiska „overtourismu”,
skutkującego degradacją środowiska
naturalnego i wzrostem uciążliwości dla
mieszkańców gminy (np. natężenie
ruchu);



Poprawa stanu środowiska naturalnego,
w szczególności w odniesieniu do stanu
powietrza oraz zagrożeń płynących
z masowej rekreacji.

g) W zakresie kapitału społecznego
Spośród szeregu przeanalizowanych wskaźników, dotyczących szeroko pojętego kapitału społecznego,
warto zwrócić uwagę na niewielki – zwłaszcza w porównaniu z powiatem i województwem – odsetek
fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Gminy
stanowiące tło porównawcze również notują znacznie lepsze rezultaty. Trzeba przy tym zauważyć, że
działalność społeczna nie może być zawężana jedynie do organizacji, które występują w rejestrach,
a także że nie zawsze wysoka liczebność organizacji tego typu przekłada się na prężność działania.
Wydaje się, że w przypadku gminy Wielka Wieś ta uwaga ma szczególne zastosowanie. W badaniach
oraz w ramach dyskusji strategicznych wielokrotnie podkreślana była bowiem duża aktywność
mieszkańców, w szczególności dłużej zamieszkujących na terenie gminy, w tym w ramach ochotniczych
straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, różnego rodzaju zespołów i grup artystycznych, klubów
i organizacji sportowych, grup nieformalnych. Wyzwaniem pozostaje aktywizacja i większe
przywiązanie do gminy nowo osiedlonych mieszkańców, co przekłada się nie tylko na wewnętrzne
relacje społeczne, ale również budżet gminy.
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Wzrost liczby ludności, notowany także w grupie osób w wieku przedprodukcyjnym, zapewne będzie
skutkował zwiększonym popytem na przedszkola, podniesie także liczebność w miejscowych szkołach
podstawowych, w szczególności w miejscowościach w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa. W zakresie
szkół podstawowych, działających na terenie gminy, interesującym przypadkiem jest szkoła
podstawowa w Będkowicach, przejęta i prowadzona przez lokalne stowarzyszenie, co wciąż – mimo
szeregu korzyści – jest rzadko spotykaną praktyką. Nawet pomimo faktu, że współczynnik skolaryzacji
dla gminy Wielka Wieś jest jednym z niższych w powiecie (co można tłumaczyć faktem zapisywania
i odprowadzania dzieci i młodzieży do szkół zlokalizowanych w Krakowie), konieczne będzie
zapewnienie odpowiedniego poziomu nauczania. Ten, jak dotąd, pozostaje na zadowalającym
poziomie – rezultaty egzaminów młodzieży szkolnej i gimnazjalnej zazwyczaj przedstawiały się lepiej,
niż w przypadku powiatu czy województwa.
Konsekwencje:


Zaburzenie tkanki społecznej gminy,
głównie ze względu na procesy migracji
wewnętrznej i ciągły dopływ nowych
mieszkańców;



Rosnące oczekiwania mieszkańców
w zakresie
edukacji
przedszkolnej
i szkolnej – ilość miejsc w placówkach,
jakość nauczania.

Wyzwania:


Opracowanie i wdrożenie mechanizmów
ułatwiających integrację i aktywizację
społeczną;



Wspieranie działania organizacji III
sektora, promocja działań i postaw
proobywatelskich
(np.
budżet
obywatelski);



Utrzymanie lub podnoszenie poziomu
dostępności i jakości nauczania
w placówkach
z
terenu
gminy,
w połączeniu ze skuteczną promocją
oferty edukacyjnej;



Rozwój oferty spędzania czasu wolnego,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży;



Optymalizacja
oferty
edukacyjnej
z uwzględnieniem zmian i trendów
demograficznych.

h) W zakresie finansów publicznych
Zarówno dochody, jak i wydatki gminy Wielka Wieś w analizowanym okresie wzrosły (w stosunku do
2014 r. wzrost dochodów w ujęciu bezpośrednim wyniósł 76,5%, wzrost poziomu wydatków o 40%).
Jednocześnie była ona jedną z 5 jednostek tworzących powiat krakowski, w których dynamika wzrostu
dochodów przekroczyła szybkość, z jaką rosły wydatki. W przeliczeniu obydwu wskaźników na jednego
mieszkańca (dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2018 r. - 5 704,78 zł, wydatki - 5 696,35 zł)
gmina Wielka Wieś zajmowała czołowe pozycje w powiecie, notując rezultaty wyższe niż w przypadku
regionu oraz województwa. Analizowaną jednostkę można zatem określić mianem jednej
z zamożniejszych. Godna podkreślenia jest także sprawność gminy w absorpcji środków unijnych – tych
w omawianym okresie pozyskano blisko 5 mln zł, głównie w latach 2014 i 2015. Potwierdzeniem
nienajgorszej kondycji finansowej gminy może być poziom zadłużenia, sięgający w 2018 r. niewiele
ponad 20%.
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Głównym źródłem dochodów gminy są podatki, płacone przez osoby fizyczne, prawne i nieposiadające
osobowości prawnej (60,1%). Największy procentowy udział wśród wydatków ma utrzymanie
infrastruktury komunalnej (26,4%) oraz szkół i przedszkoli (24,9%). Ze względu na wprowadzenie
świadczenia „Rodzina 500+”, pozycja związana z dochodami i wydatkami z tego tytułu znacząco wzrosła
w porównaniu z początkiem analizowanego okresu.
Konsekwencje:


Stabilność
poziomu
finansów
publicznych jednostki, wpływająca na
atrakcyjność osadniczą i inwestycyjną;



Możliwość prowadzenia i finansowania
kolejnych
działań,
w
tym
z wykorzystaniem
dofinansowania
zewnętrznego.

Wyzwania:


Utrzymanie efektywności w zakresie
realizacji inwestycji finansowanych ze
środków zewnętrznych w nowej
perspektywie programowania Unii
Europejskiej na lata 2021-2027;



Doskonalenie
partycypacyjnych
mechanizmów wydatkowania środków
publicznych.
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Analiza strategiczna (SWOT) gminy Wielka Wieś
Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnostycznych. Służy porządkowaniu
i segregacji informacji, stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia,
ułatwia też identyfikację problemów i określenie priorytetów rozwoju. Polega na grupowaniu
czynników odnoszących się do gminnej polityki społecznej na cztery kategorie, nazwane z j. ang.:
strengths – mocne strony, weaknesses – słabe strony, opportunities – szanse i threats – zagrożenia.
Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT dla gminy Wielka Wieś. Jest ona owocem dyskusji
w ramach warsztatów strategicznych z udziałem interesariuszy lokalnych.
CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
ATUTY

SŁABOŚCI
SFERA GOSPODARCZA



Położenie w sąsiedztwie miasta Krakowa, w 
aglomeracji krakowskiej (przynależność do
Metropolii Krakowskiej) oraz w dobrej
lokalizacji względem konurbacji śląskiej;

Trudności
komunikacyjne
związane
z brakiem północnej obwodnicy Krakowa
oraz zbyt małą przepustowością dróg
lokalnych;



Wysoka dostępność komunikacyjna:

Brak linii kolejowej bądź tramwajowej;

o

2
węzły
autostradowej
Krakowa
i Modlniczka);



północnej, 
obwodnicy
(Modlnica

Rozdrobnienie gruntów i rozdrobnienie
gospodarstw rolnych;

Dobrze rozwinięta komunikacja
publiczna
(współpraca 
samorządu z MPK w Krakowie)

i prywatna;

Rozwinięta sieć i wysoka jakość
dróg gminnych;



Pokrycie całości obszaru gminy planem
zagospodarowania przestrzennego;



Wysoki poziom uzbrojenia technicznego
gminy;



Dostępność
terenów
prywatnych
z potencjalnym
przeznaczeniem
inwestycyjnym;



Duża podaż nieruchomości, ceny niższe niż
w sąsiednim Krakowie;



Wsparcie administracyjne dla inwestorów;



Wysokie i dynamicznie rosnące wskaźniki
przedsiębiorczości (większa niż średnio
w Małopolsce i powiecie krakowskim liczba
nowo
utworzonych
przedsiębiorstw,

dróg



o

o

przepustowość

Brak terenów będących własnością gminy;

2 drogi krajowe (DK94, DK79);

Bliskość
Międzynarodowego
Portu Lotniczego Kraków-Balice;

się



o

o

Zmniejszająca
krajowych;

Duża rozciągłość obszaru gminy;
Jurajskie
ukształtowanie
terenu,
powodujące m.in. utrudnione planowanie
inwestycji;



Nieuregulowany stan prawny gruntów pod
drogami;



Ograniczenia związane z bliskim położeniem
Ojcowskiego Parku Narodowego i parków
krajobrazowych.
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większa liczba podmiotów gospodarczych na
1 tys. mieszkańców);


Wysoki poziom kapitału ludzkiego
dostępność wykwalifikowanej kadry;



Pozytywne wskaźniki budżetowe:

–

o

Rosnący
udział
wpływów
z podatków
PIT
i
CIT
w dochodach budżetu gminy
ogółem;

o

Wysoki odsetek dochodów
własnych w dochodach ogółem

o

Stosunkowo wysoka zdolność
gminy do samofinansowania
inwestycji przy znacznej ich
ilości.
SFERA SPOŁECZNA



Pozytywne
wskaźniki
demograficzne, 
notowane w ciągu ostatnich lat:


Ograniczoność
bazy
oświatowej
w kontekście dynamicznie rosnącej liczby
dzieci w niektórych miejscowościach gminy;



Niewystraczająca oferta opieki nad dziećmi
w wieku 1-3 lata;

o

Wzrost liczby mieszkańców;

o

Dodatni przyrost naturalny;

o

Migracja na teren gminy;

o

Wzrost odsetka osób w wieku

przedprodukcyjnym;



Nowoczesna baza edukacyjna, głównie
przedszkoli;



Wysoka jakość nauczania w szkołach na 
terenie gminy;



Zlokalizowanie na terenie gminy szkolnictwa
zawodowego;



Dostępność przestrzenna przedszkoli i szkół;



Wyselekcjonowana,
i zautomatyzowana
biblioteki;



oferta



Aktywność i zaangażowanie społeczne części
mieszkańców (głównie „rdzennych”), liderzy
lokalni;



Różnorodność
inicjatyw
społecznych
i organizacji pozarządowych działających na
terenie gminy, w tym koła gospodyń

Problem z lokalizacją imprez masowych;
Brak rozpoznawalnej marki – imprezy
kulturalnej o zasięgu ponadlokalnym;



Słabość
lokalnych
organizacji
pozarządowych
w
samodzielnym
pozyskiwaniu
i rozliczaniu
środków
zewnętrznych;



Niezadowalające wykorzystanie istniejącej
bazy, w tym budynków wielofunkcyjnych w
miejscowościach, brak animacji i oferty;

Aktywnie kultywowana kultura i staropolska
tradycja, w tym działające zespoły
folklorystyczne;

Życzliwość i gościnność mieszkańców;

Słaba baza lokalowa Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu, jednocześnie problemy
związane z łączeniem w placówce działań
z zakresu kultury oraz sportu i rekreacji;



różnorodna
książkowa



Wysokie koszty funkcjonowania szkół;

Małe
zainteresowanie
nowych/napływowych
mieszkańców
sprawami gminy, przy jednoczesnych
wysokich
oczekiwaniach
względem
samorządu, postrzeganie przez wielu z nich
gminy jako noclegowni – podatki
odprowadzane do Krakowa, a wymagania co
do usług i infrastruktury względem gminy;
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wiejskich i ochotnicze straże pożarne, kluby i 
organizacje sportowe;


Rozwinięta współpraca międzysektorowa;



Budynki wielofunkcyjne w miejscowościach;



Rozpoznawalne
sportowe;



imprezy

i

inicjatywy



Brak całodobowej opieki zdrowotnej;



Brak lekarzy specjalistów;



Brak ośrodków dziennego wsparcia dla osób
starszych;

Rozbudowana baza sportowa i rekreacyjna
(boiska, kluby, hala sportowa, ścianki 
wspinaczkowe, place zabaw, siłownie

plenerowe);



Baza i dostępność usług ochrony zdrowia
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;



Skuteczna polityka społeczna, w tym
działające programy z zakresu polityki 
senioralnej (m.in. Gminny Program
Wspierania Aktywności i Zapobiegania
Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata
2019-2020 pt. „Bezpieczni, aktywni,

potrzebni”);





Niewystraczająca liczba miejsc spotkań dla
młodzieży, słabo dostosowana oferta do jej
potrzeb;

Sprawna i efektywna administracja
samorządowa (wykwalifikowana kadra,

nowe Centrum Administracyjne Gminy
Wielka Wieś, poprawa standardu obsługi
mieszkańców, rozwój e-usług, sukcesu na
polu pozyskiwania funduszy zewnętrznych
itp.);

Brak mieszkań socjalnych;
Dominujące
problemy
społeczne:
długotrwała lub ciężka choroba, bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie
(w szczególności wśród osób 55+);
Brak pogłębionej diagnozy problemów
społecznych, w szczególności osób i rodzin
w trudnej sytuacji życiowe oraz osób, rodzin
i opiekunów osób z niepełnosprawnościami;
Brak
parkingów
przy
publicznych,
miejscach
i rekreacji;

instytucjach
wypoczynku

Braki zadowalającej liczby chodników.

Atrakcyjność dla osadnictwa, obrót
gruntami,
rozwój
budownictwa
mieszkaniowego.
SFERA ŚRODOWISKOWA



Dobrze
działający
Komunalny;



Rozwinięta sieć wodociągowa;



Realizowane przez gminę projekty z zakresu
budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
ścieków;

Gminny

Zakład 

Problemy z retencją (m.in. przez nadmierną
zabudowę, coraz większe powierzchnie
utwardzone);



Uciążliwości środowiskowe i inne związane z
DK94:
o

Hałas;



Własne zasoby wody pitnej;

o

Zanieczyszczenie powietrza;



Dobrze
funkcjonujący
system
gospodarowania odpadami – segregacja
u źródła;

o

Niska
przepustowość
drogi
w porównaniu do natężenia ruchu;

o



Wysoki poziom bezpieczeństwa na terenie
gminy – jednostki OSP z dobrym
wyposażeniem;

Niszczenie dróg lokalnych przez ruch
ciężarowy omijający DK94;

o

Ujemne oddziaływanie na budynki
przy DK94;
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Atrakcyjne
warunki
krajobrazowe
i przyrodnicze – Dolinki Krakowskie,
Ojcowski Park Narodowy wraz z otuliną,

parki krajobrazowe, jaskinie i groty, skałki,

itp.;
Obiekty
dziedzictwa
kulturowego
i przyrodniczego (kościoły zabytkowe, dwory

itp.).



Bliskość
rozpoznawalnych
atrakcji 
turystycznych, m.in. w pobliskim Krakowie i
pozostałych częściach Małopolski;




Baza turystyczna na terenie gminy –
noclegowa, gastronomiczna – znaczna liczba 
turystów;



Szlaki turystyczne na terenie gminy.

o

Duże zagrożenie dla bezpieczeństwa
drogowego na terenie gminy;

Brak odbiorników dla wód deszczowych;
Trudności
w
zakresie
uzbrajania
w infrastrukturę (np. kanalizacyjną) ze
względu na ukształtowanie terenu;
Braki w zakresie skanalizowania gminy;
Problemy własnościowe, hamujące rozwój
infrastruktury;
Niedostateczne pokrycie siecią GSM, białe
plamy w dostępie do szybkiego Internetu;
Odłogowane tereny, duża
koszonych
obszarów
–
pożarowe;

ilość nie
zagrożenie



Niewystarczająca świadomość ekologiczna
mieszkańców (spalanie śmieci, dzikie
wysypiska na terenie gminy itp.), w tym
również związaną z brakiem pełnej
gotowości do ponoszenia wyższych kosztów
za wdrażanie rozwiązań proekologicznych;



Występujące zagrożenie powodziowe;



Tereny osuwiskowe;



Braki w zakresie zaplecza Gminnego Zakładu
Komunalnego;



Brak przygotowanej infrastruktury na
potrzeby turystów i gości odwiedzających
gminę, np. parkingów w pobliżu
największych
atrakcji
rekreacyjnych
i turystycznych;



Brak zintegrowanej sieci tras rowerowych
i pieszych na terenie gminy.

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
SZANSE




Dostępność
zewnętrznych
źródeł 
finansowania, w tym m.in. perspektywa
finansowa Unii Europejskiej na lata
2021-2027;
Nowa polityka senioralna państwa
(Rządowy Program na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–
2020, program „Senior +” itp.);

ZAGROŻENIA
Nadmierna migracja i jej rosnąca dynamika
w kontekście ograniczonej przestrzeni
i infrastruktury:
o

Potencjalna niewydolność systemów
infrastruktury sieciowej w kontekście
wzrastającej liczby ludności;

o

Potencjalna niewydolność systemu
oświaty oraz innych sfer usług
publicznych;
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Nowa polityka prorodzinna państwa
(program „Rodzina 500 +”, program
„Maluch +” itp.);

o

Niewystarczająca sieć i przepustowość
dróg,
potencjalna
niewydolność
komunikacji publicznej;



Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych - jako nowy
państwowy fundusz celowy ma na celu

wsparcie społeczne, zawodowe lub
zdrowotne osób niepełnosprawnych, w
tym programy: „Usługi opiekuńcze dla
osób niepełnosprawnych” czy „Opieka
wytchnieniowa”;

o

Zawłaszczenie przestrzeni przez duże
firmy i deweloperów;







Zewnętrzne inwestycje transportowe –
poprawa atrakcyjności gospodarczo
inwestycyjnej i osadniczej;

Rozwój
Krakowskiego
Metropolitalnego;

Obszaru




Zaostrzenie planu zagospodarowania

przestrzennego;



Duża część terenów w rękach

prywatnych – przyciąganie kapitału;



Malejąca stopa bezrobocia i liczba osób
bezrobotnych;



Brak rejestracji/zameldowania przez nowych
mieszkańców, a tym samym wpływów
z podatków, które mogłyby zostać częściowo
zainwestowane w rozwój infrastruktury oraz
doskonalenie usług;
Nierównomierny rozwój demograficzny
gminy – napływ nowych mieszkańców
głównie do sołectw na południu;
Rozbieżne potrzeby i oczekiwania różnych
grup mieszkańców, w tym w szczególności
w odniesieniu do „starych” i „nowych”
mieszkańców gminy;
Słabsza dostępność funduszy zewnętrznych
ze względu na korzystane wskaźniki
budżetowe i inne gminy;
Biurokracja,
w
tym
związana
z pozyskiwaniem środków zewnętrznych;
Rozciągłość
oraz
rosnące
koszty
przygotowania i realizacji inwestycji;



Zagrożenie bezpieczeństwa niechronionych
użytkowników dróg (piesi, rowerzyści itp.);



Konkurencyjna oferta miasta Krakowa;



Brak przygotowania ze strony Krakowa
planów
połączeń
infrastrukturalnych
z obszarami metropolitalnymi (kanalizacja,
wodociągi, drogi, ścieżki rowerowe, itp.) dublowanie infrastruktury, nietrafione
rozwiązania, brak spójności;

Rozwój regionalnej sieci ścieżek
rowerowych, biegowych i innych;



Aktywizacja nowych mieszkańców
gminy,
wykorzystanie
istniejącej
infrastruktury społecznej;



Rozwój współpracy międzygminnej
i
międzysektorowej,
zlecanie
i powierzanie
realizacji
zadań
publicznych
organizacjom
pozarządowym (większa efektywność 
ekonomiczna, wyższa jakość, lepsze
dostosowanie do potrzeb społecznych);



Programy antysmogowe;



Polityczny i społeczny priorytet związany
z rozwojem OZE oraz środki finansowe
przeznaczone na ten cel.

Niejednoznaczność przepisów dotyczących
planowania
przestrzennego,
słabość
systemu krajowego;



Duży fiskalizm państwa – wysokie stawki
podatkowe, wysokie koszty pracy;



Braki kadrowe na rynku pracy;
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Sterowany wzrost kwoty minimalnego
wynagrodzenia w kontekście możliwości
pracodawców;



System kształcenia zawodowego w Polsce
niedostosowany do potrzeb rynku pracy;



Słaba współpraca sfery gospodarczej i sfery
edukacji zawodowej;



Postępujący
proces
społeczeństwa;



Konsumpcyjny styl życia, pracoholizm,
„atomizacja” życia, rozpad więzi społecznych
i rodzinnych, bierność;



Problemy finansowe publicznej służby
zdrowia i związane z tym problemy
z dostępnością usług;



Niski dostęp do medycznych usług
specjalistycznych, całodobowej i świątecznej
opieki medycznej;



Jakość powietrza, warunkowa w dużej
mierze sytuacją w jednostkach ościennych
oraz konurbacji śląskiej;



Rosnące koszty gospodarki odpadami.
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Wizja rozwoju i misja gminy Wielka Wieś w perspektywie 2030 roku
WIZJA ROZWOJU
Wizja rozwoju stanowi projekcję, opis pożądanego stanu rzeczywistości społeczno-gospodarczej
obszaru gminy Wielka Wieś w perspektywie 2030 roku. Określa stan docelowy, do którego dążyć będą
władze samorządowe i wszyscy zaangażowani partnerzy. Wskazuje ona zasadniczy kierunek wspólnie
podejmowanych interwencji.

Gmina Wielka Wieś w 2030 roku
w pełni wykorzystuje swoje położenie,
dostępność komunikacyjną oraz walory
przyrodniczo-krajobrazowe, które
pozycjonują ją jako atrakcyjne miejsce
życia, pracy i spędzania czasu wolnego.
Rozwijają się strefy aktywności
gospodarczej, a jednocześnie drobna
lokalna przedsiębiorczość. Rozwój
infrastruktury komunalnej oraz wzrost
dostępności i jakości usług wzmacnia
kapitał ludzki i społeczny wspólnoty
samorządowej, przynosząc korzyści
w postaci wyższego standardu życia
mieszkańców. Gmina Wielka Wieś nowoczesna, gościnna, otwarta
na potrzeby mieszkańców.
MISJA
Misja wskazuje naczelny cel polityki rozwoju gminy Wielka Wieś, wokół którego powinny
koncentrować się działania władz samorządowych i wszystkich zaangażowanych partnerów.
Stanowi przesłanie, będące podstawą i określeniem kierunku współpracy na szczeblu lokalnym.

Partnerska współpraca na rzecz zrównoważonego
i trwałego rozwoju gminy Wielka Wieś, w efekcie
prowadzącego do poprawy warunków życia
mieszkańców i jakości usług publicznych.
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Schemat celów
na lata 2020-2030

Strategii

GOSPODARKA

Rozwoju

Gminy

KOMFORT I
BEZPIECZEŃSTWO

Wielka

WSPÓLNOTA LOKALNA

Cel strategiczny 1:

Cel strategiczny 2:

Cel strategiczny 3:

Innowacyjna
i konkurencyjna gospodarka
lokalna.

Komfort i bezpieczeństwo
mieszkańców w wymiarze
środowiskowym,
publicznym, zdrowotnym
i społecznym.

Aktywność
społeczna.

Cele operacyjne:

Cele operacyjne:

Cele operacyjne:

1.1 Wzmacnianie rozwoju
gospodarczego
i inwestycyjnego.

2.1
Wysoka
jakość
środowiska oraz świadomi
ekologicznie mieszkańcy.

3.1
Rozwój
intelektualnego.

1.2
Wsparcie
przedsiębiorczości
oraz konkurencyjności
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw.

2.2 Kreowanie przyjaznych
przestrzeni
publicznych
sprzyjających
integracji
społecznej.

1.3 Budowa zintegrowanego
i zrównoważonego systemu
transportowego.

2.3 Profilaktyka i ochrona
zdrowia oraz skuteczna
polityka społeczna.
2.4
o bezpieczeństwo
mieszkańców.

Wieś

i

integracja

kapitału

3.2 Aktywizacja kulturalna
oraz ochrona i promocja
dziedzictwa.
3.3 Rozwój sportu i rekreacji.
3.4
Aktywizacja
i partycypacja społeczna.

Dbałość

WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO
Cel strategiczny 4:
Współpraca na rzecz zrównoważonego, trwałego i społecznie wrażliwego rozwoju.

Cele operacyjne:
4.1 Doskonalenie administracji i zarządzania.
4.2 Godzenie potrzeb i oczekiwań różnych grup mieszkańców, biznesu oraz turystów i gości.
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Plan operacyjny
na lata 2020-2030

Strategia

Rozwoju

Gminy

Wielka

Wieś

Plan operacyjny składa się czterech obszarów strategicznych, równoważnych względem siebie
i uzupełniających się. Jednocześnie czwarty obszar ma charakter horyzontalny, dotyczy współpracy
wszystkich pomiotów zaangażowanych w realizację polityki rozwoju lokalnego. W ramach obszarów
sformułowane zostały cele strategiczne, z których wynikają następnie cele operacyjne. Dla ich
urzeczywistnienia wyodrębnia się natomiast kluczowe zadania i projekty do realizacji.


Cel strategiczny - cel o charakterze długofalowym, wskazujący na generalny kierunek
postępowania w realizacji założonej wizji rozwoju gminy Wielka Wieś.



Cele operacyjne - cele dotyczące średniego horyzontu czasowego, wskazujące określone
narzędzia i sposoby realizacji celów strategicznych.



Kierunki interwencji - kluczowe zadania i projekty, które służą realizacji założonych celów,
a tym samym stanowią podstawę wdrażania Strategii.



Mierniki - nazwa kategorii, pozwalającej określić wartość mierzonego zjawiska, sytuacji,
wielkości itp.
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OBSZAR STRATEGICZNY: GOSPODARKA LOKALNA
Cel strategiczny 1:
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka lokalna.

1.1. Wzmacnianie rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego.

1.2. Wsparcie przedsiębiorczości oraz konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

1.3. Budowa zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego.
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CEL OPERACYJNY

PROPONOWANE MIERNIKI REALIZACJI CELU:

1.1 Wzmacnianie rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego.



Udział % dochodów z CIT w dochodach własnych budżetu gminy – Bank Danych
Lokalnych GUS;



% wzrost/spadek dochodów własnych podatkowych (PIT, CIT, od nieruchomości,
rolny/gruntowy) rok do roku – Ministerstwo Finansów;



Udział % powierzchni gminy z dostępem do szybkiego Internetu (światłowód) –
Ministerstwo Cyfryzacji;



Wydatki majątkowe na infrastrukturę techniczną (gospodarka komunalna, drogi,
ochrona środowiska) – budżet gminy.

Strategia postępowania:
Gmina Wielka Wieś, dzięki strategicznemu położeniu względem Krakowa, charakteryzuje się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną i osadniczą. Przekłada się
to na wysokie wskaźniki rozwoju gospodarczego, m.in. udział % dochodów z PIT i CIT w dochodach własnych budżetu JST, liczbę działalności gospodarczych
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - znacznie wyższe niż w regionie i w kraju. Duża ilość małych i średnich firm, ale również znacząca ilość spółek prawa
handlowego, działających na terenie gminy, stanowią o wysokim odsetku dochodów własnych budżetu JST. Z drugiej strony, praktyczny brak większych
terenów gruntów w rękach samorządowych powoduje, że gmina posiada ograniczone możliwości kształtowania rynku inwestycyjnego na swoim terenie.
Obrót gruntami odbywa się już w zasadzie wyłącznie pomiędzy właścicielami prywatnymi. Samorząd skupia się na tworzeniu warunków dla inwestycji
gospodarczych (uzbrajanie terenów, komunikacja, działania planistyczne, kształtowanie pozytywnego wizerunku).
Kluczowymi barierami pozostają rozdrobnienie gruntów, duża presja działań inwestycyjnych (i osadniczych) na środowisko naturalne oraz ewentualne
możliwe konflikty pomiędzy strefami mieszkaniowymi a gospodarczymi. Dużym problemem (w kontekście ładu przestrzennego i infrastruktury technicznej)
jest również wzmożone (w szybkim tempie) zagospodarowywanie południowej części gminy (sąsiadującej z Krakowem) – powoduje to zagrożenie
niewydolności sieci infrastrukturalnych, brak terenów dla inwestycji.
Szansą wejścia gospodarki lokalnej w nowy etap technologiczny jest współpraca pomiędzy samorządem, sferą naukowo-badawczą i edukacji oraz sektorem
biznesu, zwiększająca prawdopodobieństwo zaistnienia efektu synergii, powodująca wzrost innowacyjności, a także lepsze dopasowanie do potrzeb coraz
większej wspólnoty samorządowej.
Strategia postępowania powinna być ukierunkowana na dążenie do ciągłego wzmacniania atrakcyjności inwestycyjnej gminy, szczególnie dla działalności
innowacyjnych i kreatywnych, działających w poszanowaniu dla potrzeb społeczności lokalnej i angażujących się w jej życie. Wyzwaniem strategicznym jest
zapewnienie odpowiedniego dostępu do infrastruktury (technicznej i społecznej) w sytuacji bardzo szybkiego tempa wzrostu liczby firm oraz mieszkańców
gminy. Jednocześnie organizowany i rozwijany musi być system obsługi inwestora oraz promocja gospodarczo-inwestycyjna.
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Wszelkie działania związane z kreowaniem pozytywnego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości i napływu inwestycji winny być realizowane w szerokim
partnerstwie międzysektorowym i międzyorganizacyjnym, łączącym samorząd gminny, instytucje otoczenia biznesu, sferę naukowo-badawczą i edukacyjną,
środowisko biznesu oraz inne szczeble samorządowe, posiadającym możliwie stały charakter.
Kluczowe zadania i projekty

Odpowiedzialność

1.1.1.

Aktualizowanie dokumentów planistycznych pod względem
nowych potrzeb gospodarczych (inwestycyjnych) oraz
społecznych.

Referat Gospodarki Komunalnej,
Geodezji i Planowania Przestrzennego

1.1.2.

Rozwój infrastruktury technicznej i uzbrajanie terenów, w tym
w kontekście nowych, ponadgminnych inwestycji drogowych,
a także na obszarach intensywnego osadnictwa.

Referat Dróg i Infrastruktury
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o

Podmioty zaangażowane/partnerzy
Inwestorzy
Mieszkańcy
Dostawcy mediów
Inwestorzy
Pozostali zarządcy dróg
Inwestorzy lokalni

1.1.3.

Integracja środowiska biznesowego na terenie gminy.

Referat Promocji i Rozwoju

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
Inwestorzy

1.1.4.

Budowanie klimatu społecznego dla inwestycji zewnętrznych.

Rada Gminy
Wójt

Rady sołeckie
Mieszkańcy
Organizacje społeczne
Starostwo Powiatowe w Krakowie

1.1.5.

Wsparcie dla rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej.

Rada Gminy
Wójt

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Dostawcy mediów
Mieszkańcy
Pozostali zarządcy dróg
Urząd Komunikacji Elektronicznej
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Przedsiębiorstwa z terenu gminy

1.1.6.

Promocja i współpraca międzysektorowa na rzecz
przedsiębiorczości innowacyjnej i transformacji cyfrowej
w gospodarce lokalnej.

Centra transferu technologii
Rada Gminy
Wójt

Uczelnie wyższe
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
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CEL OPERACYJNY

PROPONOWANE MIERNIKI REALIZACJI CELU:


Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców –
Bank Danych Lokalnych GUS;



Liczba podmiotów nowozarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 tys.
mieszkańców – Bank Danych Lokalnych GUS;

1.2 Wsparcie przedsiębiorczości oraz konkurencyjności mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw.



Udział % dochodów z PIT w dochodach własnych budżetu gminy – Bank Danych
Lokalnych GUS;
Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1 tys.
mieszkańców w wieku produkcyjnym – Bank Danych Lokalnych GUS.

Strategia postępowania:
Aktywizacja przedsiębiorcza mieszkańców jest istotnym celem dla każdej wspólnoty samorządowej. Kreowanie jak najlepszych warunków do prowadzenia
drobnej przedsiębiorczości, począwszy od kreowania cech przedsiębiorczych wśród mieszkańców (już od najmłodszych grup), promowania przedsiębiorczości,
aż do wspomagania zakładania i prowadzenia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wspierania producentów lokalnych oraz rzemiosła, będzie istotą
działań w tym zakresie.
Ich powodzenie będzie zależeć w dużej mierze od ponadstandardowego podejścia placówek oświatowych i innych instytucji gminnych do kształtowania cech
przedsiębiorczych wśród młodego pokolenia. W przypadku kształcenia osób dorosłych bardzo ważnym instrumentem mogą być tworzone na bazie szkół
gminnych Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji.
Ważnym zadaniem gminy w zakresie aktywizacji lokalnych producentów i wytwórców, wydaje się być organizacja lokalnego targu produktów lokalnych –
na kształt „targów pietruszkowych” w miastach. Mocno zurbanizowany charakter gminy, duża część społeczności, która przeprowadziła się z miasta,
praktyczny zanik rolnictwa, zapotrzebowanie na produkty zdrowe i niemasowe – to czynniki przemawiające za potrzeb organizacji takiego miejsca.
Kluczowe zadania i projekty

1.2.1.

Wspieranie szkoleń i doradztwa w zakresie przedsiębiorczości,
w tym dotyczących zakładania i prowadzenia własnego biznesu,
informowanie o potencjalnych funduszach zewnętrznych na
działalność.

Odpowiedzialność

Referat Promocji i Rozwoju
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Podmioty zaangażowane/partnerzy
Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
LGD „Korona Północnego Krakowa”
Wojewódzki Urząd Pracy
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Centrum Doradztwa Rolniczego
Izby gospodarcze
Instytucje szkoleniowo-doradcze
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Szkoły i placówki oświatowe

1.2.2.

Współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie
kształtowania podstaw przedsiębiorczych począwszy od
wczesnych etapów edukacji.

Referat Zarządzania Oświatą

LGD „Korona Północnego Krakowa” Urząd
Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Instytucje szkoleniowo-doradcze
LGD „Korona Północnego Krakowa”

1.2.3.

Promocja oferty lokalnych przedsiębiorców i drobnych
producentów rolnych w postaci cyklicznych targów produktów
żywnościowych (produkcja lokalna, ekologiczna, prosto od
producenta itp.).

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Referat Promocji i Rozwoju

Media lokalne i regionalne
Producenci lokalni
Mieszkańcy
Organizacje pozarządowe i grupy
nieformalne

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030

27

CEL OPERACYJNY

1.3 Budowa zintegrowanego
transportowego.

i

PROPONOWANE MIERNIKI REALIZACJI CELU:

zrównoważonego



Długość dróg nowopowstałych i zmodernizowanych – Urząd Gminy;



Całkowita długość ścieżek rowerowych w gminie – Urząd Gminy;



% wzrost liczby miejsc parkingowych na terenie gminy (rok do roku) – Urząd Gminy;

systemu 

Liczba stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie gminy –
Urząd Gminy;



Wzrost/spadek kolizji i wypadków drogowych na terenie gminy (rok do roku) –
Powiatowa Komenda Policji;



Wzrost/spadek nakładów na komunikację miejską obsługującą teren gminy
w stosunku do przewiezionych pasażerów – Urząd Gminy/MPK Kraków.

Strategia postępowania:
Gmina Wielka Wieś charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną do stolicy regionu – Krakowa (z którym sąsiaduje), jeśli chodzi o odległość i czas
przejazdu. Problem pojawia się w związku z rosnącym ruchem na głównej drodze krajowej nr 94 (Kraków-Olkusz), przebiegającej przez centra wielu
miejscowości gminy. Duży ruch osobowy (dojazdy do Krakowa do pracy, szkół, realizacji różnych usług), a także ciężarowy (alternatywa dla płatnej autostrady
A4 pomiędzy aglomeracją krakowską i konurbacją śląską) tworzą duże zakłócenia w płynności ruchu, hałas i zanieczyszczenie powietrza.
Komunikacja publiczna na terenie gminy jest dobrze rozwinięta – szczególnie na odcinku DK94 oferta jest zadowalająca (głównie mikrobusy relacji Kraków
– Olkusz). Jednakże ta forma podróżowania w pewnym zakresie wyklucza osoby niepełnosprawne czy rodziców z dziećmi w wózkach. Niskopodłogowe
pojazdy MPK Kraków docierają do większości miejscowości w gminie, jednak kursują relatywnie rzadko. W przypadku wsi położonych na południu gminy
w codziennych dojazdach możliwe jest wykorzystanie połączenia kolejowego, ze stacjami i przystankami zlokalizowanymi na terenie gminy Zabierzów.
Szansą dla gminy w zakresie dostępności transportowej są inwestycje zewnętrzne, w tym budowa północnej obwodnicy Krakowa, która przypuszczalnie
podniesie atrakcyjność południowej części jednostki - zarówno pod kątem inwestycyjnym, jak i do jeszcze bardziej wzmożonego osiedlania się
dotychczasowych mieszkańców Krakowa. Istotna jest również miejscowo przebudowywana DK 94 oraz budowa obwodnicy Zabierzowa.
Niniejszy cel strategiczny, oprócz realizacji i wspierania powyższych działań (nie wszystkie leżą w kompetencjach gminy, ale bezpośrednio wpływają na
lokalne warunki życia) zawiera również szereg kierunków interwencji skierowanych do gminnego systemu dróg. Jako strategiczne kierunki interwencji w tym
zakresie wybrano m.in.: uregulowanie stanu prawnego istniejących dróg oraz terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod
drogi, pozyskiwanie terenów pod nową infrastrukturę drogową (drogi, parkingi), budowa nowej i modernizacja istniejącej sieci dróg gminnych wraz
z odwodnieniami, optymalizacja organizacji ruchu drogowego i poprawa bezpieczeństwa, rozwój systemów komunikacji rowerowej, doskonalenie publicznej
komunikacji zbiorowej obsługującej teren gminy, rozwój elektromobilności. Wiele z tych działań może być realizowanych we współpracy z innymi
samorządami w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
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Kluczowe zadania i projekty
1.3.1.

Odpowiedzialność

Uregulowanie stanu prawnego istniejących dróg oraz terenów
przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod
drogi.

Referat Gospodarki Komunalnej,
Geodezji i Planowania Przestrzennego

Podmioty zaangażowane/partnerzy
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Małopolski Urząd Wojewódzki
Właściciele gruntów

Rada Gminy

1.3.2.

Pozyskiwanie terenów pod nową infrastrukturę drogową (drogi,
parkingi).

Wójt
Referat Dróg i Infrastruktury
Referat Gospodarki Komunalnej,
Geodezji i Planowania Przestrzennego

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Małopolski Urząd Wojewódzki
Właściciele gruntów
Właściciele gruntów

Rada Gminy

1.3.3.

Budowa nowej i modernizacja istniejącej sieci dróg gminnych.

Starostwo Powiatowe w Krakowie

Wójt

Małopolski Urząd Wojewódzki

Referat Dróg i Infrastruktury

Firmy projektowo-wykonawcze
Pozostali zarządcy dróg

1.3.4.

1.3.5.

Budowa odwodnienia dróg
opadowych.

wraz

z odbiornikami

wód

Wody Polskie
Referat Dróg i Infrastruktury

Firmy projektowo-wykonawcze
Pozostali zarządcy dróg

Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do
realizowanych
zewnętrznych
inwestycji
drogowych
(np. północna obwodnica Krakowa, przebudowa odcinków
DK 94, budowa obwodnicy Zabierzowa).

Referat Dróg i Infrastruktury
Referat Gospodarki Komunalnej,
Geodezji i Planowania Przestrzennego

Firmy projektowo-wykonawcze
Pozostali zarządcy dróg
Sąsiednie JST
Policja

1.3.6.

Współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie optymalizacji
organizacji ruchu drogowego (weryfikacja istniejących znaków
drogowych, przejścia dla pieszych itp.) oraz poprawy
bezpieczeństwa (budowa ciągów pieszych, oświetlenia,
ulepszanie nawierzchni itp.).

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Firmy projektowo-wykonawcze
Referat Dróg i Infrastruktury

Pozostali zarządcy dróg
Sąsiednie JST
Dostawcy mediów
Mieszkańcy
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Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

1.3.7.

Budowa tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym oraz
innej infrastruktury rowerowej we współpracy z sąsiednimi
samorządami, w tym z Krakowem.

Referat Dróg i Infrastruktury
Referat Promocji i Rozwoju

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Firmy projektowo-wykonawcze
Pozostali zarządcy dróg
Sąsiednie JST
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

1.3.8.

1.3.9.

Rozwój komunikacji aglomeracyjnej zbiorowej - współpraca
w ramach Metropolii Krakowskiej – poszerzenie zniżek
dostępnych tylko dla mieszkańców Krakowa, rozbudowa siatki
połączeń, w tym w zakresie zwiększenia liczby linii i ilości kursów,
także w weekendy.
Podejmowanie współpracy z partnerami samorządowymi
i prywatnymi w zakresie rozwoju elektromobilności
indywidualnej i zbiorowej, nisko-emisyjnego transportu
zbiorowego oraz mobilności wykorzystującej napędy i paliwa
alternatywne.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Referat Dróg i Infrastruktury

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Gnina Miasto Kraków
Zarząd Transportu Publicznego w
Krakowie
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Referat Promocji i Rozwoju
Referat Dróg i Infrastruktury
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OBSZAR STRATEGICZNY: KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
Cel strategiczny 2:
Komfort i bezpieczeństwo mieszkańców w wymiarze środowiskowym, publicznym,
zdrowotnym i społecznym.

2.1. Wysoka jakość środowiska oraz świadomi ekologicznie mieszkańcy.

2.2. Kreowanie przyjaznych przestrzeni publicznych sprzyjających integracji społecznej.

2.3. Profilaktyka i ochrona zdrowia oraz skuteczna polityka społeczna.

2.4. Dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców.
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CEL OPERACYJNY

PROPONOWANE MIERNIKI REALIZACJI CELU:

2.1 Wysoka jakość środowiska oraz świadomi ekologicznie mieszkańcy.



Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków – Bank Danych
Lokalnych GUS;



Liczba gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej – Bank Danych
Lokalnych GUS;



Liczba wymienionych źródeł grzewczych w ciągu roku – Urząd Gminy;



Ilość odpadów przyjętych w PSZOK – Urząd Gminy.

Strategia postępowania:
Ponad 60% obszaru gminy obejmują Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie wraz z Ojcowskim parkiem Narodowym (w niewielkim fragmencie). Wraz z ich
otulinami znacząca większość terenu gminy podlega jakimś formom ochrony przyrody. Świadczy to o wyjątkowej atrakcyjności tych terenów – nie tylko
przyrodniczej, ale również osadniczej i rekreacyjno-turystycznej. Znajdujące się na terenie gminy formy przyrody nieożywionej są częstym, chętnie
wybieranym celem wycieczek (głównie jednodniowych) – dominuje rekreacja, turystyka piesza, rowerowa oraz wspinaczkowa. Dane statystyczne nie oddają
w pełni potencjału turystycznego gminy (np. wspomniane odwiedziny głównych atrakcji turystycznych nie są w żaden sposób ewidencjonowane). Bardzo
duża presja osadnicza w gminie, atrakcyjność inwestycyjna, a także masowa rekreacja mieszkańców Krakowa na tych terenach są istotnymi zagrożeniami
dla środowiska naturalnego.
Ponadto, wśród największych zagrożeń dla środowiska należy odnotować zanieczyszczenia powietrza, powodowane przez tzw. niską emisję (piece i paleniska
w domach prywatnych) oraz rosnący ruch samochodowy. Planowane są działania w zakresie programów wspierających wymianę nieekologicznych źródeł
grzewczych w gospodarstwach domowych, termomodernizację budynków, korzystanie z odnawialnych źródeł energii.
Zaopatrzenie mieszkańców gminy Wielka Wieś w wodę oraz gaz, wyrażane odsetkiem mieszkańców posiadających dostęp do sieci, kształtuje się na wysokim
poziomie. Nieco gorszy rezultat notowany jest w przypadku sieci kanalizacyjnej. Stale rosnąca liczba mieszkańców przypuszczalnie będzie skutkować
koniecznością podnoszenia nakładów na utrzymanie i rozbudowę sieci przesyłowych. Już teraz niezbędny jest rozwój kanalizacji w północnej części gminy,
ale jednocześnie rekanalizacja południowej części gminy (wyczerpane moce przepustowości starego systemu kanalizacyjnego wobec tempa przyrostu
nowych domów i firm).
Ważną inwestycją czekającą gminę Wielka Wieś jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, co jest wymogiem ustawowym.
Powyższe działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne będą musiały być uzupełniane kształtowaniem świadomości
ekologicznej mieszkańców i odwiedzających, co będzie rolą wielu jednostek samorządowych, ale również sektora pozarządowego i biznesowego.
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Kluczowe zadania i projekty

Odpowiedzialność

Podmioty zaangażowane/partnerzy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Rada Gminy

2.1.1.

Rozwój dialogu i budowanie klimatu społecznego dla gminnych
inwestycji technicznych służących poprawie jakości środowiska
przyrodniczego.

Wójt
Referat Ochrony Środowiska
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Referat Promocji i Rozwoju

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Rady sołeckie
Organizacje pozarządowe
Parafie
Mieszkańcy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

2.1.2.

Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz
rekanalizowanie południowych sołectw gminy w kontekście
zapewnienia dostępności usług na wymaganym poziomie.

Referat Inwestycji
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Firmy projektowo-wykonawcze
Inwestorzy
Mieszkańcy

2.1.3.

2.1.4.

Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz bieżące
monitorowanie i analiza potrzeb pod kątem ewentualnej jej
rozbudowy.

Rozszerzenie powiązania gminnego systemu kanalizacyjnego
z systemem miasta Krakowa – budowa drugiej nitki kolektora
łączącego.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Firmy projektowo-wykonawcze
Referat Inwestycji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Referat Inwestycji
Gmina Miasto Kraków
Sąsiednie JST

2.1.5.

Promocja i wsparcie wymiany
źródeł grzewczych
w gospodarstwach domowych na nowoczesne i ekologiczne.

Referat Ochrony Środowiska
Referat Promocji i Rozwoju
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Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Zainteresowane JST
Mieszkańcy
Rady sołeckie
Organizacje pozarządowe
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

2.1.6.

Projekty wspierające prywatne inwestycje z zakresu
termomodernizacji i instalacji alternatywnych źródeł energii.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Referat Ochrony Środowiska

Zainteresowane JST
Mieszkańcy
Inwestorzy
Rady sołeckie
Organizacje pozarządowe

2.1.7.

Kontynuacja programu modernizacji energetycznej budynków
użyteczności publicznej, w tym wdrażanie projektów związanych
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Referat Inwestycji
Referat Ochrony Środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Jednostki gminne
Firmy projektowo-wykonawcze

2.1.8.

2.1.9.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na
terenie gminy.

Optymalizacja systemu odbioru i utylizacji odpadów na terenie
gminy.

Stanowisko ds. Zarządzania Projektami
Referat Inwestycji
Referat Ochrony Środowiska

Referat Ochrony Środowiska

Właściciele gruntów
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Firmy projektowo-wykonawcze
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Sąsiednie JST
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2.1.10.

Kontynuacja programu „Wolni od azbestu”.

Referat Ochrony Środowiska

Mieszkańcy
Firmy wykonawcze
Placówki oświatowe
Organizacje pozarządowe

2.1.11.

Wzmacnianie
świadomości
ekologicznej
mieszkańców
(m.in. w zakresie ograniczania niskiej emisji, segregacji odpadów,
korzystania z kanalizacji), w tym współpraca z partnerami
publicznymi i pozarządowymi.

Ojcowski Park Narodowy
Referat Promocji i Rozwoju
Referat Ochrony Środowiska

Zespół Krakowskich Parków
Krajobrazowych
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Mieszkańcy
Media lokalne i regionalne

2.1.12.

Inwestycje w bazę oraz wyposażenie techniczne Gminnego
Zakładu Komunalnego.

Rada Gminy
Wójt
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CEL OPERACYJNY

PROPONOWANE MIERNIKI REALIZACJI CELU:


Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rewitalizacji konkretnych przestrzeni
publicznych lub odnowy centrów miejscowości na terenie gminy – Urząd Gminy;

2.2 Kreowanie przyjaznych przestrzeni publicznych sprzyjających 
integracji społecznej.

Odsetek budynków publicznych na terenie gminy przystosowanych dla osób z
niepełnosprawnościami lub osób starszych – Urząd Gminy;



Liczba zrealizowanych projektów z zakresu zagospodarowania atrakcyjnych miejsc
przyrodniczych – Urząd Gminy.

Strategia postępowania:
Przestrzeń publiczna jest dziś jednym z kluczowych zasobów lokalnych. Rozumie się ją jako przestrzeń ogólnodostępną, nieskrępowana zakazami
charakterystycznymi dla prawa własności prywatnej, a jedynie względami porządku i bezpieczeństwa publicznego czy zdrowia użytkowników. Przestrzeń
dobrze zaprojektowana, estetyczna, funkcjonalna, przyjazna, sprzyja powstawaniu i pielęgnacji więzi społecznych, tworzeniu tożsamości ludzi
zamieszkujących określony obszar, a także ułatwia codzienne funkcjonowanie rodzinne i zawodowe. Dobra przestrzeń publiczna ma charakter
demokratyczny, jest miejscem, gdzie każdy – bez względu na płeć, status, przekonania, ograniczenia ruchowe lub inne, chce i może się zatrzymać, usiąść,
spotkać się z kimś innym itd. Tylko w takich przestrzeniach powstaje społeczeństwo prawdziwie obywatelskie, aktywne, przedsiębiorcze, solidarne.
Gmina Wielka Wieś realizowała już projekty dedykowane rozwojowi przyjaznych przestrzeni publicznych sprzyjających integracji społecznej. Mowa
o centrach miejscowości, placach wokół instytucji publicznych, czy terenach rekreacyjnych. Niniejszy cel wskazuje na kontynuację i intensyfikację tej polityki.
W pierwszej odsłonie, ma się ona opierać na dalszej rewitalizacji i odnowie wsi na terenie gminy. W drugiej, na działaniach służących zwiększeniu dostępności
infrastrukturalnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. I wreszcie w trzeciej, na przedsięwzięciach zmierzających do zagospodarowania
przestrzeni wokół oryginalnych walorów przyrodniczych na terenie całej gminy i poszczególnych sołectw (źródła, wywierzyska, wodospady, skałki itp.) –
parkingi, ścieżki spacerowe, miniparki, miejsca odpoczynku, mała infrastruktura, węzły sanitarne, informacja.
Kluczowe zadania i projekty

Odpowiedzialność

Podmioty zaangażowane/partnerzy
Mieszkańcy
Przedsiębiorcy

2.2.1.

Kontynuacja rewitalizacji i odnowy wsi na terenie gminy,
uwzględniającej aktywizację społeczną i gospodarczą.

Stanowisko ds. Zarządzania Projektami

Rady sołeckie

Referat Gospodarki Komunalnej,
Geodezji i Planowania Przestrzennego

Referat inwestycji
Organizacje pozarządowe
Parafie
Firmy projektowo-wykonawcze
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Jednostki gminne

2.2.2.

Zwiększenie dostępności infrastrukturalnej
z niepełnosprawnościami i osób starszych.

dla

osób

Referat Gospodarki Komunalnej,
Geodezji i Planowania Przestrzennego
Referat Inwestycji

Rady sołeckie
Organizacje pozarządowe
Parafie
Pozostali zarządcy dróg
Mieszkańcy

2.2.3.

Zagospodarowanie przestrzeni wokół oryginalnych walorów
przyrodniczych na terenie sołectw – parkingi, ścieżki spacerowe,
miniparki, miejsca odpoczynku, mała infrastruktura, węzły
sanitarne, informacja.

Rady sołeckie
Referat Promocji i Rozwoju
Referat Inwestycji
Referat Dróg i Infrastruktury

Organizacje pozarządowe
Parafie
Właściciele gruntów
Referat ochrony środowiska
Inwestorzy
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CEL OPERACYJNY

PROPONOWANE MIERNIKI REALIZACJI CELU:

2.3 Profilaktyka i ochrona zdrowia oraz skuteczna polityka społeczna.



Odsetek osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej;



Wydatki bieżące na pomoc społeczną w przeliczeniu na liczbę korzystających z
pomocy społecznej (bez 500 plus) – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;



Liczba programów profilaktycznych organizowanych w ciągu roku dla mieszkańców
gminy – Urząd Gminy;



Liczba porad w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej –
placówki ochrony zdrowia.

Strategia postępowania:
Kompleksowa i skuteczna polityka społeczna, uwzględniająca w tym przypadku pomoc społeczną i usługi medyczne, oznacza promocję i wsparcie rodziny
w zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, dbałość o prawidłowy rozwój i zdrowie mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, a jednocześnie
efektywną pomoc w sytuacjach problemowych, przeciwdziałanie i zwalczanie kryzysów w rodzinie. W przypadku pomocy społecznej kluczowa jest
profilaktyka uprzedzająca, wczesne wykrywanie problemów i zagrożeń, niwelowanie objawów dysfunkcji możliwie na najwcześniejszym etapie ich
powstawania, wczesne wspomaganie potrzebujących osób i rodzin. Podobna strategia postępowania winna również dotyczyć usług w obszarze ochrony
zdrowia (te w wielu przypadkach pozostają w bezpośredniej kompetencji samorządu powiatowego, lecz samo wyzwanie dotyczy mieszkańców gminy,
dlatego zostały one zaznaczone w niniejszej strategii).
W ramach niniejszego celu zaplanowano m.in. działania edukacyjne służące podnoszeniu świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz promocji zdrowego
stylu życia. Aktywność fizyczna pozostaje jednym z najprostszych i najlepszych sposobów na walkę ze stresem, otyłością i innymi chorobami, jednocześnie
na budowanie kondycji i dobrego samopoczucia. Poza tym, przedsięwzięcia obejmą programy profilaktyki i diagnostyki ochrony zdrowia oraz wszelkie
zadania inwestycyjne i inne, ukierunkowane na doskonalenie jakości i dostępności usług medycznych.
Gmina - poprzez swoje instytucje, w szczególności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zapewni wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych, a także pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji. Ze względu na zmiany demograficzne, szczególnym wsparciem zostaną objęci
seniorzy i seniorki oraz osoby z niepełnosprawnościami, a także ich bliscy i opiekunowie. Chodzi m.in. o działania ukierunkowane na wydłużenie czasu
i zwiększenie komfortu ich przebywania w środowisku domowym, opiekę medyczną i usługi pielęgnacyjne oraz pomoc wytchnieniową. Jednym ze sposobów
walki z marginalizacją i wykluczeniem społecznym będzie wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu i zawodowemu, w tym różnorodnych form samopomocy.

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030

38

Kluczowe zadania i projekty

Odpowiedzialność

Podmioty zaangażowane/partnerzy
Urząd Gminy
Placówki ochrony zdrowia

2.3.1.

Działania edukacyjne służące podnoszeniu świadomości
zdrowotnej społeczeństwa oraz promocji zdrowego stylu życia.

Referat Zarządzania Oświatą
Referat Organizacyjny

Organizacje pozarządowe
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
Placówki oświatowe
Parafie
Urząd Gminy
Placówki ochrony zdrowia

2.3.2.

Programy profilaktyki i diagnostyki ochrony zdrowia.

Referat Organizacyjny

Organizacje pozarządowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Placówki oświatowe
Parafie

2.3.3.

2.3.4.

Doskonalenie jakości i dostępności
(inwestycje, doposażenie itp.).
Wsparcie
rodzin
wychowawczych.

w

pełnieniu

usług

medycznych

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Placówki ochrony zdrowia

Urząd Gminy
Organizacje pozarządowe

funkcji

opiekuńczo-

Organizacje pozarządowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Placówki oświatowe
Parafie
Organizacje pozarządowe

2.3.5.

Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Parafie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

2.3.6.

Wsparcie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, a także
ich bliskich i opiekunów, w tym działania ukierunkowane na
wydłużenie czasu i zwiększenie komfortu ich przebywania w
środowisku domowym, opieka medyczna i usługi pielęgnacyjne
oraz pomoc wytchnieniowa.

Organizacje pozarządowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Organizacje pozarządowe

2.3.7.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu,
w tym różnorodnych form samopomocy.

Placówki ochrony zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Placówki oświatowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Parafie
KIS
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CEL OPERACYJNY

PROPONOWANE MIERNIKI REALIZACJI CELU:


2.4 Dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców.



Liczba osób przeszkolonych rocznie z zakresu udzielania pierwszej pomocy – Urząd
Gminy;
Liczba osób przeszkolonych rocznie z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe –
Urząd Gminy;

Strategia postępowania:
Bezpieczeństwo publiczne jest jedną z ważniejszych usług publicznych, wpływającą na wiele aspektów życia społecznego, tj. atrakcyjność osadniczą, ofertę
spędzania czasu wolnego, sprawność komunikacyjną i wiele innych. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających teren gminy jest jedną
z podstawowych potrzeb. Gmina Wielka Wieś, ze względu na swoją specyfikę, ma do czynienia z wieloma potencjalnymi zagrożeniami. Wysoki poziom
urbanizacji, gęsta sieć dróg różnych kategorii, ukształtowanie terenu, czy też duża gęstość zaludnienia może powodować większą ilość potencjalnych
zagrożeń różnego rodzaju – przestępstwa kryminalne i wykroczenia, katastrofy naturalne, wypadki drogowe i związane z ciężkim transportem, itp.
W związku z powyższym, w aspekcie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano działania mające na celu silniejsze zintegrowanie systemu zarządzania
bezpieczeństwem publicznym i zwiększanie poziomu bezpieczeństwa m.in. poprzez: modernizację infrastruktury oraz poprawę stanu specjalistycznego
wyposażenia służb ratowniczych, doposażenia oraz doskonalenia kadr, a także wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii, czy też wdrażanie
systemów monitoringu i wczesnego ostrzegania itp.
Ważnym aspektem jest również stałe kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji kryzysowych i różnorodnych zagrożeń, edukacja
w zakresie pierwszej pomocy, a także poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – inwestycje zwiększające bezpieczeństwo, w tym pieszych, oraz działania
profilaktyczne ze szczególnym naciskiem na edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drogach.
Do realizacji niniejszego celu operacyjnego niezbędna jest współpraca różnych służb, jednostek, instytucji i podmiotów (wykraczających poza struktury
gminy), w tym również implementacja i integracja nowych rozwiązań i technologii oraz lepsze wykorzystanie systemów elektronicznych w ramach systemu
bezpieczeństwa publicznego.
Kluczowe zadania i projekty

Odpowiedzialność
Referat Spraw Obywatelskich

2.4.1.

Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do
sytuacji kryzysowych i różnorodnych zagrożeń, edukacja w
zakresie pierwszej pomocy.

Placówki oświatowe
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych,
Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży
Pożarnych
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Podmioty zaangażowane/partnerzy
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Organizacje pozarządowe
Policja
OSP
Placówki ochrony zdrowia
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Policja

2.4.2.

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i katastrof –
m.in. inwestycje, właściwe zagospodarowanie przestrzeni i koryt
cieków wodnych, wspieranie służb w zakresie modernizacji
siedzib, doposażenia oraz doskonalenia kadr, a także wdrażania
nowoczesnych rozwiązań i technologii, wdrażanie systemów
monitoringu i wczesnego ostrzegania.

Rada Gminy
Wójt
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych,
Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży
Pożarnych

Państwowa Straż Pożarna
OSP
Wody Polskie
Placówki ochrony zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Mieszkańcy
Organizacje pozarządowe

2.4.3.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – inwestycje
zwiększające bezpieczeństwo, w tym pieszych, oraz działania
profilaktyczne ze szczególnym naciskiem na edukację dzieci
i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

Policja
Referat Dróg i Infrastruktury
Placówki oświatowe

OSP
Placówki ochrony zdrowia
Referat Promocji i Rozwoju
Pozostali zarządcy dróg
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OBSZAR STRATEGICZNY: WSPÓLNOTA LOKALNA
Cel strategiczny 3:
Aktywność i integracja społeczna.

3.1. Rozwój kapitału intelektualnego.

3.2. Aktywizacja kulturalna oraz ochrona i promocja dziedzictwa.

3.3. Rozwój sportu i rekreacji.

3.4. Aktywizacja i partycypacja społeczna.
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CEL OPERACYJNY

PROPONOWANE MIERNIKI REALIZACJI CELU:


Liczba miejsc w publicznych żłobkach i klubach żłobkowych w przeliczeniu na liczbę
dzieci do lat 3 – rejestr gminy i/lub Bank Danych Lokalnych GUS;



Wyniki egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej – Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Krakowie;



Liczba uczniów korzystających w roku szkolnym z zajęć dodatkowych rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia – Urząd Gminy, organizacje pozarządowe, Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu, świetlice.

3.1 Rozwój kapitału intelektualnego.

Strategia postępowania:
Jak zaznaczono we wstępie do niniejszej strategii, zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminę tworzą z mocy prawa mieszkańcy.
To oni stanowią największy zasób konkurencyjny i jednocześnie potencjał, który należy rozwijać. Ponadto, jak wykazują badania, wysoka dostępność i jakość
żłobków, przedszkoli, czy szkół stanowi kluczowy czynnik dla dobrej oceny warunków życia. Efektywną, dostosowaną do współczesnych wyzwań politykę
oświatową można zatem uznać za jedną z najlepszych inwestycji rozwojowych - w przyszłość młodego pokolenia mieszkańców, jak i całej gminy.
Cel obejmuje szeroki wachlarz działań ukierunkowanych na rozwój kapitału intelektualnego. Jest on trudnym do imitowania źródłem przewagi, które może
stać się atutem w walce konkurencyjnej, która współcześnie dotyczy nie tylko przedsiębiorstw, ale również jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi
to naturalną konsekwencję wzrostu znaczenia wiedzy i umiejętności (czy najszerzej: kompetencji) oraz odpowiedź na wyzwania wynikające chociażby
ze współczesnej gospodarki, w której tworzenie wartości dodanej opiera się w coraz większym stopniu na aktywach niematerialnych.
W związku z ciągle rosnącą liczbą mieszkańców gminy, w tym młodych rodzin z dziećmi, zaplanowano m.in. rozwój oferty opieki nad dziećmi do lat 3, a także
inwestycje w bazę oświatową, w szczególności szkół w miejscowościach notujących stały, duży napływ nowych dzieci, doposażenie placówek w odpowiednie
pomoce dydaktyczno-naukowe. Działania ukierunkowane będą na doskonalenie i poszerzenie oferty, w tym o zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia, jak również wspierające w zakresie pojawiających się potrzeb i trudności, rozwój edukacji technicznej, ekologicznej, medialnej, komunikacyjnocyfrowej, kulturowej i prospołecznej. Podmiotem doskonalenia będą nie tylko uczniowie, ale również kadra zarządzająca i nauczycielska, szczególnie
w kierunku rozwoju umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji proinnowacyjnych uczniów. Oferta szkół będzie ponadto obejmować zajęcia
dedykowane dorosłym. Zgodnie z założeniem, że szkoły mają stać się prawdziwymi lokalnymi ośrodkami wiedzy i edukacji. Rozwijana będzie współpraca
międzynarodowa szkół, która pozwala nie tylko na wzmocnienie umiejętności językowych, ale również daje szansę na poznanie innych kultur, budowę postaw
otwartości, szacunku i tolerancji, czy wreszcie rozbudzenie ciekawości świata, która stanowi siłę napędową do nauki i działania. We współpracy z powiatem
krakowskim realizowane będą zadania związane z ciągłym kojarzeniem systemu kształcenia z potrzebami lokalnego rynku pracy. Mowa m.in. o rozwoju
preorientacji i doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych, czy oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego dla mieszkańców gminy.
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Kluczowe zadania i projekty
3.1.1.

Rozwój oferty opieki nad dziećmi do lat 3.

3.1.2.

Utrzymywanie wysokiej jakości oferty edukacyjnej - inwestycje
w bazę, w szczególności szkół w miejscowościach notujących
stały, duży napływ nowych dzieci, doposażenie placówek
w odpowiednie pomoce dydaktyczno-naukowe.

Odpowiedzialność
Referat Zarządzania Oświatą

Referat Zarządzania Oświatą
Referat Inwestycji

Podmioty zaangażowane/partnerzy
Organizacje pozarządowe
Mieszkańcy

Placówki oświatowe

Organizacje pozarządowe
Gminna Biblioteka Publiczna

3.1.3.

Rozwój oferty szkół pod kątem pełnienia przez nie funkcji
lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Koordynator LOWE

Placówki oświatowe
Rady sołeckie
Parafie
Grupy nieformalne

3.1.4.

Edukacja dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów,
w tym różnorodna oferta zajęć dodatkowych, zarówno
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jak i wspierających
w zakresie pojawiających się potrzeb i trudności.

Organizacje pozarządowe
Placówki oświatowe

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

3.1.5.

Preorientacja i doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych.

Placówki oświatowe

Szkoły branżowe
Organizacje pozarządowe
Starostwo Powiatowe w Krakowie

3.1.6.

Współpraca z powiatem krakowskim w zakresie rozwoju oferty
kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Wójt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.
Witosa w Giebułtowie
Placówki oświatowe

3.1.7.

Rozwój edukacji technicznej, ekologicznej, medialnej,
komunikacyjno-cyfrowej, kulturowej i prospołecznej.

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Gminy – kulturalnych, społecznych,
oświatowych
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Małopolskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli

3.1.8.

Podejmowanie działań dotyczących rozwoju umiejętności
nauczycieli
w
zakresie
kształtowania
kompetencji
proinnowacyjnych uczniów.

Referat Zarządzania Oświatą
Placówki oświatowe

Instytucje działające w obszarze
innowacyjności
Kuratorium oświaty
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

3.1.9.

Rozwój współpracy międzynarodowej szkół.

Placówki oświatowe
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CEL OPERACYJNY

PROPONOWANE MIERNIKI REALIZACJI CELU:



3.2 Aktywizacja kulturalna oraz ochrona i promocja dziedzictwa.





Liczba uczestników zajęć dodatkowych prowadzonych w instytucjach kultury –
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu;
Liczba wydarzeń kulturalnych na terenie gminy w ciągu roku – Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej;
Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych w ciągu roku – Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
Wzrost/spadek aktywnych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej – Gminna
Biblioteka Publiczna;
Liczba wydarzeń organizowanych stale/cyklicznie w świetlicach wiejskich – Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu.

Strategia postępowania:
Na terenie gminy Wielka Wieś aktywnie kultywowana jest kultura i tradycja. Działają liczne zespoły folklorystyczne i inne, m.in. Bęblanie, Białokościelanki,
Czajowianki, Giebułtowianki, Modlnicanie, Modlniczanki, Tomaszowianie, Szycowianie, Wielkowsianki, Wierzchowianie, KGW Bębło, Klub Seniora, Zespół
J.K.M. – JA KOCHAM MUZYKĘ, Orkiestra Dęta. Zespoły te rozwijają swoją działalność przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Przygotowują one cykliczne
programy artystyczne z okazji różnego rodzaju świąt i uroczystości (m.in. Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, Dnia Chorych, Dnia Kobiet, Święta
Plonów – Dożynek itp.), biorą udział w przeglądach i konkursach, odnosząc przy tym sukcesy. Zespoły są sposobem na przekazywanie niematerialnego
dziedzictwa kulturowego kolejnym pokoleniom. Działalność ta wymaga animacji, promocji i ciągłego wsparcia. Jednocześnie na terenie gminy
zlokalizowanych jest kilka wartych uwagi zabytków, m.in. Kościół p. w. św. Mikołaja z II poł. XIX wieku we wsi Biały Kościół, Kościół p. w. św. Wojciecha z XVI
wieku we wsi Modlnica (jeden z najstarszych tego typu obiektów sakralnych w Polsce, wchodzi w skład Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej),
barokowo-klasycystyczny Dwór Konopków z II poł. XVIII wieku w Modlnicy, otoczony parkiem, Kościół p. w. św. Idziego z lat 1602-4 we wsi Giebułtów. Jest
to ogromny zasób, który wiąże się jednak z szeregiem wyzwań w zakresie jego utrzymania, konserwacji, udostępniania, promocji i edukacji.
Niniejszy cel gromadzi działania zarządcze w obszarze kultury i dziedzictwa, przedsięwzięcia dotyczące dbałości o dziedzictwo, a także rozwoju oferty
kulturalnej. Wśród kluczowych zadań administracyjnych o charakterze strategicznym należy wymienić: analizę zasadności rozdzielenia Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu na 2 instytucje: zajmującą się kulturą i dziedzictwem oraz zajmująca się sportem i rekreacją oraz jednocześnie inwestycje w bazę/gminne
zaplecze kulturalne. Kontynuowane i rozwijane będą zadania ukierunkowane na budowanie silnej tożsamości lokalnej, świadomości i poczucia przywiązania
do miejsca zamieszkania, promocję i wspieranie artystów oraz zespołów, folkloru, sztuki ludowej, tradycji i rzemiosła, a także na poprawę stanu zachowania
i dostępności zabytków. Kolejna grupa zadań jest nastawiona na doskonalenie pracy bibliotek, poszerzanie ich oferty, jednak przy mocnym akcentowaniu
funkcji podstawowej, jaką jest upowszechnianie czytelnictwa i umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji. Poza tym, zakłada się też
opracowanie programu dostępności i aktywizacji świetlic wiejskich dla mieszkańców – z efektywnym systemem informowania i angażowania mieszkańców
w organizowane tam wydarzenia.
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Kluczowe zadania i projekty

Odpowiedzialność

Podmioty zaangażowane/partnerzy
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

3.2.1.

Poprawa warunków lokalowych Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Wielkiej Wsi.

3.2.2.

Weryfikacja zasadności rozdzielenia Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu na 2 instytucje: zajmującą się kulturą i dziedzictwem oraz
zajmująca się sportem i rekreacją.

3.2.3.

Budowanie silnej tożsamości lokalnej, poczucia przywiązania do
miejsca zamieszkania, jego specyfiki i historii, m.in. poprzez
dbałość o dziedzictwo kulturowe, w szczególności o charakterze
niematerialnym. Promocja i wspieranie zespołów regionalnych,
folkloru, sztuki ludowej, tradycji i rzemiosła.

Rada Gminy
Wójt

Rada Gminy
Wójt

Formalne i nieformalne zespoły oraz
grupy kulturalne działające przy Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Formalne i nieformalne zespoły oraz
grupy kulturalne działające przy Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu
Placówki oświatowe

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Gminna Biblioteka Publiczna
Twórcy lokalni
Organizacje pozarządowe
Parafie
Rady sołeckie

Rada Gminy

3.2.4.

Poprawa stanu zachowania i dostępności zabytków.

Wójt
Właściciele zabytków

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Organizacje pozarządowe
Parafie
Wojewódzki Konserwator Zabytków
Rady sołeckie

3.2.5.

Wsparcie działalności bibliotek jako nowoczesnych centrów
informacyjnych i multimedialnych oraz ośrodków życia
społecznego (m.in. inwestycje, doposażenie).

Gminna Biblioteka Publiczna

3.2.6.

Podniesienie wskaźników czytelnictwa wśród mieszkańców
m.in. poprzez zapewnienie nowości wydawniczych i promocję
książki.

Gminna Biblioteka Publiczna
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Formalne i nieformalne zespoły oraz
grupy kulturalne działające przy Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu

3.2.7.

Opracowanie programu dostępności i aktywizacji świetlic
wiejskich dla mieszkańców – z efektywnym systemem
informowania i angażowania mieszkańców w organizowane tam
wydarzenia.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Placówki oświatowe

Jednostki zarządzające świetlicami
wiejskimi

Gminna Biblioteka Publiczna
Twórcy lokalni
Organizacje pozarządowe
Parafie
Rady sołeckie
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CEL OPERACYJNY

PROPONOWANE MIERNIKI REALIZACJI CELU:

3.3 Rozwój sportu i rekreacji.



Liczba imprez rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy w ciągu roku - Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu;



Liczba dyscyplin sportowych funkcjonujących na terenie gminy poza piłką nożną –
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, kluby sportowe, placówki oświatowe,
organizacje pozarządowe.

Strategia postępowania:
Współczesny sport nie jest już postrzegany jedynie jako sposób spędzania wolnego czasu, hobby czy zabawa, lecz stał się ważnym elementem życia
społecznego i gospodarczego, instrumentem rozwoju osobistego, kapitału ludzkiego, ekonomicznego, czy najogólniej lokalnego. Sprawia to, że obszar
rekreacji i sportu staje się polem koniecznych inwestycji. Mają one charakter strategiczny – dopiero w perspektywie lat dadzą widoczne i trwałe efekty
społeczne i gospodarcze. Najczęściej wymienianymi są: zdrowie, dobra kondycja i samopoczucie, możliwość efektywnej pracy, ale nie do przecenienia jest
społeczny wymiar sportu, który jest bogatym źródłem bodźców wychowawczych i rozwojowych, stymuluje postawy i zachowania prospołeczne. Sport jako
dyscyplina może wiązać się z konkretnymi korzyściami materialnymi. Ma również silny przekaz marketingowy.
W związku z tym, niniejszy cel operacyjny dotyczy inwestycji i działań miękkich ukierunkowanych na rozwój sportu i rekreacji. Znaczenie tego obszaru rośnie
również w kontekście walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy. Wśród kluczowych zadań zaplanowano m.in. partycypacyjne opracowanie programu
rozwoju sportu i rekreacji, który uszczegółowi strategię postępowania w tym zakresie, aby możliwe było osiągnięcie wszystkich korzyści, opisanym wyżej.
Poza tym, zakłada się działania dotyczące rozwoju infrastruktury - rozbudowę bazy sportowej, w tym przy szkołach, w tym pod kątem dywersyfikacji oferty
sportowej, a także infrastruktury rowerowej wraz z zapleczem, tworzenie miejsc obsługi rowerzystów, integrację tras, oznakowanie, promocję - w tym
poprzez akcje i wydarzenia.
Mając na uwadze położenie gminy w rejonie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, piękne dolinki jurajskie, liczne wapienne formy skalne o oryginalnych
kształtach (m.in.: Maczuga Herkulesa, Iglica, Sokola Skała), jaskinie oraz bujną roślinność, planuje się opracowanie skutecznego systemu promocji atrakcji
turystycznych i rekreacyjnych, bazujących na tych walorach. Chodzi o działania nie tyle kierowane do turystów i gości, w tym z Krakowa, ale przede wszystkim
do mieszkańców gminy, aby również oni aktywnie korzystali z tej oferty czasu wolnego.
Kluczowe zadania i projekty

3.3.1.

Opracowanie programu rozwoju sportu i rekreacji
(dywersyfikacja oferty, profesjonalizacja, rozwój bazy sportowej,
zajęcia sportowe w szkołach, promocja gminy poprzez sport).

Odpowiedzialność

Kluby sportowe
Radni
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Podmioty zaangażowane/partnerzy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Placówki
oświatowe
Organizacje pozarządowe
Parafie
Rady sołeckie
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3.3.2.

Rozbudowa bazy sportowej, także przy szkołach, w tym pod
kątem dywersyfikacji oferty sportowej (inne dyscypliny niż
powszechnie występująca piłka nożna).

Referat Promocji i Rozwoju
Referat Inwestycji
Placówki oświatowe

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Kluby sportowe
Organizacje pozarządowe
Rady sołeckie
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Kluby sportowe

3.3.3.

Rozwój infrastruktury rowerowej wraz z zapleczem, tworzenie
miejsc obsługi rowerzystów, integracja tras, oznakowanie,
promocja - w tym poprzez akcje i wydarzenia, pilotażowe
wdrożenie systemu roweru gminnego.

Placówki oświatowe
Referat Promocji i Rozwoju
Referat Inwestycji

Organizacje pozarządowe
Parafie
Rady sołeckie
Gminy sąsiednie
LGD „Korona Północnego Krakowa”
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

3.3.4.

Opracowanie skutecznego systemu promocji atrakcji
turystycznych i rekreacyjnych, bazujących na lokalnych walorach
przyrodniczych - działania skierowane głównie do mieszkańców
gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna
Referat Promocji i Rozwoju

Placówki oświatowe
Organizacje pozarządowe
Parafie
Rady sołeckie
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CEL OPERACYJNY

3.4 Aktywizacja i partycypacja społeczna.

PROPONOWANE MIERNIKI REALIZACJI CELU:


Liczba aktywnych organizacji pozarządowych, współpracujących z gminą - Urząd
Gminy;



Wysokość środków finansowych przeznaczanych na konkursy dla organizacji
pozarządowych – Urząd Gminy;



Liczba zadań zlecanych organizacjom pozarządowym – Urząd Gminy.

Strategia postępowania:
Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, państwo, jego jednostki i instytucje powinny wspierać wszelką aktywność obywatelską. Mieszkańcy są
najbliżej realnych problemów i potrzeb społecznych, często wiedzą jak większość z nich rozwiązać, potrzebują jednak wsparcia. Bez względu na to, czy działają
w formie instytucjonalnej, czy nie. Takie wsparcie jest kluczową inwestycją rozwojową. Silne społeczeństwo to bowiem przede wszystkim mieszkańcy pełni
odpowiedzialności za wspólne dobro i zaangażowani w sprawy lokalne. Dlatego potrzeba ciągłego poszerzania i doskonalenia metod i mechanizmów
partycypacyjnych, pozwalających mieszkańcom uczestniczyć w procesie zarządzania sprawami publicznymi oraz współdecydować o jakości życia.
Polski system prawny przewiduje współpracę samorządów z organizacjami pozarządowymi w ramach określonych reguł, z wykorzystaniem proponowanych
w nim narzędzi. W przypadku niniejszego celu chodzi o ciągle doskonalenie systemu lokalnego w kierunku maksymalnej obiektywności, równości
i transparentność działań, intensyfikację procesów wdrażania i upowszechniania wszelkich form i narzędzi współpracy międzysektorowej o charakterze
finansowym i niefinansowym oraz ciągłe poszukiwanie nowych obszarów kooperacji.
Zakłada się w szczególności wsparcie merytoryczne, organizacyjne, lokalowe, promocyjne, finansowe i prawno-księgowe organizacji pozarządowych oraz
innych form inicjatyw społecznych. Wyzwaniem jest rozwój narzędzi międzysektorowej współpracy finansowej, wśród których należy wyróżnić: powierzanie
i wspieranie realizacji zadań publicznych, w tym w oparciu o umowy wieloletnie, co pozwala na długofalowe planowanie zarówno przez organizacje
pozarządowe, jak i organy administracji publicznej, a także dofinansowanie podmiotów aplikujących o środki zewnętrzne (zabezpieczenie części lub całości
tzw. wkładu własnego) – jako dodatkowe wzmocnienie możliwości pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe, a tym samym budowanie ich
niezależności i profesjonalizacji.
Zakłada się szerokie działania na rzecz promocji i wsparcia wolontariatu. Ważnym elementem będzie upowszechnienie wśród lokalnych przedsiębiorców
społecznej odpowiedzialności biznesu.
Aktywność mieszkańców będzie ponadto pobudzana poprzez kontynuację programu budowy budynków wielofunkcyjnych w miejscowościach na terenie
gminy. Szczególną grupą adresatów działań animacyjnych i pomocowych będą seniorzy i seniorki, dla których – m.in. w ramach planu strategicznego
„Aktywni i potrzebni” – rozwijana będzie oferta edukacyjna, kulturalna, społeczna i rekreacyjno-sportowa.
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Kluczowe zadania i projekty
3.4.1.

Uzupełnienie sieci budynków wielofunkcyjnych w gminie.

3.4.2.

Zwiększenie wykorzystania zasobów instytucji publicznych dla
rozwijania aktywności mieszkańców - animacja wydarzeń
w istniejącej bazie budynków wielofunkcyjnych i strażnic na
terenie gminy, promocja wydarzeń wśród mieszkańców.

3.4.3.

Wsparcie merytoryczne, organizacyjne, finansowe i prawnoksięgowe organizacji pozarządowych oraz innych form inicjatyw
społecznych, w tym nowe formy wsparcia, np.: konkurs na
dofinansowanie wkładów własnych itp.

3.4.4.

Powierzanie i wspieranie realizacji zadań publicznych
organizacjom pozarządowym, w tym w oparciu o umowy
wieloletnie.

Odpowiedzialność
Rada Gminy
Wójt

Podmioty zaangażowane/partnerzy
Rady sołeckie
Formalne i nieformalne grupy
mieszkańców
Gminna Biblioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Instytucje publiczne

Placówki oświatowe
Organizacje pozarządowe
Parafie
Rady sołeckie
Organizacje pozarządowe

Referat Spraw Obywatelskich
Referat Promocji i Rozwoju

Wójt

Rady sołeckie
Formalne i nieformalne grupy
mieszkańców
Organizacje pozarządowe
Gminna Biblioteka Publiczna

3.4.5.

Stworzenie oferty edukacyjnej, kulturalnej, społecznej
i rekreacyjno-sportowej dla osób starszych, w tym realizacja
strategii dla seniorów „Aktywni i potrzebni”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
LOWE

Placówki oświatowe
Organizacje pozarządowe
Parafie
Rady sołeckie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwa z terenu gminy

3.4.6.

Rozwijanie indywidualnej i korporacyjnej filantropii oraz
wolontariatu.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Referat Promocji i Rozwoju

Gminna Biblioteka Publiczna
Placówki oświatowe
Organizacje pozarządowe
Parafie
Rady sołeckie
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwa z terenu gminy

3.4.7.

Promocja aktywności prospołecznej przedsiębiorstw.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Referat Promocji i Rozwoju

Gminna Biblioteka Publiczna
Placówki oświatowe
Organizacje pozarządowe
Parafie
Rady sołeckie
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OBSZAR STRATEGICZNY: WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO
Cel strategiczny 4:
Współpraca na rzecz zrównoważonego, trwałego i społecznie wrażliwego rozwoju.

4.1. Doskonalenie administracji i zarządzania.

4.2. Godzenie potrzeb i oczekiwań różnych grup mieszkańców, biznesu oraz turystów i gości.
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CEL OPERACYJNY

4.1 Doskonalenie administracji i zarządzania.

PROPONOWANE MIERNIKI REALIZACJI CELU:


Liczba pracowników samorządowych podnoszących własne kompetencje
zawodowe w ramach różnych form doskonalenia – Urząd Gminy;



Odsetek spraw załatwianych w urzędzie za pomocą platformy ePUAP lub innych
narzędzi cyfrowych – Urząd Gminy;



Liczba dziedzin realizowanych przez gminę jako zadania własne, podlegających
stałemu monitorowaniu świadczonych usług – Urząd Gminy;



Liczba partnerstw, zrzeszeń i sieci, w których gmina bierze aktywny udział – Urząd
Gminy.

Strategia postępowania:
Wymagania obywateli wobec administracji publicznej stale rosną, pojawia się nowy standard obsługi. Działania w ramach niniejszego celu ukierunkowane
są zatem na zwiększenie skuteczności programowania i wdrażania polityki rozwoju na szczeblu lokalnym oraz podniesienie jakości funkcjonowania instytucji
publicznych. Nowoczesne zarządzanie publiczne powinno opierać się na zasadach: przejrzystości (np. jasne procedury i proces decyzyjny, komunikacja),
efektywności (uzyskiwanie określonych rezultatów z wykorzystaniem zaplanowanych zasobów), szerokiej współpracy przy realizacji zadań (i rozwiązywaniu
ewentualnych problemów między różnymi podmiotami), a także angażowania i uczestnictwa mieszkańców w procesach zarządzania i podejmowania decyzji,
w tworzeniu lepszych polityk publicznych i rozwiązań wdrożeniowych, dążeniu do wysokich standardów świadczonych usług.
Kierunki interwencji zakładają sukcesywne rozwijanie się samorządu lokalnego i systemu zarządzania w kierunku kompletnego, spójnego, uczącego się
i otwartego na dialog. Kontynuowane będą działania z zakresu doskonalenia kompetencji pracowników samorządowych (kursy, szkolenia, studia, wizyty
studyjne, staże, instrumenty motywacyjne itp.). A także rozwijane dotychczasowe i nowe e-usługi. Sposobem na wymierną poprawę będzie w pierwszej
kolejności rzetelna ocena dostępności i jakości usług oraz satysfakcji odbiorców, np. poprzez cykliczne badanie potrzeb i opinii mieszkańców w zakresie
komfortu życia i jakości usług publicznych. Przeglądane i aktualizowane będą dokumenty strategiczne i rozwojowe - zgodnie z potrzebami społecznogospodarczymi i wymogami prawnymi.
Strategia działania zakłada tworzenie szerokich sieci współpracy w układzie zarówno horyzontalnym, jak i wertykalnym. Dotyczy to m.in. kooperacji
w ramach Metropolii Krakowskiej (ZIT), w sieciach współpracy terytorialnej i międzysamorządowej, w tym z zagranicznymi jednostkami samorządu
terytorialnego.
Ważnym elementem będzie także doskonalenie systemu komunikacji i promocji. Prowadzone badanie ankietowe wśród mieszkańców wykazało, że sama
dobrze przekazana informacja powoduje, że mają oni poczucie wpływu na władzę i jej działania. Pozytywne oceny polityki informacyjnej przekładają się
ponadto na dobre oceny jakości życia oraz oceny zainteresowania władz inicjatywami społecznymi zgłaszanymi przez mieszkańców. Dotyczy to również
komunikacji zewnętrznej. Planuje się m.in. niestandardowe działania PR, w tym poprzez promocję i wspieranie rozwoju rekreacji i dyscyplin sportowych
opartych na zasobach endogenicznych – np. sporty wspinaczkowe, wyczynowe i podobne, a także stworzenie rozpoznawalnej marki (kulturalnej lub innej)
o zasięgu ponadlokalnym.
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Kluczowe zadania i projekty
4.1.1.

Systematyczne doskonalenie
samorządowych.

kompetencji

Odpowiedzialność
pracowników

Wójt
Jednostki gminne

Podmioty zaangażowane/partnerzy
Pracownicy samorządowi
Jednostki gminne

4.1.2.

Zwiększanie dostępności i upowszechnianie korzystania
przez mieszkańców z usług cyfrowych w administracji
samorządowej (e-administracja).

Organizacje pozarządowe
Referat Organizacyjny

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Operatorzy cyfrowi

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Doskonalenie systemu informacji i dialogu wewnątrz wspólnoty
lokalnej, w tym skuteczne kierowanie (za pomocą nowoczesnych
kanałów przekazu) aktualnej informacji na temat instytucji
publicznych na terenie gminy, ich lokalizacji i oferty.
Sukcesywne wprowadzanie narzędzi monitorowania usług
publicznych, badania ich jakości oraz satysfakcji odbiorców.

Rozwijanie współpracy w ramach Metropolii Krakowskiej (ZIT).

Referat Organizacyjny
Jednostki gminne
Referat Promocji i Rozwoju
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Promocji i Rozwoju
Jednostki gminne
Wójt

Organizacje pozarządowe
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Organizacje pozarządowe
Mieszkańcy
Rady sołeckie
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Gminna Biblioteka Publiczna
Placówki oświatowe
Organizacje pozarządowe

4.1.6.

Stworzenie rozpoznawalnej marki (kulturalnej lub innej)
o zasięgu ponadlokalnym.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Referat Promocji i Rozwoju

Parafie
Rady sołeckie
Formalne i nieformalne zespoły oraz
grupy kulturalne działające przy Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu
Twórcy lokalni
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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Gminna Biblioteka Publiczna

4.1.7.

Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku gminy w oparciu
o niestandardowe działania PR, w tym poprzez promocję
i wspieranie rozwoju rekreacji i dyscyplin sportowych opartych
na zasobach endogenicznych – np. sporty wspinaczkowe,
wyczynowe i podobne.

Kluby sportowe i sportowcy
Referat Promocji i Rozwoju

Związki sportowe
Placówki oświatowe
Organizacje pozarządowe
Parafie
Rady sołeckie

4.1.8.

Uczestnictwo gminy w sieciach
samorządami,
upowszechniających
(m.in. w ramach Interreg).

współpracy między
dobre
praktyki

4.1.9.

Rozwijanie
dwustronnej
współpracy
partnerskiej
z zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Rada Gminy
Wójt
Rada Gminy
Wójt
Referat Promocji i Rozwoju

Krajowe i zagraniczne sieci współpracy
samorządowej
Partnerskie jednostki samorządu
terytorialnego z zagranicy
Mieszkańcy

4.1.10.

Aktualizowanie dokumentów strategicznych i rozwojowych
zgodnie z potrzebami i wymogami prawnymi.

Referat Promocji i Rozwoju

Przedsiębiorcy
Organizacje pozarządowe
Firmy analityczne i doradcze
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CEL OPERACYJNY

PROPONOWANE MIERNIKI REALIZACJI CELU:


4.2 Godzenie potrzeb i oczekiwań różnych grup mieszkańców, biznesu

oraz turystów i gości.

Liczba miejsc parkingowych na terenie gminy – Urząd Gminy;
Udział % dochodów z PIT w dochodach własnych budżetu gminy – Bank Danych
Lokalnych GUS;

Strategia postępowania:
Na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców gminy dynamicznie rośnie. Zyskują przede wszystkim miejscowości położone najbliżej Krakowa. Saldo
migracji wewnętrznych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, w tym w zestawieniu ze średnią powiatową i wojewódzką. Z tych danych wyłania się
wizerunek Wielkiej Wsi jako gminy niezwykle popularnej do osiedlania się, w czym zapewne większość stanowią byli mieszkańcy Krakowa. Gmina, dzięki
swoim walorom przyrodniczo-krajobrazowym oraz ofercie rekreacyjno-wypoczynkowej, pozostaje również bardzo atrakcyjnym i coraz częściej odwiedzanym
przez mieszkańców Krakowa miejscem spędzania czasu wolnego. Świadczy to bardzo dobrze o jej pozycji konkurencyjnej, powoduje jednocześnie nierzadkie
sytuacje problemowe i konfliktowe, związane m.in. z rosnącą gęstością zaludnienia czy masowymi przepływami ludzi, w szczególności w czasie weekendów.
Jednym z kluczowych problemów jest brak meldowania się na terenie gminy przez nowych mieszkańców, a w konsekwencji brak wpływów z podatków, które
mogłyby zostać częściowo zainwestowane w rozwój infrastruktury oraz doskonalenie usług. Stąd kontynuowane będą wszelkie akcje informacyjne
i promocyjne, zachęcające mieszkańców do odprowadzania podatków dochodowych na terenie gminy, wskazujące korzyści, dodatkowe możliwości
rozwojowe dla wspólnoty lokalnej, a jednocześnie wdrażane konkretne przedsięwzięcia motywujące nowych mieszkańców do meldunku.
Ruch rekreacyjno-turystyczny stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, w tym obszarów o szczególnych walorach (z których część jest objęta
ochroną). Do najważniejszych i najliczniej odwiedzanych atrakcji należą tzw. dolinki podkrakowskie – liczne, rozległe jary z szeregiem form krasowych, jak
grupy skał, ostańce, jaskinie czy wywierzyska, na czele z położonymi fragmentarycznie na obszarze jednostki Doliną Będkowską, Doliną Kobylańską, Doliną
Prądnika i Doliną Kluczwody, Jaskinią Nietoperzową czy Jaskinią Wierzchowską Górną. Problemem są ogromne weekendowe napływy ludności w zestawieniu
z brakiem odpowiednio przygotowanej infrastruktury obsługującej ten ruch i brakiem wzmożonej kontroli. Niedostatek miejsc parkingowych skutkuje
stratami dla środowiska, jak również mieszkańców zamieszkujących w pobliżu atrakcji. Stąd planowane są inwestycje w infrastrukturę parkingową oraz
stanowcze i konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa przez osoby odwiedzające gminę. Wykorzystane zostaną ponadto instrumenty
z zakresu planowania przestrzennego - zaostrzenie planu dla utrzymania ładu osadniczego i ochrony terenów przyrodniczych.
Duża i rosnąca liczba mieszkańców oznacza coraz to nowe problemy, potrzeby i oczekiwania społeczne, w tym dotyczące rozwoju infrastruktury, które często
wzajemnie się kłócą. Stąd opracowany zostanie - z zaangażowaniem ekspertów i mieszkańców - Wieloletni Plan Inwestycyjny, który połączy proces
budżetowy z procesem planistycznym, przyczyniając się do skutecznego, długookresowego, kompleksowego i bardziej przejrzystego zarządzania
inwestycjami. Jest to też sposób na lepszą komunikację władzy z mieszkańcami, którzy otrzymają wiarygodną i jasną informację: kiedy, gdzie i jakie
inwestycje zamierza realizować samorząd gminy (mając wpływ na te decyzje na etapie partycypacyjnego tworzenia planu).

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030

59

Kluczowe zadania i projekty

Odpowiedzialność

4.2.1.

Budowa infrastruktury parkingowej w miejscach najczęściej
uczęszczanych turystycznie.

4.2.2.

Kontynuowanie
działań
zachęcających
mieszkańców
do odprowadzania podatków dochodowych na terenie gminy –
prezentacja korzyści dla wspólnoty lokalnej, akcje informacyjne
i promocyjne, działania na rzecz wdrożenia karty mieszkańca.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

Zaostrzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla
utrzymania ładu osadniczego i ochrony terenów przyrodniczych.

Konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa
przez osoby odwiedzające gminę (parkowanie w miejscach do
tego przeznaczonych, ochrona środowiska przyrodniczego
gminy, przestrzeganie porządku itp.).

Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
z zaangażowaniem ekspertów i mieszkańców.

–

Referat Inwestycji

Wójt

Podmioty zaangażowane/partnerzy
Właściciele gruntów
Rady sołeckie
Organizacje pozarządowe
Ojcowski Park Narodowy
Zespół Krakowskich Parków
Krajobrazowych
Rady sołeckie
Organizacje pozarządowe
Formalne i nieformalne grupy
mieszkańców

Rada Gminy

Przedsiębiorcy
Właściciele gruntów
Rady sołeckie
Organizacje pozarządowe
Ojcowski Park Narodowy
Zespół Krakowskich Parków
Krajobrazowych

Urząd Gminy

Organizacje pozarządowe
Rady sołeckie
Policja
Ojcowski Park Narodowy
Zespół Krakowskich Parków
Krajobrazowych

Rada Gminy
Wójt
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Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030
z wytycznymi i założeniami zawartymi w dokumentach wyższego
rzędu
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030 jest spójna z dokumentami strategicznymi
szczebla krajowego, regionalnego i ponadlokalnego, m.in.:


Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.);



Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030;



Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (projekt do konsultacji społecznych
z dnia 29.08.2019 roku).

Zgodność została przedstawiona w poniższej tabeli.

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju

4.2 Godzenie potrzeb i oczekiwań różnych grup
mieszkańców, biznesu oraz turystów i gości.

Cel strategiczny 4:
Współpraca na
rzecz
zrównoważonego,
trwałego i
społecznie
wrażliwego
rozwoju.

4.1 Doskonalenie administracji i zarządzania.

3.4 Aktywizacja i partycypacja społeczna.

3.3 Rozwój sportu i rekreacji.

3.2 Aktywizacja kulturalna oraz ochrona i promocja
dziedzictwa.

Cel strategiczny 3:
Aktywność i integracja
społeczna.

3.1 Rozwój kapitału intelektualnego.

2.4 Dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców.

2.3 Profilaktyka i ochrona zdrowia oraz skuteczna
polityka społeczna.

2.2 Kreowanie przyjaznych przestrzeni publicznych
sprzyjających integracji społecznej.

2.1 Wysoka jakość środowiska oraz świadomi
ekologicznie mieszkańcy.

1.3 Budowa zintegrowanego i zrównoważonego
systemu transportowego.

1.2 Wsparcie przedsiębiorczości oraz konkurencyjności
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Cele i priorytety nadrzędnych
dokumentów strategicznych

1.1 Wzmacnianie rozwoju gospodarczego i
inwestycyjnego.

Cele operacyjne Strategii
Rozwoju Gminy Wielka Wieś
na lata 2020-2030

Cele strategiczne Strategii
Rozwoju Gminy Wielka Wieś
na lata 2020-2030

Cel strategiczny 2:
Cel strategiczny 1: Komfort i bezpieczeństwo
Innowacyjna
mieszkańców w wymiarze
i konkurencyjna
środowiskowym,
gospodarka lokalna. publicznym, zdrowotnym
i społecznym.

I. Trwały wzrost gospodarczy
oparty coraz silniej o wiedzę, dane
i doskonałość organizacyjną.

II. Rozwój społecznie wrażliwy
i terytorialnie zrównoważony.
III. Skuteczne państwo i instytucje
służące wzrostowi oraz włączeniu
społecznemu i gospodarczemu.

Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2030

Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym
1.1 Wzmacnianie szans
rozwojowych obszarów słabszych
gospodarczo.
1.2 Wykorzystywanie potencjału
rozwojowego miast średnich
tracących funkcje społecznogospodarcze.

1.3 Przyspieszenie transformacji
profilu gospodarczego Śląska.
1.4 Przeciwdziałanie kryzysom na
obszarach zdegradowanych.
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1.5 Rozwój infrastruktury
wspierającej dostarczanie usług
publicznych i podnoszącej
atrakcyjność inwestycyjną
obszarów.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych
2.1 Rozwój kapitału ludzkiego
i społecznego.
2.2 Wspieranie przedsiębiorczości
na szczeblu regionalnym i
lokalnym.
2.3 Innowacyjny rozwój regionu
i doskonalenie podejścia opartego
na Regionalnych Inteligentnych
Specjalizacjach.

Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie
3.1 Wzmacnianie potencjału
administracji na rzecz zarządzania
rozwojem.
3.2 Wzmacnianie współpracy
i zintegrowanego podejścia do
rozwoju na poziomie lokalnym,
regionalnym i ponadregionalnym.

3.3 Poprawa organizacji
świadczenia usług publicznych.
3.4 Efektywny i spójny system
finansowania polityki regionalnej.

Rozwój społecznie wrażliwy, sprzyjający rodzinie

Strategia Rozwoju Województwa „Małopolskiego 2020”

Kierunek działań 1: Małopolskie
rodziny
Kierunek działań 2:Opieka
zdrowotna
Kierunek działań 3:Edukacja
Kierunek działań 4:Ochrona
dziedzictwa i uczestnictwo
w kulturze

Kierunek działań 5: Wspieranie
aktywności zawodowej
Kierunek działań 6:
Bezpieczeństwo mieszkańców
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Małopolski
Kierunek działań 1: Innowacyjna
Małopolska
Kierunek działań 2:
Konkurencyjność
i przedsiębiorczość
Kierunek działań 3: Turystyka,
sport i przemysły czasu wolnego
Kierunek działań 4: Zintegrowany i
zrównoważony transport

Kierunek działań 5: Cyfrowa
Małopolska
Kierunek działań 6: Gospodarka
o obiegu zamkniętym
Wysoka jakość środowiska przyrodniczego, krajobrazu i przestrzeni zamieszkania oraz świadomi ekologicznie Małopolanie
Kierunek działań 1: Poprawa
jakości powietrza
Kierunek działań 2: Zrównoważone
gospodarowanie wodą i łagodzenie
skutków ekstremalnych zjawisk
przyrodniczych
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Strategia Rozwoju Województwa „Małopolskiego 2020”

Kierunek działań 3: Energetyka
odnawialna i efektywność
energetyczna

Kierunek działań 4: Racjonalna
gospodarka odpadami
Kierunek działań 5: Ochrona
i kształtowanie bioróżnorodności
oraz krajobrazu Małopolski

System zarządzania strategicznego rozwojem w województwie dostosowany do wyzwań dekady 2020-2030
Kierunek działań 1: System
zarządzania strategicznego
rozwojem

Kierunek działań 2: Współpraca
i partnerstwo
Kierunek działań 3: Promocja
Małopolski
Zrównoważony i trwały rozwój województwa w oparciu o endogeniczne potencjały poszczególnych obszarów Małopolski
Kierunek działań 1: Rozwój
przestrzenny województwa
Kierunek działań 2: Wsparcie
małopolskich miast
Kierunek działań 3: Rozwój
obszarów wiejskich
Kierunek działań 4: Spójność
wewnątrzregionalna i dostępność
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System wdrażania, monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii
Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030
System wdrażania
Instytucją zarządzającą wdrażaniem Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030 jest
Referat Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Wielka Wieś. Do jego zadań należy w szczególności:


realizacja przypisanych mu zadań i projektów,



koordynacja współpracy oraz ciągłe pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji zadań
zapisanych w strategii,



monitorowanie i ewaluacja procesu realizacji zadań określonych w strategii, przygotowywanie
sprawozdań,



kreowanie i przyjmowanie propozycji nowych zadań od partnerów realizacyjnych i odbiorców
działań strategii, koordynacja procesu jej aktualizacji (współpraca z Radą Gminy Wielka Wieś,
która będzie wsparciem merytorycznym, a do jej zadań należy w szczególności podejmowanie
uchwał w zakresie aktualizacji dokumentu),



poszukiwanie wraz z innymi podmiotami zaangażowanymi pozabudżetowych źródeł
finansowania realizacji zadań i projektów,



zapewnienie działań w zakresie informacji i promocji strategii.

Ponadto, w procesie realizacji strategii kluczową rolę odgrywać będzie przywództwo polityczne
i organizacyjne Wójta Gminy, rozumiane jako strategiczna rola organu wykonawczego
samorządu gminnego w stymulowaniu i koordynacji działań podejmowanych przez różnorodne
podmioty i środowiska, jak również w mobilizowaniu oraz integrowaniu zasobów pozostających w ich
dyspozycji – na rzecz realizacji celów strategicznych. Tym bardziej, że wdrażanie strategii powinno się
odbywać poprzez budowę i rozwijanie sieci aktywnej współpracy terytorialnej, międzysektorowej
i międzyorganizacyjnej. Podstawową zasadą, określającą sposób postępowania w tym zakresie, winna
być zasada partnerstwa. Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030 zawiera bowiem
działania, za realizacje których odpowiadać będzie nie tylko Urząd Gminy Wielka Wieś i jednostki
organizacyjne gminy, ale także inne organizacje publiczne, pozarządowe czy prywatne. Wynika to
z założenia, że kierunki interwencji zapisane w strategii wynikają nade wszystko ze zdiagnozowanych
problemów i potrzeb mieszkańców, a nie są prostym przełożeniem kompetencji określonych w ustawie
jedynie dla gminy. Skuteczność prowadzonych działań będzie zatem warunkowana sprawnością
i efektywnością mechanizmów współdziałania między zaangażowanymi stronami. Wszyscy
partnerzy realizujący zadania i projekty zdefiniowane w dokumencie są proszeni o aktywną
współpracę z gminą, w szczególności z Referatem Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Wielka Wieś.
Projekty i zadania w ramach Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030 będą realizowane
w różnych okresach czasowych: od akcji jednorazowych, poprzez działania realizowane przez kilka
tygodni, miesięcy, rok, kilka lat, aż do zadań ciągłych.
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030 będzie wdrażana przy wykorzystaniu
zróżnicowanych instrumentów, obejmujących narzędzia programowe i finansowe, których zakres
przedmiotowy lub kierunki wydatkowania środków podlegają bezpośredniej kontroli ze strony
organów samorządu. Są to m.in. programy branżowe, uszczegóławiające priorytety oraz strategie
postępowania w ramach konkretnych obszarów, uchwały budżetowe i inne dokumenty finansowe,
określające krótko- i długofalowe kierunki koncentracji środków finansowych, projekty (w tym
wykorzystujące zewnętrzne źródła finansowania), projekty międzysektorowe i międzyorganizacyjne,
w tym zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
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Monitoring, ewaluacja i aktualizacja dokumentu
Podstawą skutecznego wdrażania strategii jest dysponowanie wiedzą na temat postępów osiąganych
w zakresie realizowanych działań oraz zdolność do reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy
przyjętymi założeniami a uzyskiwanymi efektami.
Sprawozdawczość (na potrzeby monitoringu, jak również ewaluacji) będzie realizowana w okresach
rocznych, w szczególności w oparciu o analizę wskaźnikową, opracowywaną przez Referat Promocji
i Rozwoju Urzędu Gminy Wielka Wieś, na podstawie własnych danych i informacji, statystyki publicznej
(generowanej przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Banku Danych Lokalnych oraz gminę i jej
jednostki), a także statystyk realizatorów i partnerów realizacyjnych. Analiza powinna uwzględniać
mierniki przyporządkowane każdemu z celów operacyjnych1, zdefiniowanych w ramach Strategii
Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030, wskazując zmianę, jej zakres i kierunek (w tym
w odniesieniu do roku bazowego) oraz – w przypadku niepożądanych tendencji – rekomendacje
zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu wdrażania.
W miarę możliwości, sprawozdawczość zostanie oparta także o raport z realizacji poszczególnych
działań, przygotowywany przez Referat Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Wielka Wieś na podstawie
informacji własnych oraz otrzymanych od partnerów realizacyjnych i podmiotów zaangażowanych.
W takim przypadku będą oni proszeni o przedstawienie okresowych raportów z realizacji własnych
działań, określonych w Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030, z wykorzystaniem
zestandaryzowanego formularza sprawozdawczego. Raport może obejmować m.in. skrótowe
przedstawienie aktualnego stanu realizacji poszczególnych kierunków interwencji, ewentualnych
trudności realizacyjnych, z uwzględnieniem proponowanych działań naprawczych, oraz wielkość
środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunków interwencji w badanym roku,
w podziale na źródła finansowania.
Sprawozdawczość zostanie skoordynowana z nałożonym na gminy, zgodnie z dyspozycją art. 28aa.
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obowiązkiem opracowania i przedstawienia
w terminie do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie
działalności władz samorządowych w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy.
Monitoring prowadzony będzie w celu zapewnienia ciągłości, prawidłowości i efektywności realizacji
Strategii – pozwoli to wykryć zagrożenia i ewentualną konieczność modyfikacji planowanych do
realizacji zadań lub podmiotów odpowiedzialnych/współpracujących przy realizacji zadań.
Ponadto, zakłada się, że w połowie okresu obowiązywania i wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Wielka
Wieś na lata 2020-2030, tj. w 2025 roku, oraz po zakończeniu jej realizacji, tj. po 2030 roku - dokonana
zostanie ewaluacja, rozumiana jako ocena interwencji według jej rezultatów, oddziaływania oraz
potrzeb, które miała spełnić. Prowadzona ewaluacja służyć będzie, w odróżnieniu od
sprawozdawczości, usprawnieniu projektów oraz programów oraz będzie próbą odpowiedzi na
pytanie, jak można udoskonalić realizowane przedsięwzięcia lub wprowadzić nowe rozwiązania.
Ewaluacja będzie miała na celu podnoszenie jakości działań poprzez zwiększenie ich adekwatności,
skuteczności, użyteczności, efektywności i trwałości. Ewaluacja realizowana będzie w formie spotkania
strategicznego z udziałem władz samorządowych oraz najważniejszych interesariuszy strategii.

1

W wyborze mierników przyjęto zasadę ich ograniczonej liczby dla każdego z celów. Przy doborze wskaźników
kierowano się adekwatnością, uwzględniono również ograniczenia związane z dostępnością i możliwością pozyskiwania
danych.
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Ramy finansowe realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś
na lata 2020-2030
Chcąc zrealizować konkretne zamierzenia wynikające ze strategii, oprócz adekwatnych zasobów
ludzkich i rzeczowych, niezbędne jest posiadanie odpowiednich nakładów finansowych.
Dla prowadzenia efektywnej i skutecznej polityki rozwoju gminy powinny być wykorzystane wszystkie
dostępne środki finansowe. Biorąc to pod uwagę, a także zakładany okres obowiązywania strategii,
należy wyszczególnić następujące potencjalne źródła finansowania działań rozwojowych gminy:


środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym województwa, powiatu oraz
środki własne gminy,



środki pochodzące z budżetu państwa,



środki funduszy celowych np. pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,



fundusze europejskie dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Inicjatyw Wspólnotowych oraz
Wspólnej Polityki Rolnej,



inne fundusze ze źródeł europejskich jak np. fundusze norweskie i fundusze EOG,



środki sektora prywatnego, w tym formuła partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fundusze
sektora pozarządowego.



kredyty bankowe, pożyczki oraz inne instrumenty finansowe.

Z punktu widzenia dostępnych środków zewnętrznych, najistotniejszym źródłem finansowania,
zarówno w zakresie zadań inwestycyjnych, jak i tzw. „projektów miękkich”, czyli projektów
ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich, są fundusze europejskie. Do głównych z nich należą:


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), ukierunkowany na wzmacnianie spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości,



Europejski Fundusz Społeczny (EFS), którego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi,



Fundusz Spójności, którego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych
oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie
infrastruktury transportowej i ochrony środowiska,



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), zajmujący się
wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów
wiejskich.

Mając na względzie okres obowiązywania opracowanej Strategii Rozwoju, należy przyjąć,
iż finansowanie działań w niej określonych będzie przypadało na końcówkę perspektywy budżetowej
Unii Europejskiej na lata 2014-2020, ale przede wszystkim obejmie już nowy okres Wieloletnich Ram
Finansowych na lata 2021-2027.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Aktualnie najważniejszym możliwym źródłem finansowania działań gminy, określonych w strategii,
jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO) na lata 2014-2020.
Na realizację programu zostało przeznaczone 2,87 mld euro z funduszy europejskich. Program składa
się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych, spośród których największe środki zaplanowano na
politykę energetyczną i infrastrukturę transportową. W ramach RPO przewidziano zastosowanie trzech
typów instrumentów rozwoju terytorialnego: zintegrowanej inwestycji terytorialnej, subregionalnego
programu rozwoju oraz programów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich2. Zgodnie z informacją
Instytucji
Zarządzającej
Regionalnym
Programem
Operacyjnym,
od
uruchomienia
RPO do 31.10.2019 roku podpisano 3 188 umów o wartości dofinansowania środków
UE: 9 457 215 614 zł, co stanowi 77% alokacji programu3. Zatem istnieje możliwość pozyskania
dofinansowania jeszcze w obecnej perspektywie, w ramach ogłaszanych konkursów oraz w ramach
trybu pozakonkursowego.
W przypadku poszczególnych Osi priorytetowych, wartości dofinansowania w ramach podpisanych
umów o dofinansowanie od uruchomienia programu kształtują się następująco4:
Osie priorytetowe RPO WM

Wartość
dofinansowania

Procent alokacji osi

1. Gospodarka wiedzy – EFRR

60,48 mln euro

26,3%

2. Cyfrowa Małopolska – EFRR

90,71 mln euro

64,7%

3. Przedsiębiorcza Małopolska – EFRR

114,67 mln euro

47,8%

4. Regionalna polityka energetyczna – EFRR

343,85 mln euro

78%

5. Ochrona środowiska – EFRR

91,55 mln euro

74,6%

6. Dziedzictwo regionalne – EFRR

138,64 mln euro

79,7%

7. Infrastruktura transportowa – EFRR

282,24 mln euro

72,3 %

8. Rynek pracy – EFS

160,97 mln euro

59,5 %

9. Region spójny społecznie – EFS

136,15 mln euro

62 %

10. Wiedza i kompetencje – EFS

137,38 mln euro

63,2 %

11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej –
EFRR

151,24 mln euro

88,9 %

12. Infrastruktura społeczna – EFRR

160,14 mln euro

99,7 %

2

https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regionalny-programoperacyjny-2014-2020
3
https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/postepy-w-realizacji-regionalnego-programu-operacyjnegowojewodztwa-malopolskiego-2014-2020-stan-na-31-pazdziernika-2019-r-15112019
4 Sprawozdanie Roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 za rok 2018.
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Wieloletnie Ramy Finansowania na lata 2021-2027
Mając na uwadze okres obowiązywania strategii, kluczowe źródła finansowania przyszłych działań,
ukierunkowanych na osiągnięcie założonych celów, będą związane z Wieloletnimi Ramami
Finansowania (WRF) na lata 2021-2027. Ustanawiają one maksymalne roczne kwoty, które Unia
Europejska może wydać w różnych obszarach polityki przez okres nie krótszy niż 5 lat (art. 312 TfUE)5.
Obecna perspektywa kończy się w roku 2020. Nowe WRF na lata 2021-2027 mają umożliwić realizację
wspólnych polityk oraz sprostanie wyzwaniom, przed którymi stanie Unia Europejska składająca się
z 27 państw członkowskich (po wystąpieniu z niej Zjednoczonego Królestwa). Negocjacje WRF na lata
2021–2027 rozpoczęły się od publikacji przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia w tej
sprawie, która nastąpiła 2 maja 2018 roku. Aktualnie w dalszym ciągu trwają negocjacje w zakresie
kształtu przedmiotowego dokumentu. Po wypracowaniu wspólnego stanowiska ws. WRF przez
Państwa Członkowskie oraz po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, Rozporządzenie zostanie
przyjęte przez Radę, co otworzy drogę do dalszej procedury i ostatecznie uruchomienia środków
w 2021 r.
W ramach Wieloletnich Ram Finansowania na lata 2021-2027 wyodrębniono siedem funduszy:
1. Fundusz Spójności – FS,
2. Europejski Fundusz Morski i Rybacki – EFMR,
3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR,
4. Europejski Fundusz Społeczny Plus – EFS+,
5. Fundusz Azylu i Migracji – FAM,
6. Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz – IZGW,
7. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – FBW.
Dotychczasowe propozycje przewidują kwotę w wysokości 330 mld euro na lata 2021–2027 na cele
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, w tym na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(EFRR) 200 mld euro, Fundusz Spójności 41 mld euro i na Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)
89 mld euro. Na obecnym etapie Komisja Europejska proponuje, aby kompletny budżet wynosił łącznie
1 135 mld euro. Do Polski mają trafić 64 mld euro. To około 20% mniej niż w obecnej perspektywie.
15% cięcia mają dotknąć również Wspólną Politykę Rolną (WPR). Polska miałaby tutaj otrzymać około
1% mniej na dopłaty bezpośrednie dla rolników i około 25% mniej na Fundusz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Niemniej jednak jest to w dalszym ciągu największa pula środków spośród państw
członkowskich Unii Europejskiej.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Kolejnym źródłem pozwalającym na uzyskanie finansowania działań gminy jest Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Głównym celem PROW jest poprawa
konkurencyjności rolnictwa, zarządzanie w sposób zrównoważony zasobami naturalnymi, a także
rozwój obszarów wiejskich. W jego ramach założono realizację łącznie 15 działań. Program realizowany
jest dwutorowo - jest to wsparcie dla rolnictwa i wsparcie dla obszarów wiejskich. Pieniądze
z Programu są kierowane głównie do sektora rolnego, który jest szczególnie ważny z punktu widzenia
rozwoju obszarów wiejskich. Pomoc finansowa zakłada przede wszystkim: modernizację gospodarstw
rolnych, restrukturyzację małych gospodarstw rolnych, premie dla młodych rolników, płatności dla
rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne. Jak wynika ze sprawozdania rocznego z realizacji
PROW 2014-2020, do końca 2018 roku zakontraktowano 47% budżetu Programu6. Daje to realną
sposobność do starania się o dofinansowanie w ramach kolejnych naborów.
5

Dz.U.2004.90.864/2 - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany
wprowadzone Traktatem z Lizbony.
6 Roczne sprawozdanie z wdrażania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2018.
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Programy Operacyjne na poziomie krajowym


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2014-2020 - to krajowy program
wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do
zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu
przeznaczone są również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia
i dziedzictwa kulturowego. Jak wynika z danych za rok 2018 w ramach POIŚ 2014-2020
zakontraktowano 21,2 mld euro wsparcia z UE co stanowi 77 % alokacji7.



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - program koncentruje się na
przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem
sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz
zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności
przedsiębiorstw.



Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 - celem programu jest
wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020, jak:
o

zwiększenie jakości usług publicznych oraz poprawa efektywności systemu ochrony
zdrowia i dostępu do usług medycznych;

o

trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych oraz przystosowanie pracowników
i przedsiębiorców do zmian gospodarczych;

o

zapewnienie równego dostępu do edukacji, wzmocnienie współpracy szkół i uczelni
wyższych z przedsiębiorstwami oraz internacjonalizacja uczelni wyższych.

Do końca 2018 roku zawarto 4 808 umów w PO WER na łączną kwotę ponad 3,5 mld euro
(wkład UE: 3,1 mld euro). Do kontraktacji do końca okresu wdrażania pozostaje zatem co
najmniej 35,07 % przyznanej alokacji (1 913 mln EUR)8.


Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) 2014-2020 - celem głównym Programu Polska
Cyfrowa, finansowanego ze środków EFRR, jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla
społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w tym szeroki dostęp do szybkiego Internetu,
efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom
kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Całość alokacji środków EFRR na POPC wynosi 2 172,5
mln EUR. Jak wynika z danych za 2018 rok w głównych osiach I- III zakontraktowano umowy
z dofinansowaniem w wysokości 1 790,40 mln euro środków UE – co stanowi 85% alokacji9.

Dodatkowe źródła finansowania
Oprócz wskazanych powyżej programów, stanowiących kluczowe źródła finansowania zewnętrznego
dla przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii, w zależności od specyfiki projektu, istnieją także
inne możliwości pozyskania finansowania. Poniżej przedstawiono wybrane programy.
Fundusze norweskie i EOG na lata 2014-2021
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są
formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym
członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.
W ramach Programu Kultura samorząd gminny ma możliwość aplikowania o środki na zarządzanie
dziedzictwem kultury oraz polepszenie dostępu do kultury i sztuki. Polska podpisała umowy
międzyrządowe w sprawie III edycji funduszy norweskich i EOG (2014-2021) 20 grudnia 2017 roku,
7

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 za 2018 rok.
Sprawozdanie z realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój w 2018 roku.
9 Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa za 2018 rok.
8
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otrzymując na ich mocy 809,3 mln euro (z łącznej puli ponad 2,8 mld euro), co czyni ją (podobnie jak
w poprzednich edycjach) największym beneficjentem tych środków. Uruchomione zostały już
programy: „Edukacja”, „Badania” i „Rozwój Lokalny”, „Kultura” (budżet tego programu to ponad 88
milionów euro), „Sprawy Wewnętrzne”, „Zdrowie” (ponad 23,5 miliona euro), „Rozwój
Przedsiębiorczości i Innowacje” (budżet to 100 milionów euro), przez co zdecydowana większość
Funduszy edycji 2014-2021 staje się dostępna do wykorzystania10.
Program Life
Celem głównym programu jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony
środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych
rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody. Obszar działania programu
oscyluje wokół ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i wsparcia
różnorodności biologicznej, kwestiami zarządzania i informacji w zakresie środowiska i klimatu,
ograniczenia wpływu człowieka na klimat, a także dostosowania się do skutków zmian klimatu.
Całkowity budżet Programu LIFE na lata 2014-2020 to 3 456 mln euro, w tym na dziania na rzecz
środowiska - 2,592 mln euro oraz na rzecz klimatu - 864 mln euro. Standardowe dofinansowanie
projektu: do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych
służących gatunkom i siedliskom priorytetowym do 75 %. Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo
ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych NFOŚiGW, uzupełniając montaż
finansowy przedsięwzięcia nawet do 95% kosztów kwalifikowanych11.
Program ERASMUS +
Program ukierunkowany jest na wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze
edukacji i szkoleń młodzieży oraz sportu w Europie. Jego celem jest wspieranie rozwijania umiejętności
jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji,
szkoleń i wspierania młodzieży. Wspierana jest także edukacja dorosłych oraz międzynarodowa
mobilność w wymianie doświadczeń w sferze edukacji i zatrudnienia. Całkowity budżet programu na
lata 2014-2020 wynosi 14,7 mld euro 12. Na 2020 rok: 3,3 mld euro 13.
Program Interreg Europa Środkowa
Celem programu jest współpraca ponad granicami, która poprawia jakość życia i warunki pracy
w regionach Europy Środkowej. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie
konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania
transportowe. Program wspiera głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie
ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty. Możliwa jest jednak także realizacja inwestycji o charakterze
pilotażowym lub demonstracyjnym. Przykładowe produkty projektu, które muszą znaleźć praktyczne
zastosowanie, to m.in.: plany działań i rozwoju, modele współpracy, studia wykonalności, pilotażowe
wdrożenia, rekomendacje dla decydentów i praktyków w danej dziedzinie14. Budżet projektu stanowi
246 mln euro i jest finansowany ze środków EFRR. Do tej pory w programie zatwierdzono 85 projektów.
W 64 projektach uczestniczy 119 polskich partnerów. Ośmioma projektami zarządzają polskie
instytucje. Dotychczas łączne dofinansowanie przyznane polskim partnerom to blisko 20 mln euro 15.

10

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/nowa-edycja-funduszy-norweskich-i-eog-w-polsce--czas-start
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/informacje-ogolne/
12 https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/informacje-o-programie/
13 2020 annual work programme "Erasmus+": the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport
14
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracyterytorialnej/europa-srodkowa/
15
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracyterytorialnej/europa-srodkowa/
11
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Finansowane ze środków budżetu państwa
Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Programy Ministra Programy MKiDN mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury
o charakterze projektowym, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są
do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych,
jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych
oraz ich osób prawnych16.
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014–2020 ma na
celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez
umożliwienie im aktywności społecznej. Budżet ASOS w latach 2014–2020 zaplanowano na 280 mln zł,
każdorocznie zakładając finansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł17.
Program wieloletni "Senior +" na lata 2015-2020 realizowany przez MRPiPS ma na celu zwiększenie
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków
wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy
dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior
+” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia tego typu placówek przez jednostki
samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób
starszych, lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu. W projekcie
budżetu na 2020 rok na program zaplanowano 80 milionów złotych. Jako, że 2020 będzie ostatnim
rokiem naboru w ramach programu, dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”,
tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2020 roku18.
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych19 - jako nowy państwowy fundusz celowy
(ustawa dotycząca jego utworzenia weszła w życie 1.01.2019 roku) - ma na celu wsparcie społeczne,
zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Program „Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych” sprawia, że realizowane przez gminy usługi opiekuńcze będą w połowie
finansowane przez rząd, by mogło z nich korzystać więcej osób potrzebujących pomocy w codziennym
życiu. Z kolei drugi „Opieka wytchnieniowa” to program adresowany do członków rodzin lub
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi/osobami z niepełnosprawnościami.
W listopadzie 2019 roku Sejm uchwalił ustawę, rozszerzającą katalog osób, które mogą otrzymać
wsparcie z funduszu o emerytów i rencistów, m.in. poprzez sfinansowanie wypłaty "trzynastki". Z tego
powodu nowelizacja zakłada zmianę nazwy na "Fundusz Solidarnościowy".
Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej20 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej21 wspierają przedsięwzięcia (zazwyczaj w formie instrumentów
zwrotnych) z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, energii odnawialnej, ekologii,
ochrony przyrody oraz zarządzania gospodarką wodną i odpadową.
16

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat.php
UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.
18
https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-edycja-programu-senior--trwa-naborofert?fbclid=IwAR2wngHsY9hdrpe8zdaz7eSPvjPPEe-jxQLwLm703kT4h1Ytu9A3VP5_m4E
19 https://www.gov.pl/web/rodzina/solidarnosciowy-fundusz-wsparcia-osob-niepelnosprawnych
20 http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/
21 https://www.wfos.krakow.pl/oferta/wedlug-rodzaju-wnioskodawcy/jednostki-samorzadu-terytorialnego/
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Fundusz Dróg Samorządowych
Fundusz Dróg Samorządowych to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach
zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego22. Celem funduszu zarządzanego przez
Ministerstwo Infrastruktury jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury
drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju
gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. W 2019 roku po raz pierwszy
są realizowane zadania w ramach tego funduszu. W ciągu 10 lat na remonty lokalnych dróg trafi 36
mld zł. Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku dla województwa
małopolskiego wygląda następująco: limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy
województwa małopolskiego, wyniesie 180 527 466,10 zł, a limit na dofinansowanie zadań
wieloletnich wynosi 73 434 901,46 zł23.
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – nowy fundusz, który stanowić ma odpowiedź
na problemy wykluczenia transportowego i występowania białych plam komunikacyjnych. Celem
powołanego na podstawie ustawy funduszu jest dofinansowanie realizowanych przez samorządy
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Maksymalny limit wydatków
z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej w 2019 roku to 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł24.
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO)
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO) oraz Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (FIO)25. Celem PROO jest bezpośrednie wsparcie rozwoju polskich organizacji
obywatelskich, poprzez dotacje udzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich
celów statutowych. Z kolei celem FIO jest dofinansowywanie projektów mających na celu zwiększenie
zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Szacuje się, że łączna wartość
Programu w latach 2018–2030 wyniesie 585 mln zł26.
Fundusz Inwestycji Samorządowych
Fundusz Inwestycji Samorządowych zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju powstał z myślą
o zapewnieniu kapitału niezbędnego do inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego. Fundusz oferuje następujące instrumenty finansowe: kapitał wspólnika/akcjonariusza,
pożyczka wspólnika/akcjonariusza, dług podporządkowany względem finansowania bankowego.
Samorządy dokonują wyboru funduszu jako wspólnika w trybie procedur konkurencyjnych. Głównymi
sektorami objętymi tą formą finansowania są zadania użyteczności publicznej i zadania własne
Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), w tym głównie drogi, ulice, mosty, sektor wodnokanalizacyjny, infrastruktura społeczna, gospodarka odpadami, transport zbiorowy, ciepłownictwo,
ochrona zdrowia. Preferowany okres inwestycji: 15-20 lat. Zaangażowanie (wartościowo):
min. 10 mln zł, maks.120 mln zł27.

22

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/podzial-srodkow-funduszu-drog-samorzadowych-na-2020-rok
24 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych
25 https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/
26 Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, s. 63.
27 https://pfr.pl/oferta/fundusz-inwestycji-samorzadowych.html
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Program Mieszkanie +
Program Mieszkanie Plus jest jednym z głównych filarów Narodowego Programu Mieszkaniowego.
Jego podstawowym celem jest zwiększenie liczby przystępnych cenowo mieszkań dostępnych
na rynku. Nowe inwestycje mieszkaniowe są realizowane w ścisłym partnerstwie z jednostkami
samorządu terytorialnego i spółkami Skarbu Państwa, a także inwestorami prywatnymi,
towarzystwami budownictwa społecznego i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju rynku
atrakcyjnych cenowo mieszkań. Finansowanie inwestycji odbywa się z wykorzystaniem funduszy
Banku Gospodarstwa Krajowego. Program ma charakter powszechny, co oznacza, że jest skierowany
do wszystkich grup społecznych28.
Program Maluch +
Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w tym żłobków,
klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do
tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym. Celem programu
"Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach
dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz
wymagających szczególnej opieki. Na program przeznaczono w 2020 roku kwotę 400 mln zł, jednak
termin składania ofert minął w listopadzie 2019 roku29.
Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym,
z niepełnosprawnościami, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach
znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu
pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Celem Programu jest
również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe,
w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach30. Na realizację modułów
1 i 2 Programu (moduł dla dzieci i młodzieży oraz moduł dla osób dorosłych) w latach 2019–2023
przewidziano 2,55 mld zł z budżetu państwa, po 510 mln zł na każdy rok obowiązywania, a na realizację
modułu 3 Programu (moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach) w latach
2019–2023 przewidziano 200 mln zł z budżetu państwa, po 40 mln zł na każdy rok obowiązywania31.
Program STOP SMOG
Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych. Wnioskodawcą w Programie jest gmina, która uzyskuje z budżetu
państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Grupą docelową Programu są
osoby ubogie energetycznie, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych
jednorodzinnych. Program adresowany jest do wszystkich gmin mających problem z jakością
powietrza, co może być potwierdzone i udokumentowane np. wynikami pomiarów GIOŚ/WIOŚ lub
obecnością na liście WHO najbardziej zanieczyszczonych miast UE. W sposób szczególny adresowany
jest do gmin do 100 tys. mieszkańców (wtedy właśnie udział gminy w finansowaniu kosztów
przedsięwzięć realizowanych w ramach porozumienia wynosi 30%)32.

28

https://mieszkanieplus.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch
30 https://www.gov.pl/web/rodzina/program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023
31 Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, s. 16.
32 https://www.gov.pl/web/rozwoj/stop-smog
29

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030

73

Dodatkowe formy finansowania
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) - to sposób realizacji zadań publicznych, oparty na wieloletniej
umowie określającej podział zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym.
Celem PPP jest świadczenie określonej usługi publicznej przez partnera prywatnego w oparciu
o infrastrukturę publiczną, za wynagrodzeniem. Przedsięwzięcie PPP to budowa lub remont
infrastruktury publicznej połączone z jej utrzymaniem i/lub zarządzaniem. Daje to m.in. szansę na
optymalizację wydatkowania środków budżetowych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego
w inwestycje publiczne oraz możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia sektora
biznesu. Wymaga jednak, poza dobrym przygotowaniem, w tym dokumentacji, i skutecznym
rozstrzygnięciem postępowania na wybór partnera prywatnego, przede wszystkim sprawnej
i efektywnej wieloletniej współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w całym okresie
realizacji umowy33.
W poniższej tabeli przedstawiono poglądowe zestawienie celów operacyjnych z potencjalnymi
źródłami finasowania.

CEL OPERACYJNY

POTENCJLANE ŹRÓDŁA FINASOWANIA

POZIOM
DOFINANSOWANIA
niski
do
30%

średni
od 30%
do 60%

wysoki
powyżej
60%

GOSPODARKA
1.1 Wzmacnianie rozwoju
gospodarczego
i inwestycyjnego.
1.2 Wsparcie
przedsiębiorczości
oraz konkurencyjności
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw.
1.3 Budowa
zintegrowanego
i zrównoważonego
systemu transportowego

 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014-2020
 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
 Fundusz Inwestycji Samorządowych
 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014-2020
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014-2020
 Fundusz Dróg Samorządowych
 Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

2.1 Wysoka jakość
środowiska oraz
świadomi ekologicznie
mieszkańcy.
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 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014-2020
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2014-2020
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 Program LIFE
 Program STOP SMOG

https://www.ppp.gov.pl/czym-jest-ppp/
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2.2 Kreowanie
przyjaznych przestrzeni
publicznych sprzyjających
integracji społecznej.
2.3 Profilaktyka i ochrona
zdrowia oraz skuteczna
polityka społeczna.

2.4 Dbałość
o bezpieczeństwo
mieszkańców.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014-2020
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014-2020
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 Programy Ministerstwa Zdrowia
 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014-2020
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
 Programy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji
WSPÓLNOTA LOKALNA

3.1 Rozwój kapitału
intelektualnego.

3.2 Aktywizacja
kulturalna oraz ochrona
i promocja dziedzictwa.

3.3 Rozwój sportu
i rekreacji.

3.4 Aktywizacja
i partycypacja społeczna.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014-2020
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki
 Programy Ministerstwa Edukacji
 Program Maluch +
 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014-2020
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2014-2020
 Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
 Program Kultura – Fundusze EOG
 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014-2020
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki
 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014-2020
 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO

4.1 Doskonalenie
administracji
i zarządzania.
4.2 Godzenie potrzeb
i oczekiwań różnych grup
mieszkańców, biznesu
oraz turystów i gości.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014-2020
 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego 2014-2020
 Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki
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