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I. Wstęp

Władze samorządowe gminy Wielka Wieś, zdając sobie sprawę z wyzwań rozwojowych
stojących przed gminą, uznały za konieczne opracowanie spójnego dokumentu
o strategicznym charakterze, który będzie stanowił bazę merytoryczną do podejmowania
działań w zakresie jej rozwoju.
Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś powstała z potrzeby weryfikacji
i aktualizacji zapisów Strategii Rozwoju na lata 2004 – 2007, uchwalonej w listopadzie
2003 r., która jedynie częściowo realizuje swoje funkcje z powodu znaczących zmian,
które zaszły zarówno wewnątrz gminy jak i w jej otoczeniu.
Aktualizacja zapisów strategicznych to wymóg spowodowany zarówno nową sytuacją
społeczno-gospodarczą gminy, jak i regionu małopolskiego i Polski, co związane jest
głównie z wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej.
Stąd konieczne stało się wyznaczenie spójnej polityki, która skoordynuje realizowane
działania, a także zapewni ich efektywność w długookresowym horyzoncie czasowym.
Gmina Wielka Wieś, aby w pełni mogła wykorzystywać swoje atuty i rozwijać się
w warunkach integracji europejskiej i wzrastającej roli samorządów lokalnych musi
posiadać jasno sprecyzowane kierunki działań, usystematyzowane w postaci spójnego
dokumentu, jakim jest Strategia Rozwoju.
Niniejszy dokument stanowi narzędzie umożliwiające władzom samorządowym Gminy
skuteczne rozwiązywanie problemów gospodarczych, społecznych, ekologicznych
i przestrzennych. Strategia Rozwoju jest również dokumentem stanowiącym podstawę do
pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięć
rozwojowych w gminie, a zwłaszcza środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Zarządzanie Gminą w obecnych warunkach umożliwiających podejmowanie szeregu
działań rozwojowych wymaga długookresowego i systematycznego planowania.
Budowę Strategii oparto na kilku podstawowych przesłankach wynikających
bezpośrednio z koncepcji zarządzania strategicznego samorządem lokalnym, m.in.:
- wyznaczenie kluczowych obszarów działania gminy,
- zdefiniowanie problemów występujących w gminie, a następnie ich hierarchizacja,
- zintegrowane podejście do problemów gminy i metod ich rozwiązania,
- wyznaczenie kierunków rozwoju w ramach poszczególnych obszarów (cele strategiczne,
cele operacyjne, zadania),
- założenie, iż działania podejmowane będą w długiej perspektywie czasowej,
- monitoring prowadzonych działań, ocena efektów, promocja planów w zakresie
rozwoju,
- szerokie uspołecznienie Strategii i jej realizacji.
Z uwagi na wyżej wymienione potrzeby powstała Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś.
Strategia została zbudowana w oparciu o kilka źródeł informacji m.in.: powszechnie
dostępne dane statystyczne, dane opracowane przez Urząd Gminy Wielka Wieś, dane
zebrane poprzez ankiety skierowane do mieszkańców i liderów społecznych oraz dzięki
informacjom będącym rezultatem warsztatów strategicznych.
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Strategia rozwoju gminy to koncepcja zakładająca systemowe działania, polegająca
na: formułowaniu długookresowych celów rozwoju i ich modyfikacji w zależności od
zmian zachodzących w otoczeniu, określaniu zasobów i środków niezbędnych do
realizacji tych celów. Opracowane podejście określa także sposoby postępowania
zapewniające optymalne rozmieszczenie i wykorzystanie działań w celu elastycznego
reagowania na wyzwania otoczenia i zapewnienia gminie korzystnych warunków
egzystencji i rozwoju.
Przewiduje również monitoring i ocenę realizowanych działań, a także możliwość ich
aktualizacji.
Niniejszy dokument składa się z dwóch zasadniczych części. Część pierwsza to opis
istniejącej sytuacji (diagnoza stanu gminy) oraz obecnych i przyszłych problemów oraz
szans rozwojowych (analiza SWOT). Część druga natomiast dotyczy przedsięwzięć, które
należy podjąć, aby zapewnić rozwój gminy. Ponadto dokument zawiera informacje na
temat sposobu wdrażania, monitorowania oraz oceny działań podjętych w ramach celów
strategicznych gminy.
Zasadniczą rolę w procesie tworzenia Strategii odegrali partnerzy społeczno –
gospodarczy (liderzy rozwoju lokalnego), którzy w czynny sposób brali udział
w wyznaczaniu silnych i słabych stron gminy, a następnie w formułowaniu
i precyzowaniu obszarów i kierunków rozwoju gminy oraz zadań priorytetowych.
W jego skład weszli przedstawiciele władz gminy, radni i urzędnicy samorządowi,
dyrektorzy jednostek gminnych, przedstawiciele organizacji gospodarczych, szkół,
instytucji polityki społecznej, reprezentanci przedsiębiorców oraz lokalnych organizacji
pozarządowych.
Autorzy opracowania pragną podziękować wszystkim członkom Konwentu
Strategicznego za poświęcony czas, żarliwość w podejściu do spraw publicznych oraz
merytoryczne zaangażowanie w procesie budowania „Strategii Rozwoju Gminy Wielka
Wieś na lata 2007 – 2015”.
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II. Lista Konwentu Strategicznego

Lp.

Imię i nazwisko

Instytucja

1.

Tadeusz Wójtowicz

Wójt Gminy Wielka Wieś

2.

Krystyna Sułko

Sekretarz Gminy Wielka Wieś

3.

Lucyna Ferdek

Skarbnik Gminy Wielka Wieś

4.

Stanisław Boroń

Kierownik Gminnego Zakładu Eksploatacji
Obiektów Komunalnych

5.

Adam Maleńki

Kierownik Wydziału Inwestycji,
Budownictwa i Geodezji

6.

Krystyna Hrabia

Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

7.

Tomasz Sierka

Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i
Ochrony Środowiska

8.

Elżbieta Seweryn

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Promocji

9.

Anna Cała

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

10.

Marzena Wiśniewska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

11.

Piotr Goraj

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

12.

Krystyna Janecka

Radny Powiatowy

13.

Adam Chochoł

Radny Gminy Wielka Wieś

14.

Józef Górski

Radny Gminy Wielka Wieś

15.

Andrzej Kasprzyk

Radny Gminy Wielka Wieś

16.

Stanisław Kasprzyk

Radny Gminy Wielka Wieś

17.

Grzegorz Kralka

Radny Gminy Wielka Wieś

18.

Zbigniew Mazela

Radny Gminy Wielka Wieś

19.

Ryszard Nawara

Radny Gminy Wielka Wieś

20.

Lucyna Pająk

Radna Gminy Wielka Wieś

21.

Bogumiła Pietrzyk

Radna Gminy Wielka Wieś

22.

Marek Urbaczek

Radny Gminy Wielka Wieś

23.

Wiesław Żurek

Radny Gminy Wielka Wieś

24.

Lucyna Kurek

Dyrektor SP w Bęble

25.

Dorota Nowak

Dyrektor ZSP w Modlnicy
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26.

Jacek Banduła

Pracownia Urbanistyczna

27.

Rudolf Suchanek

Ojcowski Park Narodowy

28.

Zofia Musielewicz

Dyrekcja Zespołu Jurajskich Parków
Krajobrazowych

29.

Piotr Sułek

Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych

30.

Ks. Jan Adamus

Parafia Modlnica

31.

Włodzimierz Gamrat

Komendant KP Zielonki

32.

Zbigniew Brandys

Gosp. Agroturystyczne „Brandysówka”

33.

Arkadiusz Niemiec

ANG Wentylacja Sp. z o.o.

34.

Mirosław Wujas

Przegląd Lokalny

35.

Anna Warchulska-Budek

Pracownik Urzędu Gminy Wielka Wieś

36.

Anna Lewandowska

Pracownik Urzędu Gminy Wielka Wieś

37.

Marzena Bień

Sołtys - Będkowice

38.

Andrzej Szumny

Sołtys – Biały Kościół

39.

Krystyna Goraj

Sołtys – Czajowice

40.

Roman Chwast

Sołtys – Modlnica

41.

Adam Tarka

Sołtys – Tomaszowice

42.

Teresa Wierzbicka

Sołtys – Wielka Wieś
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III. Harmonogram Realizacji Strategii
Władze samorządowe gminy Wielka Wieś podjęły decyzję o przystąpieniu do prac nad
Strategią Rozwoju Gminy. Przyjęto partnerską koncepcję budowy dokumentu, w związku
z tym, w prace związane z wyznaczaniem kierunków rozwoju gminy zaangażowano
przedstawicieli społeczności lokalnej. Uspołecznienie procesu tworzenia Strategii,
a następnie jej zapisów wyznaczono jako jedną z kluczowych przesłanek.
Proces przygotowania dokumentu Strategii składał się z przedstawionych poniżej etapów.

Etap 1 – Diagnoza stanu gminy
Na podstawie dokumentów źródłowych (wskazane w diagnozie), oficjalnych danych
statystycznych oraz informacji przygotowanych przez Urząd Gminy opracowano raport
„Diagnoza stanu gminy Wielka Wieś”. W skład raportu wchodził opis aktualnej sytuacji
gminy (położenie, historia, środowisko, infrastruktura techniczna, infrastruktura
społeczna, demografia, rynek pracy, itp.).
Etap 2 – Badania ankietowe
Przeprowadzono badanie w oparciu o dwa typy anonimowych ankiet skierowanych
do mieszkańców gminy. Dzięki temu zgromadzono opinie jej mieszkańców w zakresie
m.in.: zadań do zrealizowania przez samorząd, kierunków rozwoju gminy, czynników
wspomagających i czynników hamujących rozwój gminy, elementów negatywnie
wpływających na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, perspektyw
dla lokalnej młodzieży.
Druga grupa ankiet pozwoliła na opracowanie katalogu problemów zdefiniowanych
w gminie oraz katalogu przedsięwzięć, które przyczynią się do rozwoju gminy.

Etap 3 – Warsztaty rozwoju lokalnego
Zorganizowano dwa dni warsztatów rozwoju lokalnego. Do udziału w nich zaproszono
szerokie grono przedstawicieli poszczególnych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw,
urzędników, radnych oraz sołtysów.
Dzięki przeprowadzeniu warsztatów i udziałowi w nich przedstawicieli różnych
środowisk możliwe było takie sformułowanie zapisów Strategii, aby jak najwierniej
oddawały potrzeby i aspiracje mieszkańców i przedsiębiorców.

Etap 4 – Analiza SWOT
Opracowanie analizy SWOT było rezultatem pierwszego dnia warsztatów rozwoju
lokalnego. Analiza została opracowana na podstawie diagnozy stanu gminy, wyników
badań ankietowych oraz ustaleń dokonanych podczas warsztatów. Wyniki analizy SWOT
były podstawą do wyznaczenia pozycji strategicznej gminy, a następnie kierunków
rozwoju.
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Etap 5 – Kierunki rozwoju, cele strategiczne, operacyjne, zadania
W drugim dniu warsztatów rozwoju lokalnego dokonano wyznaczenia kierunków rozwoju
gminy. Następnie zdefiniowano cele strategiczne i cele operacyjne oraz poszczególne
zadania.

Etap 6 – Projekt dokumentu Strategii
Jako rezultat wcześniej zrealizowanych czynności opracowano roboczą wersję strategii
Rozwoju. Zapisy dokumentu były konsultowane z kadrą kierowniczą oraz pracownikami
poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy w zakresie ich kompetencji. Następnie
dokument został zaakceptowany przez władze gminy.

Etap 7 – Zatwierdzenie
Rada Gminy przyjęła Strategię Rozwoju w formie uchwały.
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IV. Diagnoza stanu Gminy Wielka Wieś
1. Informacje podstawowe
1.1 Ogólna charakterystyka
Gmina Wielka Wieś położona jest w województwie małopolskim, w odległości około
15 km od centrum Krakowa, na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest jedną
z 17 gmin powiatu krakowskiego ziemskiego graniczącą od południa z gminą Kraków,
od północy z gminami Jerzmanowice-Przeginia i Skała, od zachodu z gminą Zabierzów
natomiast od wschodu z gminą Zielonki.

Rys. 1. Położenie Gminy Wielka Wieś.

Gmina Wielka Wieś to gmina o charakterze podmiejskim. Jej powierzchnia wynosi
48,1 km 2 i zameldowanych jest w niej 9 108 (stan na 30.06.2007 r.) mieszkańców skupionych
w 12 sołectwach: Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica,
Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (rys. 2).
Miejscowością największą pod względem powierzchni są Będkowice (598,78 ha.),
natomiast do najbardziej licznych pod względem mieszkańców należy sołectwo Modlnica
(1176 mieszkańców) oraz Wielka Wieś (1095 mieszkańców), która jest siedzibą władz gminy.
Mieszkańcy gminy stanowią około 3,7 % mieszkańców powiatu krakowskiego
oraz 0,28 % mieszkańców województwa małopolskiego. Gęstość zaludnienia na terenie
gminy wynosi 189 osób/km2. Jest ona niższa od średniej powiatu krakowskiego
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(198 osób/km2) oraz województwa małopolskiego (215 osób/km2) i jednocześnie wyższa
od średniej krajowej (122 osób/km2).

Rys. 2. Mapa Gminy Wielka Wieś

1.2 Krótka historia gminy
Gmina Wielka Wieś to obszar zasiedlony od najdawniejszych czasów. Odnotowano
tu liczne ślady osadnictwa wielokulturowego już od epoki paleolitu. Wykopaliska dokonane
w Jaskini Mamutowej w Dolinie Kluczwody oraz w Jaskini Nietoperzowej w Dolinie
Będkowskiej udowodniły, iż na tych terenach żyli ludzie u schyłku epoki lodowej. Na terenie
poszczególnych wsi gminy odnaleziono głównie obozowiska jaskiniowe, związane z kulturą
pucharów lejkowatych, neolityczne kopalnie krzemienia, wczesnośredniowieczne grodziska
m.in. na skale Sokolica (Dolina Będkowska), ślady ciągłego osadnictwa wielokulturowego,
a także pozostałości wpływów rzymskich.
Prace wykopaliskowe na terenie gminy zostały rozpoczęte w latach 1873-81 przez
hr. Jana Zawiszę (głównie w Jaskini Wierzchowskiej). W okolicy odnajdowano m.in. kły
niedźwiedzi jaskiniowych, kości turów, jeleni oraz dzikich koni. Wykopaliska
te, na podstawie których możemy tworzyć obraz ówczesnych czasów świadczą o bogactwie
najwcześniejszych kultur.
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Teren naszej gminy to także historia, którą możemy poznać z zapisanych kart. Najstarsze
wzmianki pisane o terenach gminy pochodzą już z XIII wieku. Wsiami, które wymieniane
były w materiałach z tamtego okresu są m.in.:
- Modlnica - wieś, która wzmiankowana była już w 1254 r.;
- Biały Kościół - wieś wzmiankowana w 1325 r.;
- Modlniczka - wieś wzmiankowana w 1388 r.
W okresie rozbiorów teren obecnej gminy był podzielony pomiędzy dwa zabory
- Austriacki i Rosyjski. Od 1815 do 1914 r. granica zaborów przebiegała przez wsie:
Giebułtów – Modlnicę – Szyce – Tomaszowice - Wielką Wieś, oraz częściowo z biegiem
potoku Kluczwoda (obecnie jest to granica Gminy Wielka Wieś i Gminy Zabierzów).
Odtworzone słupy graniczne z herbami i drzewami genealogicznymi domów panujących
(Habsburgów i Romanowów) obejrzeć można na prywatnej posiadłości w Dolinie
Kluczwoda. Na terenie dzisiejszej Gminy Wielka Wieś pozostały również budynki dawnych
celnic -Austriackiej i Rosyjskiej.
Okres zaborów i powstań narodowych również bardzo mocno zaznaczył się w historii
gminy, czego pozostałościami są: z czasów Powstania Styczniowego 1863 r. pomnik-mogiła
powstańców w Szycach i grób ich dowódcy na cmentarzu w Modlnicy.
W okresie międzywojennym (1924-1931 r.) na terenie gminy działał bardzo znany
Wiejski Uniwersytet Ludowy w Szycach. Była to placówka powoływana w celu szerzenia
oświaty wśród dorosłej części społeczeństwa wiejskiego.
W czasie II Wojny Światowej na terenie dzisiejszej gminy toczyły się działania
partyzanckie, w których brał udział oddział AK "Skała". Pamiątką przypominającą tamte
dni jest tablica pamiątkowa umieszczona na skale we wsi Prądnik Korzkiewski.

2. Środowisko przyrodnicze i jego ochrona
2.1 Krajobraz
Obszar gminy jest jednym z najbardziej ciekawych i urokliwych terenów w tak bliskim
otoczeniu Krakowa. Położenie w rejonie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, piękne
dolinki jurajskie, liczne wapienne formy skalne o oryginalnych kształtach (m.in.: Maczuga
Herkulesa, Iglica, Sokola Skała), jaskinie oraz bujna roślinność decydują o jej atrakcyjności
krajoznawczej i turystycznej.
Znacząca część gminy leży na Płaskowyżu Ojcowskim, o falistej powierzchni, obniżającej
się w kierunku południowo-wschodnim, urozmaiconej ostańcami skalnymi, z występującymi
u ich podstaw jaskiniami. Skłon płaskowyżu łagodnie opada w stronę doliny Wisły w rejonie
Krakowa, tworząc płaskie garby, przedzielone nieckowatymi dolinkami.
Najdalej na południe wysunięta część gminy (Modlniczka) znajduje się w obrębie Rowu
Krzeszowickiego, który od Płaskowyżu Ojcowskiego oddzielony jest stromym progiem,
rozciętym krótkim skalnym wąwozem w rejonie przysiółka Podskalany. Dodatkowym
urozmaiceniem rzeźby gminy są głębokie doliny potoków, rozcinające południową część
Płaskowyżu Ojcowskiego.
Najbardziej atrakcyjne krajobrazowo elementy rzeźby obszaru gminy wiążą
się z występowaniem zjawisk krasowych: głębokich jarów i dolin o zboczach zwieńczonych
skałkami, ostańców skalnych na wierzchowinie, źródeł krasowych i jaskiń.
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Na terenie Gminy Wielka Wieś można zobaczyć najpiękniejsze Doliny Jurajskie:
• Dolinę Będkowską – piękna krajobrazowo i posiadająca duże walory przyrodnicze,
geologiczne i historyczne dolina potoku Będkówka spływającego z Wyżyny Olkuskiej
do Rowu Krzeszowickiego. Jest jedną z 7 dolin wchodzących w skład Parku
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Ma długość 7-8 km i jest jedną z najdłuższych
dolin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rozpoczyna się obniżeniem terenu przy
drodze krajowej nr 94 z Krakowa do Olkusza, a kończy w przysiółku Łączki Kobylańskie.
Ma ona charakter wąwozu krasowego o częściowo skalistym wschodnim zboczu.
W dolinie znajduje ujście wiele skalistych wąwozów zamkniętych skalnymi bramami.
Najpiękniej wykształconymi wrotami są: Brama Będkowska i Piekielna Brama (Czarcie
Wrota). Na rzece Będkówce płynącej dnem doliny znajdują się liczne bystrza i największy
na Jurze wodospad Szum (zwany również Szerokim). W dolinie źródła krasowe
(wywierzyska) mają liczne strumyki uchodzące do Będkówki. Najciekawszym
wywierzyskiem jest źródło Będkówki - uznane za pomnik przyrody. Oprócz licznych
mniejszych wywierzysk tej rzeki rozrzuconych na rozległej łące, pod skałą
bije główne źródło o dużej wydajności (ok. 50 l/sek.), co powoduje, że już przy nim
tworzy się pokaźny, malowniczy basen wodny z którego wypływa wartki potok.
Nad źródłem znajduje się system 4 jaskiń o rozwinięciu pionowym. W skałkach
w obfitości występują ciekawe groty z najsłynniejszą Jaskinią Nietoperzową udostępnioną
obecnie do zwiedzania z przewodnikiem. Z innych interesujących jaskiń związanych
z tą doliną należy wymienić również Jaskinię Łabajową. Oprócz wymienionych wyżej
atrakcji jakie można zobaczyć będąc w tejże Dolince ciekawe są również grupy skał
w tym szczególnie: Wielka, Dupa Słonia, Dębnik i Sokolica (na szczycie najwyższej
w całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej skały wspinaczkowej - 70-metrowej Sokolicy
znajdują się ślady grodziska. Po drugiej stronie ścieżki koło wodospadu wyrasta
charakterystyczna forma skalna Iglica o wysokości ok. 25 m. W dolnym odcinku doliny
ciągnie się rząd stawów rybnych, należących do Państwowego Gospodarstwa Rybackiego,
w których hoduje się pstrągi. Najciekawszy odcinek doliny ciągnie się od wejścia
do doliny od strony Będkowic do początku doliny w pobliżu Jaskini Nietoperzowej.
Na szczycie wzgórza Wietrznik licznie występują charakterystyczne lejki krasowe
wydrążone w lessie. Pomiędzy ujściem doliny, a Bramą Będkowską obejrzeć można
również wysoką tamę zbudowaną na miejscu istniejącego tu poprzednio wodospadu. Koło
wspomnianej zapory, nieco powyżej stoi willa "Szaniec" wzniesiona jeszcze przed 1939r.
Jeśli dodać bogatą szatę roślinną występującą w tym miejscu to z powodzeniem można
uznać Dolinę Będkowską za Ojcowski Park Narodowy w miniaturze (warto jednak przy
tym podkreślić, że w jest tu zdecydowanie spokojniej i mniej tłoczno niż w OPN-ie).
Stanowi ważny rejon uprawiania różnych form turystyki aktywnej. Znajdują się tu liczne
szlaki rowerowe i piesze oraz trenują kluby wspinaczki górskiej. W zimie jest idealnym
miejscem do uprawiania narciarstwa biegowego;
● Dolinę Prądnika - najdłuższą i najpiękniejszą spośród jurajskich dolinek
podkrakowskich. Jej długość od źródeł do Hamerni, gdzie traci charakter jurajskiej
dolinki, wynosi około 15 km. Dnem płynie Prądnik, którego źródła znajdują
się w Sułoszowej, a do Wisły wpływa na Dąbiu w Krakowie pod nazwą Białuchy.
Szczególnie interesująca jest dolina w swojej środkowej i górnej części, gdzie występują
oryginalne
formy
skalne
z
licznymi
jaskiniami,
bujną
roślinnością,
oraz znajdująca się koło Hamerni (dawna kuźnia) enklawa Parku Ojcowskiego
ze stanowiskiem brzozy ojcowskiej. Największą wartość przyrodniczą obszaru Doliny
Prądnika stanowi występująca tu fauna i flora oraz urozmaicone formy geomorfologiczne
krajobrazu. Na obszarze specjalnej ochrony siedlisk "Dolina Prądnika" spotykać można
13

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś
powstałe w wyniku erozji wapienne ostańce, oraz około 300 jaskiń, szczeliny i formy
skalne o oryginalnych kształtach. Dolinę Prądnika w granicach Ojcowskiego Parku
Narodowego porastają głównie lasy liściaste z grabami, dębami i lipami. Występują tu
również reliktowe lasy górskie: las jaworowy i buczyna karpacka. Na zboczach
wykształciły się zbiorowiska kserotermiczne oraz wapieniolubne zbiorowiska naskalne.
Poza granicami Parku, Prądnik przepływa przez tereny rolnicze, wśród których
przeważają łąki i pastwiska, oraz zabudowa wiejska. Dnem doliny biegnie szlak pieszy
i rowerowy w kierunku Ojcowa;
● Dolinę Kluczwody – nazywaną również Doliną Wierzchówki, położoną pomiędzy
wsią Wierzchowie a Bolechowicami. Jej znakiem rozpoznawczym jest potok o tej samej
nazwie, uchodzący w swym dalszym biegu do Rudawy. Zwiedzając Dolinę napotykamy
na piękne urwiska skalne, groty i źródła oraz na pozbawione roślinności wysokie skałki
ukazujące się wśród zalesionych obszarów. Koło wsi Wierzchowie w górnej
części Doliny Kluczwody znajdują się największe na obszarze Jury KrakowskoCzęstochowskiej jaskinie - Wierzchowska Górna i niedostępna dla turystów, Mamutowa.
W środkowej części doliny znajduje się skała Zamczysko, a na jej szczycie
widoczne są pozostałości dawnej średniowiecznej (XIV w.) fortalicji. Do najciekawszych
odcinków
doliny
należy
zaliczyć
fragment
pomiędzy
Gackami
a wąwozem Zelkowskim, gdzie staje się ona leśnym wąwozem o stromych stokach.
Uroku miejscu dodają także pojedyncze skałki np. Turnia Potockiego, Leśna Baszta.
Na odcinku między drogą z Białego Kościoła do Zelkowa a Skałami Zamkowymi
na lewym (wsch.) zboczu doliny znajdują się porośnięte krzewami Mączne Skały,
z których rozlega się malownicza panorama górnego odcinka tej doliny. W 1989 roku
utworzono tu rezerwat o powierzchni 35 ha chroniący grąd, buczynę karpacką
oraz lilię złotogłów;
●
Dolinę Kobylańską (częsciowo na terenie gminy), zwaną czasami Karniowicką
lub rzadziej Jarem Kobylańskim o długości około 3-4 km. Dolina od południa
rozpoczyna się skalną bramą, za którą ciągnie się kręty, bezleśny wąwóz. Z jego zboczy
wznoszą się liczne skałki o nieprzeciętnym bogactwie form. Wśród nich można zauważyć
występowanie typowo górskich formacji skalnych typu: grani, bloków, ścian lub murów
skalnych. Występujące tu formy skalne to przeważnie wapienne turnie które dzięki swej
malowniczości uzyskały oryginalne nazwy nadane przez wspinających się tu taterników.
Dla przykładu warto wymienić choćby: Turnia Bodzio, Turnia Żabikoń, Okręt, Mnich,
Wronia Baszta, Zębata Turnia itp. W niszy w ścianie skalnej Turni Żabikoń w 1914 roku
po objawieniu NMP założona została kapliczka Matki Boskiej. W północnej części,
do której łatwo się dostać od strony Będkowic, skaliste stoki porośnięte są bogatym lasem
mieszanym, dzięki czemu Dolinka ta mimo swej małej długości jest dodatkowo
urozmaicona. Znajdujące się w górnym odcinku doliny źródło Kobylanki zostało uznane
za pomnik przyrody.
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●

Jaskinia Wierzchowska Górna, która jest największą tego typu formą krasową
na Wyżynie Krakowskiej. Jest ona obiektem dobrze poznanym dzięki licznym
przeprowadzonym tu badaniom naukowym. Znaleziono tutaj wiele kości zwierząt
żyjących w epoce lodowcowej, a także ślady
bytności
człowieka
z
epoki
neolitu.
Ogólna długość korytarzy i komór wynosi
ok. 1000 m. Jaskinia Wierzchowska Górna posiada
najdłuższą trasę turystyczną w jaskiniach Polski.
Warto ją odwiedzić ze względu na zawiły
i urozmaicony układ korytarzy. Wewnątrz znajdują
się bardzo ciekawe ekspozycje dydaktyczne:
makiety dawnych mieszkańców tych terenów,
niedźwiedzia, lwa, hieny oraz myśliwego z epoki
paleolitu. Przy odrobinie szczęścia (od maja
do października) można spotkać również naszego
pradziadka NEOLITOSA, który w sposób
niekonwencjonalny ukazuje realia życia ludzi epoki
neolitu.
Foto: St. Kotarba

2.2 Klimat
Gmina Wielka Wieś należy do piętra klimatycznego umiarkowanie ciepłego. Na terenie
gminy średnia temperatura roczna waha się od 7,2° do 8,0° C, a opady roczne wynoszą
700-750 mm. Okres wegetacyjny trwa około 220 dni.
W związku z bogatą rzeźbą terenu obszar gminy odznacza się dużym zróżnicowaniem
mezoklimatycznym. Na wierzchowinie klimat jest wyraźnie chłodniejszy niż na terenach
niżej położonych. Jednak drobne wahania temperatur powietrza są tutaj znacznie mniej
zróżnicowane niż w dolinach. Wyższa jest suma opadów rocznych, a teren ten jest dobrze
przewietrzany (zimą występują często silne wiatry kierunków północno-zachodnich
i wschodnich powodujące zamiecie śnieżne i zaspy). Natomiast mezoklimat dolin jurajskich
jest bardzo zróżnicowany – zarówno w zakresie wahań dobowych temperatury,
jak i nasłonecznienia oraz wilgotności. Pozostałe tereny reprezentują mezoklimaty pośrednie
miedzy oboma skrajnymi typami.
Dla rolnictwa najkorzystniejszy pod względem klimatycznym jest rejon skłonu wyżyny.
Okolica ta jest najcieplejsza, z długim okresem bezprzymrozkowym, o dobrych warunkach
nasłonecznienia i wilgotności. Rejon ten jest również najbardziej korzystny klimatycznie
dla mieszkańców. Dobre, choć uciążliwe zimą warunki, panują także na terenach
wierzchowiny w północnej części gminy.

2.3 Gleby
Na obszarze gminy dominują gleby wytworzone z lessów. Wśród nich największe
powierzchnie zajmują gleby brunatne i płowe różnych odmian, które stanowią większość
gruntów uprawnych. Najbardziej żyzne lessowe czarnoziemy zajmują niewielkie
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powierzchnie w Wielkiej Wsi i Modlnicy, natomiast w Rowie Krzeszowickim i na Pasterniku
(Modlniczka) występują słabe czarne ziemie na podłożu piaszczystym. Na zboczach dolin
przeważają żyzne gleby brunatne deluwialne, namyte przez procesy erozyjne z miejsc wyżej
położonych. Z kolei szersze, płaskie dna dolin zajmują mady wytworzone z mułków
lessowych.
Pod względem przydatności rolniczej gleb dominuje kompleks 2 – pszenny dobry
na glebach klasy III a i IV a. Na najlepszych czarnoziemach, klasy II w Modlnicy
i Modlniczce niewielkie powierzchnie zajmuje kompleks 1 – pszenny bardzo dobry.
Na terenach o większych spadkach dominuje kompleks 3 - pszenny wadliwy, trudny
do uprawy. Natomiast kompleksy 5 i 6 żytnio-ziemniaczane, dobre i słabe są domeną
podmokłych czarnych ziem występujących na podłożu piaszczystym w Modlniczce.

2.4 Lesistość
Powierzchnia lasów i gruntów leśnych na terenie gminy wynosi 401,1 ha. Około 75 %
powierzchni gruntów leśnych należy do prywatnych właścicieli. Wskaźnik lesistości wynosi
8,3 % i jest zaliczany do jednych z niższych w województwie.
Dla porównania stopień zalesienia powiatu krakowskiego wynosi 12,4 % i jest niższy
zarówno od średniej krajowej wynoszącej 28,7 %, jak i średniej dla województwa
małopolskiego (28,4 %).
2.5 Obszary chronione
Gmina Wielka Wieś w całości znajduje się na obszarach prawnie chronionych.
Pod względem ochrony krajobrazu wsie gminy położone są w granicach Ojcowskiego Parku
Narodowego oraz Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.
Ojcowski Park Narodowy zajmuje fragment wschodniej części obszaru gminy, o łącznej
powierzchni 114,67 ha, tj. 5,3 % ogólnej powierzchni Parku. Obszar Parku znajduje się
w obrębie części sołectw: Prądnik Korzkiewski (obejmując dno i zbocza Doliny Prądnika),
Biały Kościół i Czajowice. Otulina OPN obejmuje wschodnią część obszaru gminy po drogę
krajową Kraków-Olkusz.
Pozostałą - zachodnią część gminy zajmuje Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych,
składający się z obszarów: Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, Tenczyńskiego Parku
Krajobrazowego oraz obszaru otuliny parków krajobrazowych.
Obszar gminy zajmuje również szczególne miejsce w koncepcji krajowej sieci ECONET
- Polska. Jest bowiem częścią obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym
(30M – Obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej). Całość obszaru wchodzi w skład
biocentrów i stref buforowych oraz posiada szereg powiązań poprzez korytarze ekologiczne
z innymi obszarami węzłowymi w ramach tej sieci.
Według projektu sieci ekologicznej „NATURA 2000” na terenie gminy występują dwa
specjalne obszary ochrony wyznaczone zgodnie z Dyrektywą Siedliskową RE: Dolina
Prądnika oraz Dolinki Jurajskie, których powierzchnia wynosi około 150 ha.
Ponadto na obszarze gminy znajduje się 26 pomników przyrody, głównie skalnych
ostańców wapiennych, z których aż 20 znajduje się w miejscowości Bębło.
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3. Kultura
3.1 Instytucje kultury
1. Gminny Ośrodek Kultury został założony w 2002 r.. W 2005 roku został przekształcony
w Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, a w 2007 r. w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
który kładzie głównie nacisk na rozwój szeroko pojętej kultury. Szczególnie zaś
na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia w świetlicach
środowiskowych dla najmłodszych, przygotowuje oferty wyjazdowe na ferie zimowe oraz
okres letnich wakacji. Dzięki współpracy Ośrodka Kultury z wieloma młodymi
wolontariuszami może wyjechać średnio 350 dzieci rocznie. GOKiS podejmuje również
współpracę ze szkołami i organizacjami z terenu gminy organizując gminne konkursy
międzyszkolne, imprezy plenerowe oraz wydarzenia sportowe.
W strukturach Ośrodka od kilku lat działają grupy Kół Gospodyń Wiejskich, kung-fu,
aerobiku, oraz zespół wokalno-instrumentalny JKM „Ja Kocham Muzykę”.
GOKiS (wcześniejszy GOKiP) już dwukrotnie organizował akcje na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas których zasilił konto WOŚP o prawie 40 tysięcy
złotych.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wspiera także inicjatywy lokalne. Od dwóch lat ludziom
podejmującym różnego rodzaju działania społeczne przyznawana jest nagroda „Wielka Wieś
- Mała Ojczyzna”.
Do najważniejszych wydarzeń, już na stałe wpisanych w kalendarz imprez Gminy Wielka
Wieś, należą rodzinne pikniki plenerowe organizowane co roku przy współpracy gminnych
OSP: Dni Gminy Wielka Wieś, Przegląd Folklorystyczny im. Józefa Lachnera, Zakończenie
Lata, Gminne Dożynki. GOKiS może poszczycić się także nowatorskimi akcjami takimi jak:
Kolacja Wigilijna czy Śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych i potrzebujących oraz
plebiscytem „Wielki i Przedsiębiorczy”, podczas którego przedsiębiorcy oceniani są za swoją
działalność. Uroczystość ta jest także okazją, aby podziękować im za wszelką okazaną
pomoc.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w ramach promocji gminy bierze udziału w targach
turystycznych oraz współpracuje między innymi z Jurajską Izbą Gospodarczą, Związkiem
Gmin Jurajskich czy Starostwem Powiatowym. Wynikiem takiej współpracy są wspólnie
przygotowywane imprezy o zasięgu powiatowym czy ogólnopolskim, które odbywają się
na terenie naszej gminy. Od kilku lat jesteśmy współorganizatorami Jurajskiego Wyścigu
w Kolarstwie Górskim, Jurajskiego Rajdu Samochodowego oraz Biegu po Dolinie
Będkowskiej. Natomiast w roku 2006 na terenie naszej Gminy miały miejsce Dożynki
Powiatowe oraz Rajdy Samochodów Terenowych o Puchar Polski.
2. Gminna Biblioteka Publiczna. Na terenie gminy istnieją 2 placówki biblioteczne: oddział
główny w Wielkiej Wsi i otwarta w 2007 roku filia w Bęble. Oddział główny biblioteki
posiada sześć miejsc dla czytelników, w tym trzy stanowiska komputerowe.
W 2006 r. dwie placówki biblioteczne dysponowały księgozbiorem liczącym 15 053
woluminów, przy czym zakupionych zostało 1 029 nowości. Liczba czytelników wyniosła
801, w tym aż 488 do lat 15.
Oprócz bogatego księgozbioru oraz czytelni komputerowej z dostępem do Internetu
drukarką kolorową, skanerem, kopiarką i faksem, biblioteka udostępnia czytelnikom mini
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-czytelnię czasopism oraz kącik dla dzieci. Dzięki tej ofercie znacznie wzrosło
zainteresowanie usługami biblioteki. Liczba czytelników i wypożyczeń w ciągu lat 2004-2005
wzrosła o około 140 %. Uwidacznia się to zwłaszcza wśród czytelników do 19 roku życia:
w 2003 r. biblioteka miała tylko ok. 150 czytelników, należących do tej kategorii – w 2005
już ponad 480.
Biblioteka jest pierwszą w powiecie ziemskim krakowskim, i jedną z pierwszych bibliotek
gminnych województwa, która udostępnia swoją bazę w internecie. Komputerowy katalog
biblioteki w programie „Libra” w 2006 roku została zamieszczony na serwerze Biblioteki
Wojewódzkiej i udostępniony jest w Multiwyszukiwarce FIDKAR. Użytkownicy biblioteki
mogą zapoznawać się z nowościami wydawniczymi zamawiając również biblioteczny
newsletter.
Biblioteka prowadzi również szeroką działalność popularyzatorską. Organizuje konkursy
czytelnicze i plastyczne, zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków i młodszych klas, głośne
czytanie w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” oraz pozyskuje książki w ramach
akcji „Maraton Fundatorów”.

3.2 Lokalne media
Ważną rolę w życiu społecznym gminy odgrywają działające na jej terenie media. Jednym
z nich – najważniejszym dla mieszkańców jest strona internetowa Urzędu Gminy:
www.wielka-wies.pl, gdzie można znaleźć najważniejsze informacje o działalności urzędu,
śledzić na bieżąco wydarzenia oraz zapoznać się z uchwałami Rady Gminy. Mieszkańcy
korzystający z internetu czerpią również informacje z portalu www.przyolkuskiej.pl.
Drugim ważnym nośnikiem informacji jest miesięcznik, niezależna gazeta „Przegląd
Lokalny”. Gmina jest również objęta opieką mediów ponadlokalnych. Informacje lokalne
zamieszczane są w „Dzienniku Polskim” oraz „Gazecie Krakowskiej”.

3.3 Zabytki
Zasób środowiska kulturowego gminy współtworzą dobra kultury z zakresu historycznych
układów ruralistycznych, zabytki architektury i budownictwa, założeń zieleni komponowanej,
znalezisk i stanowisk archeologicznych, cenne krajobrazy kulturowe oraz tak zwane zabytki
ruchome, czyli dzieła sztuk plastycznych stanowiących wyposażenie wnętrz sakralnych,
rzadziej świeckich, a także figury, artystycznie wykonane nagrobki i kapliczki przydrożne.
Prezentacji zabytków i stanowisk archeologicznych dokonano w oparciu o podział
na kategorie obowiązujący w materiałach i pragmatyce Muzeum Archeologicznego:


Kategoria I - stanowiska archeologiczne wpisane lub przewidziane do wpisu
do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Małopolskiego, przeznaczone
do trwałego i bezwzględnego zachowania: stanowiska archeologiczne w jaskiniach
lub stanowiska tworzące własną formę terenową;



Kategoria II - stanowiska archeologiczne wpisane lub przewidywane do wpisu
do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Małopolskiego, przeznaczone
do trwałego zachowania: osady mieszkalne, osady produkcyjne, pracownie,
obozowiska;
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Kategoria III - stanowiska archeologiczne wpisane lub przewidziane do wpisu
do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Małopolskiego: stanowiska
o trudnym do określenia rzeczywistym zasięgu, funkcji i chronologii.

Na terenie całej gminy znajduje się 9 obiektów i zespołów architektonicznych wpisanych
do rejestru zabytków, 2 zespoły zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków,
58 zespołów i obiektów architektonicznych ujętych w ewidencji konserwatorskiej
oraz 53 zarejestrowane i objęte ochroną stanowiska archeologiczne.
Pod względem ilości i wartości
obiektów zabytkowych występuje znaczne
zróżnicowanie w poszczególnych wsiach.
Do miejscowości o najbogatszych

zasobach należą :
 Modlnica, w której krajobrazie
wyróżnia się piękny i zabytkowy zespół
kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha.
Jest to jeden z najstarszych tego typu obiektów sakralnych w Polsce. Powstał
w 1553 roku, a konsekrowany był w roku 1555. Jest to prawdopodobnie trzeci kościół
w Modlnicy, który podobnie jak wcześniejsze jest fundowany pod patronatem św. Wojciecha.
Wyrazem czci dla świętego jest także obraz namalowany przez Jana Zamojskiego,
pochodzący z okresu późnego baroku, który znajduje się w kościele parafialnym. Kościół
wraz
z
dzwonnicą
i
otoczeniem
w
granicach
muru,
bramką
w ogrodzeniu i drzewostanem wpisane są do rejestru zabytków pod nr A - 19.
W Modlnicy znajduje się również barokowo-klasycystyczny Dwór Konopków
z II połowy XVIII w., otoczony pięknym parkiem ze starym drzewostanem. Budynek ten
to doskonały przykład polskiej architektury dworskiej. Obecnie jest to Dom Pracy Twórczej
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Na przełomie XV i XVI w. majątek w Modlnicy
należał do bogatej rodziny Salomonów, którzy
doprowadzili go do rozkwitu. W roku 1782 w posiadanie
Modlnicy weszli Konopkowie Herbu Nowina. W rękach
tej rodziny dwór pozostał do 1945 r. W 1949 r.
przekazany został Uniwersytetowi Jagiellońskiemu jako
Dom Pracy Twórczej, potem jako filia Muzeum UJ. Od
1995 r. dwór spełnia rolę Ośrodka KonferencyjnoRecepcyjnego UJ.
Do
wartościowych
elementów
środowiska
kulturowego na terenie wsi należą również: budynek
dawnej austriackiej komory celnej (murowany ok. 1905
r.), cmentarz parafialny, figury Najświętszej Marii Panny
i św. Jana Kantego przy wejściach do parku dworskiego, wyposażenie dworu oraz 4
stanowiska archeologiczne I kategorii, a także 9 stanowisk kategorii II.
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▪ Giebułtów, w którym na wzniesieniu w centrum wsi dominuje zespół kościoła
parafialnego p.w. św. Idziego z lat 1602-1604, wewnątrz którego zachowano polichromie
z XVII w., płyty nagrobne m.in. gotycką z połowy XV w. opatrzone inskrypcjami w języku
polskim.
W ewidencji konserwatorskiej znajduje się 17 obiektów, wśród których wyróżnia się
dawny zespół dworsko-folwarczny SS. Wizytek, obejmujący budynek dworu i liczne
zabudowania gospodarcze. Ponadto w ewidencji ujęto plebanię, szkołę, kilka budynków
mieszkalnych i gospodarczych. Na zabytkowy krajobraz kulturowy wsi składają się również
założenia zielone parku dworskiego (relikty), cmentarza parafialnego i cholerycznego oraz
krzyże i kapliczka przydrożna.
Na terenie Giebułtowa znajdują się również stanowiska archeologiczne I kategorii
oraz 9 stanowisk kategorii II.
 Biały Kościół, gdzie znajduje się Kościół p.w. św. Mikołaja, będacy przykładem
murowanej architektury sakralnej z II poł. XIX wieku. W ołtarzu głównym kościoła znajduje
się XVII wieczny obraz Matki Boskiej Śnieżnej. Istnieje dawne podanie, że w miejscu
obecnego kościoła znajdowała się przed wiekami kapliczka, przy której mieszkał starzec,
błagający przejeżdżających tym traktem o ofiarę na obielenie kościółka. Często odnawiany
– bielony zyskał nazwę „Białego Kościoła”.
W krajobrazie wsi dominuje wysoka zieleń położonego na północ od centrum wsi
cmentarza parafialnego, na którym zachowały się żeliwne i kamienne nagrobki z końca XIX
i początku XX w.
Ewidencja konserwatorska obejmuje 5 obiektów znajdujących się na terenie Białego
Kościoła: plebanię, organistówkę, budynek mieszkalny i 2 kapliczki. Na terenie
miejscowości znajduje się również 7 stanowisk archeologicznych I kategorii
oraz 48 stanowisk II kategorii.
Mniej liczne, ale istotne dla oblicza gminy
obiekty występują w Tomaszowicach,
Modlniczce,
Prądniku
Korzkiewskim
i Wierzchowiu.
We wsi Tomaszowice znajduje się piękny
zespół dworsko-parkowy z XIX w., który
poddany został częściowej rewaloryzacji i
obecnie w stylowo urządzonych wnętrzach
znajduje
się
Krakowskie
Centrum
Konferencyjne.
Na terenie wsi znajduje się 5 stanowisk
archeologicznych I kategorii oraz 3 stanowiska II kategorii. W ewidencji konserwatorskiej
umieszczono dom drewniany z 1918 r. oraz drewniano – murowaną stodołę z początku XX w.
Walory kulturowe posiadają również 2 metalowe krzyże przydrożne.
Modlniczka jest wsią o układzie sakowym, ze zwartą zabudową i trójkątnym nawsiem
w centrum. Na jej obszarze położone są 2 forty austriackie Twierdzy Kraków – „Pasternik”
i „Podchruście” należące do największych i najcenniejszych w skali twierdzy, którym
towarzyszy zabytkowa zieleń forteczna.
Ponadto w ewidencji konserwatorskiej ujęto 4 domy i stodołę drewniano - murowaną
z początku XX wieku. Do obiektów posiadających walory kulturowe zaliczyć można także
zespół dawnego folwarku (spichlerz i stajnie) oraz kapliczkę i krzyż przydrożny. Na terenie
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Modlniczki znajdują się również 4 stanowiska archeologiczne I kategorii oraz 8 stanowisk
kategorii II.
Cechą charakterystyczną Prądnika Korzkiewskiego jest położenie w głębokiej jurajskiej
dolinie rzeki Prądnik. Dawniej znajdowały się tu liczne obiekty przemysłowe: młyny,
szlifiernie, kuźnica, prochownia, papiernia zasilane nurtem rzeki i jej odnóg. Obecnie
wyodrębnia się zespół dawnej kuźnicy – „Hamernia”. Drewniano – murowany budynek
mieszkalny z II połowy XIX w. zwany dworem, murowane stajnie, spichlerz oraz dawny
browar otoczone wysoką zielenią, ogrodami i sadem znajdują się w pobliżu alei grabowej,
która ma status pomnika przyrody.
Na terenie tej miejscowości znajdują się 2 domy oraz młyn wodny wpisane do rejestru
zabytków a także 3 stanowiska archeologiczne I kategorii i 4 stanowiska kategorii II.
Wierzchowie to miejscowość położona w dolinie potoku Wierzchówka z nieregularnym
placem w centrum. Na wzniesieniu eksponowany krajobrazowo jest dwór murowany
z 1919 r. wraz z parkiem krajobrazowym.
W ewidencji konserwatorskiej ujęto ponad 8 obiektów, w tym 3 zagrody rolnicze
składające się z budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Na terenie
Wierzchowia znajduje się również 5 stanowisk archeologicznych I kategorii, z których
najpopularniejsze jest obozowisko jaskiniowe w Grocie Wierzchowskiej, oraz 20 stanowisk
kategorii II.
Pozostałe miejscowości gminy tj. Bębło, Będkowice, Czajowice, Szyce i Wielka Wieś
posiadają znacznie skromniejsze zasoby o walorach kulturowych. Spośród ciekawszych,
ze względu na wartości architektoniczne, zabytkowe bądź historyczne należy wymienić:


murowaną z wapienia kaplicę w Będkowicach pochodzącą z lat 1935-1938;



pozostałości zameczku obronnego na Zamkowej Skale w Wielkiej Wsi pochodzącego
prawdopodobnie z XIV wieku;



budynek dawnej rosyjskiej komory celnej wraz z reliktami parku;



pozostałości zespołu dworskiego w Czajowicach: dwór murowany z 1925 r.,
odbudowany po pożarze ze zmianą usytuowania, relikty parku.

3.4 Tradycja i zwyczaje
Na terenie Gminy Wielka Wieś bardzo aktywnie kultywowana jest kultura
i staropolska tradycja. Działają tu sześć zespołów folklorystycznych: Bęblanie, Modlniczanie,
Modlniczanki, Tomaszowianie, Będkowianie, Czajowianie oraz Koło Gospodyń Wiejskich
Bębło i Koło Seniorów. Zespoły te rozwijają swoją działalność przy Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu.
Zadaniem tych organizacji jest krzewienie tradycji poprzez przekazywanie wiedzy
o niej młodym ludziom. Członkowie zespołów przygotowują cykliczne programy artystyczne
z okazji: Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, Dnia Chorych, Dnia Kobiet, Święta
Plonów – Dożynek itp. Wyrazem pielęgnowania tradycji są również krótkie spektakle
ich autorstwa tj: „Wyskubek”, „Pieczenie Chleba”, „Pucheroki” - obrazujące dawny sposób
życia i tradycję przenikającą w niemalże każdą dziedzinę życia.
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Zespoły biorą udział w licznych konkursach i przeglądach artystycznych odnosząc
wiele sukcesów. Zauważyć można, iż wielu młodych ludzi angażuje się w działalność
zespołów dając tym samym wyraz chęci pielęgnowania swoich korzeni i tradycji. Można
mieć nadzieję, iż tradycja pielęgnowana w ten sposób ma szanse przetrwać w Gminie Wielka
Wieś. Może w nieco zmienionej formie i w nowoczesnym wydaniu, ale zapewne nie zostanie
utracona.

4. Infrastruktura społeczna
4.1 Ochrona zdrowia
Na terenie gminy funkcjonują trzy ośrodki zdrowia: w Szycach, w Bęble i w Modlniczce.
W Szycach, w Bęble oraz w Wielkiej Wsi znajdują się również apteki. Praktyki lekarskie na
wsi prowadzą 3 osoby. W 2004 roku na terenie gminy udzielono 30 667 porad lekarskich, z
czego 24 756 to porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Dla porównania w całym
powiecie krakowskim udzielono 864 527 ogólnodostępnych porad lekarskich.
4.2 Opieka społeczna
Wydatki na pomoc społeczną w gminie w 2006 r. wyniosły 2 036 179,26 zł, czyli 8,7 %
wszystkich wydatków budżetowych. Pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pozostawało w 2006 r. 187 rodzin. Pomocą społeczną objętych było 524 osoby. Najwięcej
zarówno osób jak i rodzin objętych pomocą społeczną mieszka w Modlnicy. Z miejscowości
tej pochodzi również najwięcej dzieci (41 dzieci) będących pod opieką GOPS.
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2006 r. w poszczególnych sołectwach.
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Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach objęta
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4.3 Edukacja i wychowanie
Gmina Wielka Wieś w 2006 roku wydała na edukację 5 227 604 zł, co stanowiło 22,2 %
wszystkich wydatków gminy.
Na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola samorządowe znajdujące się
w miejscowościach Biały Kościół oraz Modlnica. Przy szkołach podstawowych istnieje
również 5 oddziałów przedszkolnych klas 0. W roku szkolnym 2006/07 uczęszczało do nich
73 dzieci.
W gminie działa 6 szkół podstawowych, w których wydzielonych zostało 35 oddziałów
i które dysponują 50 pomieszczeniami. W roku szkolnym 2006/07 do szkół tych uczęszczało
478 uczniów. Przy szkołach znajdują się boiska sportowe. W sale gimnastyczne wyposażone
są Szkoły Podstawowe w Bęble oraz Wielkiej Wsi, a także Gimnazjum w Białym Kościele
oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy.
Oprócz szkół podstawowych na terenie gminy znajdują się dwa gimnazja mające swoją
siedzibę w Białym Kościele i Modlnicy. Uczęszcza do nich 271 uczniów w 12 oddziałach.
Szkoły ponadpodstawowe o profilu rolniczym i ogrodniczym działają w ramach Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa znajdującego się w Giebułtowie.
Na terenie gminy funkcjonuje również Szkoła Podstawowa w Czajowicach z oddziałami
0-3 prowadzona przez Stowarzyszenie „Środowisko i My”.

5. Komunikacja i infrastruktura techniczna
5.1 Sieć komunikacyjna
Istniejący podstawowy układ drogowy gminy obejmuje:


drogi krajowe:
-

krótki odcinek drogi ekspresowej S-7 – węzeł Radzikowskiego;

-

wspólny odcinek dróg krajowych nr 7 i nr 79 w południowej części gminy
o długości 2,4 km;

-

drogę krajową nr 94 Kraków – Olkusz o długości 12,6 km;

 krótki odcinek drogi wojewódzkiej nr 794 przebiegający wzdłuż granicy
w Giebułtowie;
 posiadające nawierzchnie twarde drogi powiatowe o łącznej długości 11,8 km:
-

Rudawa – Modlniczka – o długości 1,0 km;

-

Więckowice – Będkowice – Bębło - o długości 6,9 km;

-

Zabierzów – Bolechowice – Biały Kościół – o długości 1,5 km;

-

Kraków – Giebułtów – o długości 2,4 km.

Układ uzupełniający stanowią drogi gminne, których długość w 2004 r. wynosiła
101,0 km. Drogi te w 90 % posiadają nawierzchnie utwardzoną. Sieć dróg gminnych jest
bardzo dobrze rozwinięta, jednak w związku ze znacznym wzrostem budownictwa
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jednorodzinnego na terenie gminy konieczna jest systematyczna jej rozbudowa oraz poprawa
stanu technicznego. Konieczne jest podjęcie działań związanych z modernizacją istniejących
dróg gminnych oraz uzupełnieniem chodników dla ruchu pieszego.
W obrębie gminy największe natężenie ruchu drogowego, szacowane na ok. 14,5 tys.
pojazdów na dobę, odbywa się drogą ekspresową A-4 Kraków-Katowice. Duże obciążenie
ruchowe, ze znacznym udziałem ruchu ciężkiego, występuje również na drogach krajowych
nr 79 i 94, które pełnią aktualnie funkcję dróg alternatywnych dla płatnej autostrady A-4.
Dotyczy to szczególnie drogi nr 94 przebiegającej przez centralne części Szyc i Białego
Kościoła.
W kolejnych latach planowane jest także przedłużenie drogi ekspresowej GP,
czyli północnej obwodnicy Krakowa, do połączenia z drogą nr 94 i dalej w kierunku
wschodnim oraz wybudowanie węzła drogowego w Modlnicy.
Sporym atutem gminy jest bardzo dobre połączenie z Krakowem, gdzie pracuje większość
mieszkańców gminy. W lipcu 2004 r. zostały uruchomione trzy linie komunikacji miejskiej
łączące Kraków z Będkowicami, Giebułtowem, oraz Tomaszowicami. Natomiast wzdłuż
drogi nr 94, w odstępach 5-10 minutowych, kursują linie prywatnych przewoźników.

5.2 Gospodarka wodna
Gmina zarządza pięcioma ujęciami wód podziemnych znajdującymi się
w miejscowościach: Będkowice, Bębło, Biały Kościół, Giebułtów, Wielka Wieś, z których
korzysta 98 % mieszkańców gminy. Wodociągi gminne zaopatrywane są z ujęć wód
podziemnych. Łączna długość sieci magistralnej wynosi 3 km, natomiast rozdzielczej
77,8 km.
Na podstawie danych z tabeli nr 1 można zauważyć znaczny wzrost poboru wody. Pobór
wody w roku 2006 wzrósł o 11,7 % w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł
524,2 tys. m3.

Tabela 1. Ujęcia wód podziemnych zasilające wodociągi w Gminie Wielka Wieś

Liczba ludności
zaop.

Pobór wody
Nazwa ujęcia

Będkowice
Bębło
Wielka Wieś
Giebułtów
Biały Kościół
Razem

Pobór
wody
na os.

2004

2005

tys. m3

tys. m3

tys. m3

osoby

m3

17,3
92,6
59,7
249,5
50,1
469,2

17,0
103,5
57,2
284,6
61,9
524,2

409
1 953
1 491
3 805
1 146
8 804

41,6
53,0
41,5
74,8
49,9
59,5

14,6
86,9
64,1
254,6
53,4
473,6

2006

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG

25

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś
Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w roku 2006 wyniosło
łącznie 350,0 tys. m3 (woda dostarczona), co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje zużycie
wody na poziomie 38,8 m3. Średnioroczne zużycie wody na osobę w Gminie Wielka Wieś
stanowi około 146 % wartości średniego zużycia wody na jednego mieszkańca powiatu
krakowskiego. Sprzedaż hurtowa wody 2006 r. wyniosła 3,5 tys. m3, natomiast straty
poniesione w sieci ukształtowały się na poziomie 95,3 tys. m3, co stanowiło około 18,2 %
wody pobranej z ujęć.
Na dzień dzisiejszy wydajność ujęć wody jest wystarczająca, aby pokryć zapotrzebowanie
mieszkańców gminy na wodę pitną, ale przy jeszcze większej ekspansji budownictwa
jednorodzinnego istnieje potrzeba poszukiwania nowych ujęć wody. W chwili obecnej
wykonywany jest wodociąg w Prądniku Korzkiewskim, który zakończy rozbudowę systemu
wodociągów.

5.3 Sieć kanalizacyjna
Gmina Wielka Wieś nie ma w pełni zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej.
W całości w sieć kanalizacyjną zaopatrzony jest Giebułtów, Szyce oraz Modlniczka,
natomiast częściowo Wielka Wieś i Modlnica. Zgodnie z danymi Gminnego Zakładu
Eksploatacji Obiektów Komunalnych długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2006 r. wyniosła
40 km. Do sieci tej podłączonych było 561 gospodarstw, co stanowi około 22,4 % wszystkich
gospodarstw na terenie gminy.
Ścieki komunalne z Giebułtowa, Szyc i Wielkiej Wsi odprowadzane są do oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej w Giebułtowie administrowanej przez Gminny Zakład Eksploatacji
Obiektów Komunalnych w Wielkiej Wsi. Odpady z tej oczyszczalni wywożone są na
składowisko w Bukowinie, natomiast ścieki z Modlniczki odprowadzane są do Krakowa.
Z pozostałych nieskanalizowanych jednostek, ścieki odprowadzane są do indywidualnych
zbiorników bezodpływowych (szamb), opróżnianych okresowo i następnie odwożone
są do oczyszczalni ścieków w Krakowie.

5.4 Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy Wielka Wieś obowiązuje Plan Gospodarki Odpadami uchwalony
Uchwałą nr 31/143/2004 z dnia 29.10.2004 r. Natomiast zasady zbiórki i wywozu odpadów
komunalnych regulowane są Uchwała nr LIX/298/06 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia
13 lipca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Wielka
Wieś oraz Zarządzeniem Nr 39/2006 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 01.06.2006 r.
Do podmiotów uprawnionych do zbiórki i wywozu odpadów komunalnych stałych z terenu
Gminy Wielka Wieś należą:
•
•
•

Zakład Usług Mechanizacyjnych, Zelków 127, 32-082 Bolchowice;
Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień, Prądnik Korzkiewski 34,
32-089 Wielka Wieś;
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski, ul. Podgórki
Tynieckie 103,30-375 Kraków;
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•
•
•
•

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Spółka z o.o., ul. Nowohucka 1,
Kraków;
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Spółka z o.o.,
ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków;
Firma SITA Kraków Sp. z o.o., ul. Karola Darwina 66, 31-764 Kraków;
ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Kluczewska 2, Olkusz.

W latach 2004-2006 firmy te zebrały następującą ilość odpadów:

Ilość zebranych odpadów [Mg]
Rodzaj odpadu
2004
Odpady komunalne

1 239,8

2005

2006

915,14

1 409,39

Szkło

2,35

0,85

2,46

Tworzywa sztuczne

1,6

2,4

2,01

Metale

7,27

15,77

26,0

Papier i makulatura

2,7

4,13

8,08

13,92

23,15

38,55

Razem surowce wtórne
Odpady wielkogabarytowe
Razem odpady

5,20
1 254,26

938,29

1 453,14

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wielka Wieś za lata 2004-2006

W tym okresie na terenie gminy realizowany był również program EKO-DACH, który
polegał na odbiorze od właścicieli nieruchomości odpadów azbestowych – pokryć
eternitowych i przekazywaniu ich do unieszkodliwienia. W roku 2004 zebrano 43,44 Mg
odpadów azbestowych, w roku 2005 - 70,89 Mg natomiast w 2006 r. 35,30 Mg.
W roku 2006 poddano procesowi odzysku 2,46 Mg szkła, 2,01 Mg tworzyw sztucznych,
26,0 Mg metalu oraz 8,08 Mg papieru i makulatury. Surowce te stanowiły 2,65 % odpadów
zebranych na terenie gminy. Wydzielone surowce wtórne zostały przekazane prywatnym
przedsiębiorcom do odzysku.
Niesegregowane odpady są unieszkodliwiane poprzez składowanie na składowiskach:
• w Ujkowie Starym administrowanym przez ZGK „Bolesław” Sp. z o.o., gdzie
unieszkodliwianych jest około 90 % niesegregowanych odpadów komunalnych;
• w Jawiszowicach, które administrowane jest przez Agencję Komunalną
w Brzeszczach;
• w Baryczy – gdzie odpady wywozi MPO Kraków.
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6. Gospodarka
6.1 Rolnictwo
Gmina Wielka Wieś dawniej typowo rolnicza w coraz większym stopniu zmienia swój
charakter na podmiejski. Na terenie gminy prowadzone i planowane są inwestycje z zakresu
infrastruktury drogowej oraz przewidywany jest dalszy rozwój budownictwa
mieszkaniowego, co w rezultacie prowadzić będzie do dalszego zatracania rolniczych
zasobów.
Zgodnie z danymi z powszechnego spisu rolnego z 2002 roku ogólna powierzchnia
gruntów w gospodarstwach rolnych wynosi 3616 ha.
Tabela 2. Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych

Rodzaj gruntu

Powierzchnia gruntów
ogółem
ha

%

2 503

69,2

Sady

112

3,1

Łąki

439

12,1

48

1,3

Lasy i grunty leśne

158

4,4

Pozostałe grunty

357

9,9

3 616

100,0

Grunty orne

Pastwiska

Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Podstawowe informacje ze Spisów Powszechnych w gminie
wiejskiej Wielka Wieś województwa małopolskiego”, Urząd statystyczny w Krakowie, Kraków 2003

Grunty orne zajmują 69,2 % gruntów gospodarstw rolnych, łąki 12,1%, sady 3,1 %,
natomiast pastwiska zaledwie 1,3 %.
Gmina Wielka Wieś charakteryzuje się, typowym dla województwa małopolskiego,
rozdrobnieniem agrarnym. W gminie istnieje 2177 gospodarstw rolnych, z czego 97,5 %
(2091 gospodarstw) stanowią gospodarstwa, których powierzchnia nie przekracza 5 ha.
Jak pokazuje wykres nr 2, gospodarstwa o powierzchni 10 i więcej hektarów stanowią
zaledwie 0, 46 % wszystkich gospodarstw, co daje gminie 110 lokatę w województwie1.

1

„Podstawowe informacje ze Spisów Powszechnych w gminie wiejskiej Wielka Wieś województwa małopolskiego”, Urząd
statystyczny w Krakowie, Kraków 2003

28

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś

2,10%

0,46%
45,80%

51,70%

do1 ha
1-5 ha
5-10 ha
10 ha i więcej

Ryc. 3. Grupy obszarowe gospodarstw
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Podstawowe informacje ze Spisów Powszechnych w gminie
wiejskiej Wielka Wieś województwa małopolskiego”, Urząd statystyczny w Krakowie, Kraków 2003

1377 gospodarstw, czyli 61,4 %, prowadzi wyłącznie działalność rolniczą, a 338
(ok. 15 %) jednocześnie rolniczą i pozarolniczą, głównie w zakresie przetwórstwa
przemysłowego i handlu

3,13%

1,62%

4,4%

15,6%

zboża
ziemniaki
pastewne
pozostałe
warzywa
74,3 %

Ryc. 4. Struktura zasiewów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Podstawowe informacje ze Spisów Powszechnych w gminie
wiejskiej Wielka Wieś województwa małopolskiego”, Urząd statystyczny w Krakowie, Kraków 2003

Dane przedstawione na rys. nr 3 pokazują, iż w strukturze zasiewów dominują zboża
( 74,3 % ), głównie pszenica i jęczmień, ziemniaki ( 15,6 %) oraz warzywa gruntowe, które
zajmują 4,4 % powierzchni uprawnej gminy.
Duże rozdrobnienie terenów rolnych na terenie gminy nie stwarza dużych możliwości
rozwoju rolnictwa, które dla znacznej części mieszkańców jest zajęciem dodatkowym.
Produkcja rolna ma charakter wielostronny, niewyspecjalizowany, a rolnicy produkują przede
wszystkim na własne potrzeby sprzedając ewentualne nadwyżki.
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6.2 Przemysł i usługi
Dzięki swojemu położeniu gmina Wielka Wieś jest bardzo atrakcyjnym miejscem
dla inwestorów. Z 788 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 2005 r.
na terenie gminy, aż 763 funkcjonowało w sektorze prywatnym.
Wśród podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON
zdecydowaną większość (81,2 %) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą. Działalność osób fizycznych skoncentrowana jest głównie w obrębie handlu
i napraw oraz budownictwa. Osoby fizyczne zajmujące się handlem i naprawami stanowią
33,4 % ogółu prowadzących działalność gospodarczą, natomiast firmy budowlane 15,0 %
zarejestrowanych.
15,0 %

33,4 %

27,4%

handel i naprawy
transport i łączność
12,2 %

12,0 %

obsługa nieruchomości i firm
pozostałe
budownictwo

Ryc. 5. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Województwo Małopolskie 2005 – Podregiony, Powiaty, Gminy”
Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2005.

Do największych firm na terenie gminy należą:
•

Centrum Handlowe Leroy Merlin, zatrudniające około 180 pracowników;

•

Centrum Handlowe WITEK, zatrudniające około 100 pracowników;

•

Centrum Handlowe NICO;

•

Centrum handlowe SPAR A4;

•

PAGRO Krakowski Oddział Zamiejscowy - produkcja kostki brukowej i usługi;

•

LUSKAR – firma krakowska, produkcja kostki brukowej;

•

Pheonix Pharma;

•

TOBACCO Trading International Poland – przemysł tytoniowy, zakład produkcyjno
-handlowy;

•

ADOZ – produkcja wędlin, około 40 pracowników;

•

ANG Wentylacje;

•

Sobiesław Zasada Ltd Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Volkswagen i Audi;
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•

Centrum budowlane CRAZ BUD;

•

hotele i zajazdy, takie jak: Witek, Jurajski, Granica, Krystyna, Margarita oraz Dwór
w Tomaszowicach

Dużą szansę na pozyskanie kolejnych inwestorów stworzy, będący w trakcie
opracowywania, nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy, oraz koncepcja
skanalizowania terenów przeznaczonych pod inwestycje.
Przyjazna atmosfera dodatkowo sprzyja dynamicznemu rozwojowi przedsiębiorczości.
Gmina poza działalnością inwestycyjną, organizuje również spotkania dla przedsiębiorców.
Corocznie przygotowywany jest konkurs „Wielki i Przedsiębiorczy”, mający na celu
promocję aktywności gospodarczej wśród lokalnych przedsiębiorców. Gmina prowadzi
współpracę z Jurajską Izbą Gospodarczą. Władze Gminy w 2007 r. postanowiły poddać
się niezależnej obiektywnej weryfikacji pod kątem przyjazności inwestycyjnej zgłaszając
się do ogólnopolskiego programu „Gmina Fair Play”. Konkurs zakończył się sukcesem,
Gmina Wielka Wieś otrzymała tytuł „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja
Inwestycji”. Również inne oceny zewnętrzne są bardzo korzystne dla Wielkiej Wsi. Gmina
znalazła się na 10 miejscu w Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej” 2007, uważanym
za najbardziej prestiżowy i wiarygodny wyznacznik osiągnięć samorządów.

6.3 Turystyka
Gmina należy do obszarów o najwyższej w skali województwa atrakcyjności turystycznej.
Na tę atrakcyjność turystyczną składają się następujące elementy:
•

wnętrza dolin i wąwozów jurajskich (Będkowskiej, Kluczwody, Prądnika, Kobylańskiej);

•

Jaskinia Wierzchowska Górna wraz z fragmentem Doliny Wierzchówki;

•

teren Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych;

•

wierzchowinowe krajobrazy rolnicze z ostańcami skalnymi (na terenie Bębła i Czajowic);

•

pofałdowane krajobrazy otwarte z dalekimi wglądami widokowymi w otoczenie
( m.in. na terenie miejscowości Będkowice, Biały Kościół, Wielka Wieś);

•

obiekty i zespoły zabytkowe (kościoły, dawne dwory wraz z otoczeniem parkowym),
tradycyjne układy ruralistyczne (centra wsi Giebułtów, Modlnica) i zespoły zieleni.

Na terenie Gminy występuje zróżnicowanie pod względem charakteru ruchu
turystycznego. W rejonie OPN zdecydowanie dominuje ruch pieszy połączony
ze zwiedzaniem wybranych, najbardziej atrakcyjnych, obiektów. Natomiast w rejonie Dolinek
Krakowskich popularna jest turystyka aktywna: turystyka piesza, rowerowa, wspinaczka
skałkowa, zajęcia rekreacyjno - edukacyjne w Jaskini Wierzchowskiej, turystyka konna,
a zimą - narciarstwo biegowe.
Gmina Wielka Wieś oferuje bardzo bogatą sieć szlaków rowerowych
i pieszych. Do najważniejszych i najbardziej malowniczych tras należą (przy trasach podane
są odległości w km - opracowanie PTTK):
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•
szlaki piesze:
a) czerwony szlak “Orlich Gniazd”- Kraków os. Krowodrza Górka → szosa Zielonki
→ Tonie 3,8 → Pękowice 5,1 → Giebułtów 7,6 → Hamernia 10,0 → Prądnik
Korzkiewski 11,3 → Wąwóz Smardzowicki 15,0 → Brama Krakowska 16, Ojców
”na postoju”;

b) niebieski szlak “Warowni Jurajskich”: Rudawa PKP → Radwanowice 3,0 → Brama
Będkowska 8,8 → Jaskinia Nietoperzowa 13,3 → Jerzmanowice → Ojców;
c) żółty szlak “Dolinek Jurajskich”: Szklary → Dol. Będkowska 2,5 → Będkowice 2,1
→ Dolina Kobylańska - Karniowice 1,6 → Wierzchowie → Jaskinia Wierzchowska
→ Murownia → Prądnik Czajowski → Ojców → Pieskowa Skała;
d) szlak zielony: Jerzmanowice III PKS → Łazy 1,9 → Dol. Będkowska 3,1 → Kawiory
4,3 → skraj lasu Krzemionka 6,0 → Wierzchowie 9,3;
e) szlak niebieski: Korzkiew → Prądnik Korzkiewski 2,6 → Dolina Kluczwody, Zamkowe
Skały 3,5 → Gacki → Karniowice → Zabierzów;
f) szlak czarny: Modlnica → Gacki 6,6 → Dolina Kluczwody, Zamkowe Skały 8,3
→ Wierzchowie 10,7 → Jaskinia Wierzchowska Górna 11,5;]
•
szlaki rowerowe
a) szlak czerwony (okrężny): Jaskinia Wierzchowska Górna → Rez. Kluczwody 2,5
→ Gacki 5,9 → Bolechowice 7,5 → Dolina Bolechowicka 11,2 → Kobylany 14
→ Będkowska Brama 17,7 → Bębło 23 → Jaskinia Wierzchowska 25,7;

b) szlak niebieski: Dolina Będkowska → Jerzmanowice Kol. Wsch. 2,1 → centrum 3,9
→ Racławice 12,1 → Szklary 16,8 → Łazy 20,8 → Dol. Będkowska
c) szlak zielony: Jerzmanowice → Bębło Kolonia Zachodnia 4,9 → Dolina Bolechowicka
8,4 → Bolechowice 10,9 → Zabierzów PKP 13,7;
d) szlak czarny: Wierzchowie → Czajowice 3,6 → Brama Krakowska 7,8 → Prądnik
Korzkiewski 11,9 → Giebułtów 16,2 → Modlnica 20,1 → Tomaszowice → Gacki 26,8.
Położenie gminy oraz jej wysoka atrakcyjność turystyczna umożliwia rozwój bazy
noclegowej. Gmina Wielka Wieś oferuje swoim turystom dużą liczbę miejsc noclegowych,
głównie w obiektach klasy 3 gwiazdkowej. Wielka Wieś dysponuje łącznie około
700 miejscami noclegowymi w dwunastu gospodarstwach agroturystycznych, siedmiu
obiektach hotelarskich, motelach i na polach biwakowych.

7. Społeczeństwo
7.1 Demografia
W Gminie Wielka Wieś zameldowanych jest 9 108 (30.06.2007 r.) mieszkańców. Liczba
ta wykazuje tendencję wzrostową i w stosunku do roku 1999 zwiększyła się o 10,0 %. Ma to
związek z występującym w Polsce od kilku lat zjawiskiem suburbanizacji, wzrostem
atrakcyjności funkcji mieszkalnych gminy dla mieszkańców Krakowa, w wyniku czego
powoli południowa część gminy nabiera charakteru podmiejskiej strefy mieszkaniowej
miasta.
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Pomimo dość korzystnej sytuacji demograficznej, podobnie jak w całym województwie
małopolskim, w gminie następuje systematyczny spadek przyrostu naturalnego, który jest
w głównej mierze wynikiem mniejszej ilości urodzeń i spadku dzietności w rodzinach.
W latach 1999-2006 przyrost naturalny zmniejszył się aż o 68 %. Prowadzone przez
demografów badania i analizy wskazują, że trwający od kilkunastu lat spadek rozrodczości
jeszcze nie jest procesem zakończonym i dotyczy w coraz większym stopniu kolejnych
roczników młodzieży. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się w rosnący poziom
wykształcenia, trudności na rynku pracy, zmniejszenie świadczeń socjalnych na rzecz
rodziny, brak w polityce społecznej filozofii umacniania rodziny i generalnie trudne warunki
społeczno-ekonomiczne.

Tabela 3. Podstawowe dane demograficzne

Rok

Mieszkańcy
ogółem

Liczba
urodzeń

Zgony

Przyrost
naturalny

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

8 257
8 356
8 432
8 500
8 668
8 832
8 927
9 026

95
98
91
83
81
101
94
94

70
71
74
76
72
87
88
86

25
27
17
7
9
14
6
8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG

Tabela 4. Struktura wieku ludności w Gminie Wielka Wieś

Wiek (lata)

Razem

Miejscowość
Bebło
Będkowice
Biały Kościół
Czajowice
Giebułtów
Modlnica
Modlniczka
Prądnik Korzkiewski
Szyce
Tomaszowice
Wielka Wieś
Wierzchowie
Razem

Ogółem
0-18

19-55

56-60 61-65 pow. 65

246
136
223
119
192
288
256
46
96
167
247
108

585
283
519
307
556
659
577
130
222
333
608
221

53
22
62
33
64
57
54
10
15
30
88
14

28
18
34
15
34
35
40
7
18
29
33
14

2 124

5 000

482

305

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG
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K

M

146
86
100
78
124
117
111
31
56
79
129
56

549
280
484
276
478
575
540
122
198
322
563
221

509
265
454
276
492
581
498
102
209
316
522
192

1058
545
938
552
970
1156
1038
224
407
638
1085
413

1113

4 608

4 416

9 024
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Analiza struktury ludności według płci pokazuje, że kobiety stanowią 51,06 % ludności
gminy. Wskaźnik ten kształtuje się podobnie jak dla powiatu i jest nieznacznie mniejszy niż
wskaźnik dla województwa (51,3 %) i Polski (51,4 %). Struktura według podziału
na podstawowe grupy wiekowe pokazuje 22,5 % udział ludności w wieku
przedprodukcyjnym. Jest on zbliżony do średniej powiatu (24,3 %) oraz średniej dla
województwa małopolskiego (24,4 %). Udział ludności w wieku produkcyjnym wynoszący
na terenie gminy 62,5 % jest wyższy od średniej dla powiatu krakowskiego oraz Małopolski.
Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 15 % ogółu mieszkańców gminy. Udział ten jest
tylko nieznacznie wyższy od średniej wojewódzkiej (14,9 %) oraz niższy od średniej na
terenie powiatu (15,4 %).
Dane te wykazują, iż struktura ludności Gminy Wielka Wieś jest korzystna. Według
prognoz w najbliższej przyszłości, podobnie jak w całym województwie małopolskim,
nieznacznie będzie wzrastał odsetek ludności w wieku produkcyjnym. Przedstawionym
powyżej zmianom towarzyszyć będzie proces starzenia się osób będących w wieku
produkcyjnym. Następował będzie również spadek umieralności i wzrost przeciętnej długości
życia, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla krajów najbardziej rozwiniętych.

Struktura ludności wg. podziału na podstawowe grupy wiekowe
62,5 %

80
60
40

22,5 %

15,0 %

wiek przedprodukcyjny
wiekprodukcyjny
wiek poprodukcyjny

20
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku wykazały,
iż na terenie gminy istniało 2437 gospodarstw domowych, w tym: 1762 gospodarstw
jednorodzinnych, 300 – dwurodzinnych, 28 – trzy i więcej rodzinnych oraz 347
tzw. nierodzinnych.
Wśród 2448 rodzin w gospodarstwach domowych największą liczbę - 1762 stanowiły
rodziny jednopokoleniowe. W zaledwie 13 % wszystkich rodzin z dziećmi wychowało się
troje lub więcej dzieci.
Wyniki NSP-2002 oraz dane przedstawione w tabeli nr 5 wskazują na zachodzące
w sytuacji rodzin przeobrażenia. Zauważyć można zastępowanie rodziny wielopokoleniowej
rodziną nuklearną oraz wzrastający udział gospodarstw liczebnie małych przy malejącym
udziale gospodarstw dużych.
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Tabela nr 5. Szacunkowa prognoza gospodarstw domowych w Gminie Wielka Wieś

Wyszczególnienie

2005

2010

2020

Ludność ogółem w osobach

9100

9600

10700

14,2

15,9

17,5

15,0

15,2

16,2

16,7

17,5

18,5

21,3

21,6

21,8

32,9

29,8

26,0

100,0

100,0

100,0

Jednoosobowe
Dwuosobowe
Struktura gospodarstw
domowych w %

Trzyosobowe
Czteroosobowe
Pięcioosobowe
Ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Opracowanie sesji strategicznej Gminy Wielka Wieś”, Agencja
Rozwoju Regionalnego, 1999 r.

Dane zawarte w tabeli nr 6 pokazują, iż prawie połowa gospodarstw ma swoje źródło
utrzymania w pracy najemnej, 3,9 % czerpie dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego,
około 9 % utrzymuje się własnej działalności gospodarczej. Zauważamy także, ze aż 35,7 %
gospodarstw utrzymuje się z rent i emerytur.

Tabela 6. Gospodarstwa domowe według głównego źródła utrzymania

Źródło utrzymania

Ogółem
1216
223
96
838
62
2
2437

Praca najemna
Własna działalność pozarolnicza
Gospodarstwo rolne
Emerytury i renty
Pozostałe
Nieustalone
Razem

Udział
procentowy
49,9
9,2
3,9
35,7
2,5
0,08
100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Podstawowe informacje ze Spisów Powszechnych w gminie
wiejskiej Wielka Wieś województwa małopolskiego”, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2003
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7.2 Poziom bezrobocia
Na dzień 31 grudnia 2006 r. w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego w Krzeszowicach
zarejestrowanych było 210 osób bezrobotnych pochodzących z terenu Gminy Wielka Wieś.
Stopa bezrobocia w gminie sięga około 4 %, co stawia ją w czołówce miejsc o najniższym
bezrobociu.
Dla porównania stopa bezrobocia powiatu krakowskiego wynosi 12,1 % i jest jedną
z najniższych w województwie małopolskim, którego stopa bezrobocia wynosi 13,8 % (stan
na koniec grudnia 2005 r.). Niższą od powiatu krakowskiego stopę bezrobocia mają jedynie
powiat proszowicki, suski oraz miasto Kraków.

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Wielka Wieś
296

300

230
210

250
158

138

2004
2005
2006

102

200
128

101

109

150
100
50

ogółem

kobiety

mężczyźni

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UPPK, filia Krzeszowice, stan na 31.12.2006 r.

Wśród zarejestrowanych w UPPK mieszkańców gminy jest 101 kobiet i 109 mężczyzn.
Najszybciej rosnącą grupą bezrobotnych są osoby powyżej 55 roku życia. Maleje natomiast
liczba osób bezrobotnych w wieku 18-24 lat.
Czynnikiem, który znacząco wpływa na znalezienie pracy jest poziom wykształcenia.
Osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym stanowią główną
grupę osób bezrobotnych (61 %). Osoby z wykształceniem wyższym tworzą niespełna
12-procentową grupę. Niepokojący jest jednak fakt wzrostu tej liczby w porównaniu z rokiem
2003, kiedy to grupa ta stanowiła 4,2 % wszystkich bezrobotnych. Zjawisko to spowodowane
jest brakiem dostosowania oferty edukacyjnej szkół w regionie do potrzeb rynku pracy.
Spośród grup wiekowych największym bezrobociem cechują się ludzie młodzi poniżej 35
roku życia; stanowią oni ok. 53 % ogółu. Grupa przedemerytalna, powyżej 55 lat, jest
nieliczna; stanowi 3 %.
Charakterystyczną cechą jest znaczący udział długotrwale bezrobotnych, którzy utracili
już prawo do zasiłku. W końcu 2006 r. osoby bez prawa do zasiłku stanowiły aż 83 % ogólnej
liczby zarejestrowanych. Taka sytuacja świadczy o zagrożeniu wykluczeniem społecznym
dużej części osób, które pozostają bez pracy. Osoby, które utraciły już prawo do zasiłku
dla bezrobotnych, nie są objęte programami przekwalifikowania prowadzonymi przez urzędy
pracy, co znacznie zmniejsza ich szansę na znalezienie zatrudnienia.
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Tabela 7. Struktura bezrobotnych w Gminie Wielka Wieś

Wyszczególnienie
Ogółem,
w tym bezrobotni wg:

•

Czasu
pozostawania bez pracy
w miesiącach

•

Wieku

•

Wykształcenia

•

Stażu pracy ogółem

•

Będący w szczególnej
sytuacji na rynku pracy

210

Udział
grupy
(%)
100

9
27
26
33
36
79
35
77
36
50
11
1
25
45
12
65
63
11
30
37
42
33
7
135
41
33
59
2
3

4,3
12,9
12,4
15,7
17,1
37,6
16,7
36,7
12,4
23,8
5,2
0,5
11,9
21,4
5,7
31,0
30,0
5,2
14,3
17,6
20,0
15,7
3,3
64,3
19,5
15,7
28,1
1,0
1,4

Liczba
bezrobotnych

do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow. 24
18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60-64 lata
wyższe
policealne i średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
podstawowe i niepełne podstawowe
do 1 roku
1-5
5-10
10-20
20-30
30 lat i więcej
długotrwale bezrobotni
do 25 roku życia
pow. 50 roku życia
bez kwalifikacji zawodowych
samotnie wych. dzieci do 7 r.ż.
niepełnosprawni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z UPPK filia Krzeszowice, stan na 31.12.2006 r.

8. System zarządzania Gminą
8.1 Administracja
W skład Rady Gminy Wielka Wieś wchodzi 15 radnych działających w ramach pięciu
komisji: Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Inwestycyjnej; Komisji Kultury, Oświaty,
Sportu, Turystyki i Spraw Socjalnych; Komisji Rewizyjnej; Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska. Ponadto w terenie działa 12 sołtysów na czele Rad Sołeckich.
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Gminą zarządzają: wójt, zastępca wójta, sekretarz i skarbnik. Wójtowi podlegają
pracownicy Urzędu Gminy Wielka Wieś, zorganizowani w 6 wydziałach merytorycznych
oraz na 5 samodzielnych stanowiskach. Gminie podlega również pięć odrębnych Jednostek
Organizacyjnych: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
Gminny
Zakład
Eksploatacji
Obiektów
Komunalnych;
Gminny
Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

8.2 Budżet gminy
Budżet gminy jest podstawowym aktem prawnym regulującym gminną gospodarkę
finansową oraz filarem efektywnej działalności samorządu. Budżet, zgodnie z uchwałą
budżetową, określa plan dochodów i wydatków na każdy rok z uwzględnieniem uchwał
okołobudżetowych, wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dotacji
celowych i subwencji otrzymywanych z budżetu państwa.
Budżet Gminy Wielka Wieś na 2007 r. ustalono w następujących wielkościach: dochody
budżetu – 24 390 470 zł, wydatki – 23 141 648 zł. Planowane jest osiągnięcie nadwyżki
budżetowej w wysokości 1 248 822 zł.

Budżet Gminy Wielka Wieś na rok 2007
24 390 470

23 141 648

25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
1 248 822

5 000 000
0
DOCHODY

WYDATKI

NADWYŻKA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG

Ze struktury planowanych na 2007 r. wydatków, przedstawionych w tabeli nr 8, wynika,
że gmina najwięcej pieniędzy przeznaczy na oświatę i wychowanie - utrzymanie szkół,
przedszkoli, gimnazjów, dowożenie dzieci do szkół oraz dokształcanie nauczycieli. Na ten cel
przeznaczono 8 657 479 zł, czyli 37,41 % wszystkich wydatków budżetowych. Ponad 16 %
wydatków gminy przeznaczone jest na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,
co wiąże się z oczyszczaniem wsi, oświetleniem ulic, placów i dróg, wykonaniem kanalizacji
oraz utrzymaniem budynków komunalnych. Znaczące wydatki przeznaczone są również
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na pomoc społeczną: świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie domów
i ośrodków pomocy społecznej. Wydatki te stanowią prawie 13 % ogółu.
Na rok 2007 zaplanowano przeznaczyć kwotę 7 765 000 zł. (33,55 % wydatków)
na inwestycje, które związane są głównie z budową kanalizacji sanitarnej, budową sali
gimnastycznej oraz hali sportowej, modernizacją dróg gminnych, tworzeniem małej
infrastruktury turystycznej oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej dla kolejnych
inwestycji.
Tabela 8. Planowane wydatki budżetu Gminy Wielka Wieś na 2007 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wydatki
Ogółem
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki
związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport

Kwota [zł.]

%

23 141 648
1 588 000
1 629 000
391 100
461 000
60 000
2 019 350

100
6,86
7,04
1,69
1,99
0,26
8,73

1 500
200
201 300

0,006
0,0008
0,87

63 000

0,27

395 000
100 000
8 657 479
110 000
2 967 665
169 854
3 854 200
365 000
108 000

1,7
0,43
37,41
0,48
12,82
0,73
16,65
1,58
0,47

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG

Głównym źródłem dochodów własnych gminy są dochody pozyskiwane od osób
prawnych i fizycznych, a także od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
Ich planowany udział w budżecie wynosi 10 266 623 zł. i stanowi niecałe 43 % wszystkich
wpływów. Dla porównania w roku 2006 była to kwota 8 567 429,02 zł. stanowiąca 43,97 %.
W grupie dochodów własnych istotną pozycję stanowi gospodarka mieszkaniowa
w wysokości 6 383 358 zł. (26,71 %). Są to przede wszystkim wpływy za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy lokali
oraz wpływy z usług. Kolejnym ważnym źródłem dochodów są rozliczenia różne np. wpływy
z subwencji części oświatowej, subwencji ogólnej, subwencji ogólnych z budżetu państwa
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oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ich wysokość wynosi 3 956 409 zł.
i stanowi 16,22 % ogólnych dochodów gminy.

Tabela 9. Planowane dochody budżetu Gminy Wielka Wieś na 2007 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dochody
Ogółem
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki
związane z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota [zł.]

%

24 390 470
87 600
1 000
6 383 358
79 400

100
0,36
0,004
26,71
0,36

1 500

0,006

200
250

0,0008
0,001

10 266 623

42,09

3 956 409
628 300
2 464 330
12 500
509 000

16,22
2,58
10,1
0,05
2,09

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG

Jak wynika z prezentacji graficznej w ostatnich latach można zauważyć znaczną progresję
dochodów i wydatków gminy. W roku 2003 budżet miał 9,5 mln zł dochodu i niewiele ponad
10 mln. zł wydatków. Obecnie po raz pierwszy w historii gminy przekracza on 24 mln zł.
w dochodach oraz 23 mln w wydatkach. Stwarza to możliwość przeprowadzenia większych
i większej ilości inwestycji.
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Dochody Gminy Wielka Wieś w latach 2003-2007
[zł]

24 390 470

25 000 000
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20 000 000
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15 000 000

13 074 000

9 582 837

10 000 000
5 000 000
0
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG

Wydatki Gminy Wielka Wieś w latach 2003-2007
[zł]

23 502 740 23 141 648

25 000 000

15 115 105

20 000 000
15 000 000

13 601 611
10 667 137
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5 000 000
0
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG

8.3 Współpraca z innymi gminami i miastami
Gmina Wielka Wieś należy do następujących związków:
•

Związek Gmin Jurajskich - dobrowolne stowarzyszenie gmin z województwa
małopolskiego i śląskiego, leżących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, które
ma na celu promocję turystyczną Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, rozwój
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•

turystyki wiejskiej, ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych Jury oraz dążenie
do gospodarczej i kulturalnej integracji gmin;
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski - największa regionalna organizacja
samorządowa w Polsce założoną w 1991 r., której celem jest umacnianie kulturalnych
i gospodarczych więzi wśród mieszkańców regionu, a także promocja Małopolski
zarówno w kraju, jak i zagranicą.

V. Badania Ankietowe
Strategia rozwoju gminy powinna być dokumentem wynikającym z potrzeb społeczności
lokalnej, nie może powstać jedynie w oparciu o dokumenty i przemyślenia urzędników
lub zewnętrznych ekspertów. Konieczne jest poznanie opinii mieszkańców w tym zakresie,
dlatego też w pracę nad jej opracowaniem zaangażowano mieszkańców Gminy Wielka Wieś.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w oparciu o dwa rodzaje anonimowych
ankiet.

1. Ankiety małe
Pierwszym typem były tzw. „ankiety małe”, w których zwrócono się z prośbą
do mieszkańców o wyrażenie opinii na temat warunków życia w gminie, oczekiwań
co do kierunków rozwoju gminy oraz wskazanie czynników, które mogą mieć pozytywny
jak i negatywny wpływ na przyszłość gminy.
W badaniach ankietowych możliwość udziału mieli wszyscy mieszkańcy gminy.
Do Urzędu zwróconych zostało 237 ankiet. Około 15 % ankiet nie miało wypełnionej części
dotyczącej danych osobowych respondentów.
W ankietyzacji udział wzięła niemalże identyczna liczba kobiet i mężczyzn. Kobiety
stanowiły 43 % badanych natomiast mężczyźni 44 %. Najliczniejszą grupą wiekowa wśród
ankietowanych były osoby w wieku 40-49 lat (22 % respondentów) oraz osoby młode:
18-29 lat, które stanowiły 19 % badanych.

Struktura wykształcenia ankietowanych
brak danych
15%

podstawowe
4%

zawodowe
14%

wyższe
29%
średnie
38%
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Zdecydowana większość ankietowanych posiada wykształcenie średnie (38 %)
oraz wyższe (29 %). 4 % badanych posiada jedynie wykształcenie podstawowe.
Ankietowani w 51 % są zameldowani w gminie, a 37 % zamieszkuje na jej terenie.
Respondenci w większości wskazali, że mieszkają w gminie od urodzenia – 48,5 %
ankietowanych. Pozostałe osoby to mieszkańcy napływowi. 16,4 % z wszystkich badanych
sprowadziło się do gminy po 2000 roku.

Liczba osób w gospodarstwie domowym
brak danych
22%

1-3 osoby
33%

7 osób
i więcej
5%

4-6 osób
40%

Respondenci mieszkają w gospodarstwach domowych różnej wielkości. Najwięcej jest
gospodarstw 4-6 osobowych – stanowią one 40 % ogółu. 33 % to gospodarstwa
zamieszkiwane przez 1-3 osób. Natomiast 5 % ma 7 lub więcej domowników.

Zatrudnienie

własna działalność
gospodarcza
15%

uczeń/student rolnik
10%
7%

bezrobotny
3%
brak danych
3%

emeryt/ rencista
19%
praca najemna
43%

W pytaniu dotyczącym zatrudnienia – pracę najemną wskazało 43 % ankietowanych,
19 % stanowili emeryci lub renciści, 15 % prowadzący własną działalność gospodarczą,
10 % osoby pobierające naukę. Ankieta została wypełniona przez 7 % grupę rolników
oraz 3 % grupę bezrobotnych.
W przypadku 29 % badanych dochód netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny
kształtuje się w przedziale 500 – 1000 zł. U 25 % respondentów dochód ten wynosi
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do 500 zł, u 17 % ankietowanych od 1000 do 2000 zł. Jedynie 9 % osób, które wypełniły
ankietę osiąga dochód powyżej 2000 zł na osobę.

Dochód na członka rodziny (netto)
brak danych
20%

do 500 zł.
25%

powyżej 2000 zł.
9%

1000 - 2000 zł
17%

500 - 1000 zł.
29%

Małe ankiety zawierały 8 pytań dotyczących podstawowych kwestii związanych
z gminą. Pierwsze pięć pytań to pytania zamknięte. W pytaniu dotyczącym warunków życia
w gminie oraz warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej ankietowani wskazywali
jedną z podanych odpowiedzi.
Analiza danych uzyskanych na podstawie zebranych ankiet wskazuje, iż zdecydowana
większość badanych ocenia warunki życia w gminie jako zadawalająca (43 % badanych)
lub dobre (36 % badanych). Sytuacja podobnie kształtuje się w przypadku oceny warunków
dla prowadzenia działalności gospodarczej. Za zadawalające uważa je 41 % respondentów,
za dobre 28 % ankietowanych.

Pytanie nr 1 - Ocena warunków życia w gminie
zadawalające
dobre
złe
nie mam zdania
bardzo dobre

43 %
36 %
15 %
3,5 %
2.5 %

Pytanie nr 2 - Warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej
zadawalające
dobre
złe
nie mam zdania
bardzo dobre

41 %
28 %
15 %
14 %
2%
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Pytania nr 3 – 5 to pytania dysjunktywne, które wymagały od badanych wybrania
więcej niż jednej podanej odpowiedzi.
Zdecydowana większość badanych, za największe atuty gminy uznała położenie blisko
Krakowa (86 % wskazań) i dogodną komunikację z miastem (44 %) oraz piękne jurajskie
krajobrazy (74 % wskazań). Słabą stroną gminy są, według ankietowanych, przede wszystkim
dzikie wysypiska (65 % wskazań). Do znaczących negatywnych zjawisk zaliczyli również
brak stałych inicjatyw dla młodzieży, niewystarczającą bazę sportowo-rekreacyjną
i wypoczynkową oraz niską estetykę otoczenia. Zdaniem mieszkańców, aby poprawić
warunki życia społeczności lokalnej, gmina powinna w najbliższym czasie zająć się realizacją
zadań z zakresu poprawy infrastruktury drogowej i budowy sieci kanalizacyjnej. Znaczące
jest również całkowite uregulowanie gospodarki odpadami.

Pytanie nr 3 – Największe atuty (mocne strony) gminy
położenie blisko Krakowa
piękne, jurajskie krajobrazy
dogodna komunikacja
napływ i osiedlanie się ludności z miasta
niezależność administracyjna od Krakowa
rosnące zainteresowanie przedsiębiorców
lokalne zwyczaje i obrzędy
polepszająca się infrastruktura techniczna
dobra baza oświatowa
poziom wykształcenia mieszkańców

86 %
74 %
44 %
33 %
20 %
18 %
18 %
14 %
7%
5%

Pytanie nr 4 – Wady/słabe strony gminy
dzikie wysypiska
brak stałych, atrakcyjnych inicjatyw dla młodzieży
niewystarczająca baza sportowo-rekreacyjna i wypoczynkowa
niska estetyka otoczenia
słabo rozwinięte usługi dla obsługi ruchu turystycznego
słaba infrastruktura techniczna
brak integracji społecznej
nieuregulowany stan własności gruntów
niewystarczająca baza oświatowa
niskie poczucie bezpieczeństwa publicznego
wysoki poziom bezrobocia
zanikająca tożsamość – odrębność kulturowa
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48 %
43 %
42 %
38 %
36 %
30 %
23 %
23 %
21 %
13 %
12 %
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Pytanie nr 5 – Najważniejsze kierunki/zadania rozwoju gminy
poprawa infrastruktury drogowej
budowa sieci kanalizacyjnej i odwodnienia
całkowite uregulowanie gospodarki odpadami
sprawny urząd oraz samorząd gminny
rozwój infrastruktury turystycznej
poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży
edukacja (szkoły, przedszkola)
rozwój przedsiębiorczości
współpraca na rzecz bezpieczeństwa publ.- utworzenie gminnej straży
aktywna promocja obszarów, walorów, produktów
ochrona i rozwój tradycji i kultury regionalnej

66 %
52 %
28 %
27 %
24 %
23 %
23 %
17 %
17 %
14 %
12 %
8%

W pytaniach otwartych respondenci zostali poproszeni o wskazanie kluczowego
elementu, z którego gmina może być dumna, a także czynników które mogą mieć wpływ
jak i zahamować rozwój gminy.
Aż 30 % ankietowanych wskazało, iż dumą gminy są piękne krajobrazy wynikające
z jej atrakcyjnego położenia w paśmie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 8 % badanych
mieszkańców za powód do dumy uważa sprawny urząd i samorząd gminny oraz kompetentną
obsługę petentów. Niestety, zbliżona liczba osób nie znajduje takiego elementu w ogóle.
Ankietowani jako szanse na dalszy rozwój gminy wskazali poprawę infrastruktury
drogowej (chodniki, oświetlenie, odwodnienie) – 19 % wskazań, rozwój turystyki
oraz infrastruktury turystycznej i sportowej – 18 % wskazań, sprawny urząd i samorząd
gminy, a także podnoszenie kompetencji urzędników. Jednocześnie za największe zagrożenie
dla rozwoju uznano zarządzanie gminą przez niekompetentnych ludzi i niesprawny urząd
(19 % wskazań). Jako kolejny czynnik hamujący rozwój wskazano słabą infrastrukturę
techniczną.

Pytanie nr 6 - Kluczowe elementy z których gmina może być dumna
atrakcyjne położenie gminy w paśmie Jury Krak.-Częst., piękny krajobraz 30 %
nie ma takiego
9%
sprawny urząd i samorząd gminny, kompetentna obsługa
8%
obiekty sportowe i rekreacyjne (sale gimnastyczne)
7%
estetyka szkół i obiektów szkolnych (remonty szkół, przedszkoli)
5%
bliskość Krakowa
5%
budowa kanalizacji
5%
zabytki, historia, kultura ludowa i regionalna, tradycje
4%
dobra komunikacja
3%
dogodne położenie atrakcyjne dla turystów
2.5 %
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Pytanie nr 7 - Czynniki wpływające na rozwój gminy
poprawa infrastr. drogowej (chodniki, oświetl., rowy), budowa nowych dróg 19 %
rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej, rozwój turystyki
18 %
sprawny urząd i samorząd gminny, podnoszenie kompetencji pracowników 11 %
zwiększenie terenów budowlanych pod bud. jedn., bazę turyst., inwestycje) 9 %
rozwój i wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, otwartość na nowych przeds. 8 %
pozyskiwanie i wykorzystanie środków z Unii Europejskiej
8%
budowa kanalizacji
7%
napływ inwestorów, tworzenie warunków "przyciągających" inwestorów
7%
położenie blisko Krakowa
5%
turystyka weekendowa i agroturystyka, wykorzystanie walorów krajobr.
5%
większe zainteresowanie i kontakt z mieszkańcami władz gminy
4%

Pytanie nr 8 - Czynniki mogące zahamować rozwój gminy
złe zarządzanie gminą, niesprawny urząd, niekompetentni ludzie, korupcja
słaba infrastuktura techniczna (drogi, oświetlenie)
dzikie wysypiska
brak bazy sport.-rekr.-eduk., słabe usługi dla obsługi ruchu turystycznego
brak zainteresowania przedsiębiorców, mało nowych inwestycji
niska estetyka otoczenia
mało terenów budowlanych, nadmierne zagęszczenie
brak kontaktu z mieszkańcami, zła współpraca, brak zainteresowania
obostrzenia OPN przy przygotowywaniu planów zagosp. przestrzennego

19 %
11 %
6%
5%
4%
3%
3%
3%
3%

2. Ankiety duże
Drugim etapem badań ankietowych były tzw. „ankiety duże” przeprowadzone wśród
lokalnych liderów. Ankieta ta była bardziej złożona i wymagała poświęcenia znacznie więcej
czasu i dużego zaangażowania do jej poprawnego wypełnienia.
Ankieta składała się z dwóch części:
Część pierwsza polegała na zdefiniowaniu do pięciu najważniejszych problemów
występujących w gminie i nadanie wymienionym problemom hierarchii (rozdzielenie 100 pkt.
pomiędzy poszczególne problemy).
Drugą część ankiet stanowił spis prawie 100 rodzajów przedsięwzięć, których realizacja może
przyczynić się do rozwoju gminy. Zadanie ankietowanych polegało na wskazaniu tych
przedsięwzięć, które ich zdaniem przyczynią się do rozwiązania zdefiniowanych przez nich
w części pierwszej problemów. Ankietowani mogli również w rubryce „dodatkowe
propozycje” dopisać przedsięwzięcia nie ujęte na liście, a które ich zdaniem powinny zostać
zrealizowane. Również w przypadku przedsięwzięć ankietowani układali je w hierarchicznym
porządku.
Do urzędu dostarczono 15 % wypełnionych ankiet.
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Część I – Problemy
Na podstawie pierwszej części badania ankietowego, ustalono listę najczęściej wskazywanych
problemów.

Zdefiniowany Problem

% wskazań
Ponad 10 % wskazań

Zły stan techn. dróg gminnych (brak: poboczy, oświetlenia, rowów odwadn.)
Braki w kanalizacji sanitarnej,
Edukacja, zajęcia pozalekcyjne, przedszkola
Niewystarczająca infrastruktura służąca turystyce i rekreacji, promocja gminy

27,0 %
22,4 %
12,5 %
11,9 %

Poniżej 10 % wskazań
Ochrona środowiska, dzikie wysypiska
Brak uzbrojonych działek pod budownictwo
Brak estetyki gminy, zwłaszcza centra wsi
Pomoc społeczna, niepełnosprawni
Niewystarczająca oferta kulturalna

6,7 %
5,8 %
4,9 %
3,2 %
2,9 %

Poniżej 2 % wskazań
Rolnictwo - zanik
Więcej kursów komunikacji

1,5 %
1,2 %

Część II – Przedsięwzięcia
Po analizie i podsumowaniu drugiej części ankiet dotyczących proponowanych przedsięwzięć
określono podstawowe grupy przedsięwzięć najczęściej wskazywane przez ankietowanych.

Proponowane przedsięwzięcia

% wskazań

Ponad 10 % wskazań
Rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury
Inne / dodatkowe propozycje
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Poniżej 10 % wskazań
Działania na rzecz rozwoju turystyki, rekreacji, sportu
Odnowa wsi, dziedzictwo kulturowe, kultura
Szkoły
Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem
Szkolenia

7,8 %
5,7 %
4,7 %
4,5 %
2,2 %

Poniżej 2 % wskazań
Scalanie gruntów
Pomoc społeczna
Zdrowie
Przedsiębiorczość

1,5 %
1,3 %
1,1 %
1,0 %

Pozostałe pozycje poniżej 1,0 % stanowiły przedsięwzięcia związane z informatyzacją
oraz rolnictwem.
W zakresie podstawowej infrastruktury (prawie 52 % wszystkich wskazań), jako
kluczowe przedsięwzięcia podano kolejno: drogi gminne, sieci kanalizacyjne, w tym
podłączenie do sieci indywidualnych użytkowników, likwidację dzikich wysypisk,
oczyszczalnie ścieków, kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie
lokalnym, projekty kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje i inne.
W propozycjach dodatkowych zwracano uwagę głównie na racjonalną gospodarkę
przestrzenią, ochronę krajobrazu, większą dostępność do terenów rekreacyjnych i związaną
z nimi infrastrukturę, organizację zajęć pozalekcyjnych i zwiększenie liczby oddziałów
przedszkolnych.
Jako kluczowe zadania związane z rozwojem turystyki, rekreacji i sportu ankietowani
wskazywali: organizacje imprez i wydarzeń turystycznych przyciągających turystów oraz
udział w specjalistycznych targach, projekty związane z opracowaniem i wdrażaniem
programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych
i kulturowych, budowę, rozbudowę nowych i/lub modernizację obiektów sportowych.
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VI. Sesja strategiczna
Sesja strategiczna dotycząca opracowywanej „Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś”
zorganizowana przez władze Gminy Wielka Wieś odbyła się w dniach 2 czerwca i 11 lipca
2007r. Stanowiły one podstawę do opracowania kluczowych zapisów Strategii Rozwoju.
Władze gminy, dbając by potrzeby mieszkańców były realizowane, wybrały partnerski model
opracowywania Strategii.
W spotkaniu prowadzonym przez specjalistów Małopolskiego Instytutu Samorządu
Terytorialnego i Administracji udział wzięło około 40 osób. Uczestnicy warsztatów stanowili
reprezentatywną grupę mieszkańców gminy Wielka Wieś i były to osoby pełniące funkcje
liderów wśród lokalnej społeczności, m.in.: Wójt Gminy Wielka Wieś, kierownicy wydziałów
oraz jednostek organizacyjnych UG, radni, sołtysi, księża, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy
z terenu gmin, osoby zajmujące się pomocą społeczną, a także przedstawiciele instytucji,
których działalność ma wpływ na funkcjonowanie gminy i życie mieszkańców.
Dzień pierwszy
Prezentacja i wykład
1. Rozpoczęcie sesji strategicznej – przywitanie członków Konwentu Strategicznego.
Przedstawienie członków Konwentu Strategicznego.
Przedstawienie celu i tematyki sesji.
2. Prezentacja metodologii budowania Strategii rozwoju Gminy metodą partnerską.
3. Uwarunkowania rozwoju małopolskich jednostek samorządu terytorialnego w latach 20072013 w kontekście Polityki Spójności na lata 2007-2013.
4. Analiza SWOT – przedstawienie założeń metodycznych analizy zasobów własnych
i otoczenia zewnętrznego.
Ćwiczenia – praca indywidualna
5. Identyfikacja poszczególnych elementów analizy SWOT dla Gminy Wielka Wieś.
6. Hierarchizacja poszczególnych elementów analizy SWOT dla Gminy Wielka Wieś.
Prezentacja i wykład
7. Prezentacja wyników analizy SWOT dla Gminy Wielka Wieś.
8. Identyfikacja kierunków rozwoju dla Gminy Wielka Wieś.
9. Plan operacyjny strategii rozwoju – cele strategiczne i operacyjne – przedstawienie założeń
metodycznych.
Ćwiczenia – praca indywidualna
10. Identyfikacja celów strategicznych i operacyjnych w poszczególnych kierunkach rozwoju.
11. Identyfikacja misji Gminy Wielka Wieś.
Dzień drugi
Prezentacja
1. Rozpoczęcie sesji strategicznej – przywitanie członków Konwentu Strategicznego.
2. Przedstawienie celu i tematyki sesji.
3. Prezentacja wyników anonimowych ankiet skierowanych do mieszkańców:
- Ankiety małe i Ankiety duże.
Ćwiczenia – praca grupowa
4. Identyfikacja zadań do celów operacyjnych i strategicznych w poszczególnych kierunkach
rozwoju.
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VII. Analiza SWOT

ANALIZA SWOT GMINY WIELKA WIEŚ
– OPRACOWANE NA PODSTAWIE PRACY INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ
UCZESTNIKÓW SESJI STRATEGICZNEJ W RAMACH BUDOWANIA
STRATEGII ROZWOJU GMINY WIELKA WIEŚ NA LATA 2007-2015
(WARSZTAT Z DNIA 2 VI 2007)

SWOT (Siły, Słabości, Szanse, Zagrożenia):

SIŁY (STRENGHTS) – wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć pozytywny wpływ
na rozwój gminy, wyróżniające gminę w sposób korzystny w otoczeniu, tworzące podstawy
dla rozwoju, podnoszące atrakcyjność i konkurencyjność w oczach mieszkańców,
inwestorów, osób odwiedzających.
SŁABOŚCI (WEEKNESSES) – wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć negatywny wpływ
na rozwój gminy, utrudniające rozwój i realizację zamierzeń, braki w potencjałach,
obniżające pozycję gminy zarówno w oczach mieszkańców jak i podmiotów zewnętrznych.
SZANSE (OPPORTUNITIES) – czynniki w otoczeniu sprzyjające lub mogące sprzyjać rozwojowi
gminy, umożliwiające eliminowanie słabości, wzmacnianie sił, uruchamianie nowych
kierunków rozwoju.
ZAGROŻENIA (THREATS) – czynniki w otoczeniu utrudniające lub mogące utrudniać rozwój
gminy, stanowiące bariery w przełamywaniu dzisiejszych trudności i blokujące możliwości
podejmowania działań w różnych, istotnych z punktu widzenia rozwoju gminy dziedzinach.
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WYNIKI ANALIZY SWOT
SILNE I SŁABE STRONY GMINY WIELKA WIEŚ

Silne strony

Słabe strony

1. Korzystne położenie geograficzne gminy: 1. Niezadowalający stan infrastruktury
•

bliskość Krakowa, jego

drogowej:

infrastruktury, zasobów ludzkich,

•

chłonnego rynku pracy
•

części dróg

bliskość aglomeracji śląskiej

2. Dostępność komunikacyjna gminy:
•

brak systemu odwodnień dróg

•

brak dostatecznej ilości przejść dla
pieszych

•

lotniczego w Balicach
bliskość autostrady A4

•

przebiegająca przez gminę droga

dobrze zorganizowana komunikacja

2. Niedostatecznie rozwinięta sieć
kanalizacyjna
3. Słabe zasoby wodne gminy,
niewystarczająca ilość studni

zbiorowa

głębinowych

3. Specyficzne walory przyrodniczo –
krajobrazowe gminy, m. in.:

niewystarczająca ilość chodników
i oświetlenia

krajowa nr 94
•

•

bliskość międzynarodowego portu

•

niewystarczająca jakość nawierzchni

4. Niewystarczająca wewnętrzna promocja

•

Jurajskie dolinki podkrakowskie

•

Jaskinia Wierzchowska Górna

•

położenie w południowej części Jury

w porównaniu do potencjału

Krakowsko-Częstochowskiej

turystycznego gminy - funkcjonująca

gminy
5. Niedostatecznie rozwinięta -

na jej terenie infrastruktura turystyczna,

4. Posiadane zasoby turystyczne:
•

i rowerowe)
•

•

sportowa, kulturalna

szlaki turystyczne (piesze

6. Niski stopień integracji społeczności

szlaki tematyczne, np. Szlak

lokalnej:

Architektury Drewnianej, Szlak

•

podział mieszkańców

Dolinek Jurajskich, Podziemne Trasy

•

mała aktywność społeczna

Turystyczne, itd.

•

niska świadomość ekologiczna
mieszkańców

baza noclegowa (hotele, motele,
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zajazdy, gospodarstwa
•

7. Słabo rozwinięta gospodarka odpadami:

agroturystyczne, centrum konferenc.)

•

dzikie wysypiska

infrastruktura turystyki aktywnej

•

brak systemu segregacji odpadami

(wspinaczki skałkowe, jazda konna,

•

niska świadomość ekologiczna

wycieczki rowerowe, wycieczki

mieszkańców

samochodami terenowymi, trasa

8. Ograniczenia budownictwa

do mountainboardu)

mieszkaniowego i rozwoju sfery usług

5. Wysokie walory kulturowe:
•

•

turystycznych ze strony:

zabytki architektury (m.in.: Kościół

•

Ojcowskiego Parku Narodowego

p.w. św. Mikołaja we wsi Biały

•

Jurajskiego Parku Krajobrazowego

Kościół, Kościół p.w. św. Wojciecha

9. Nieuregulowane potoki

we wsi Modlnica, Dwór Konopków

10. Chaotyczna zabudowa

w Modlnicy, Kościół p.w. św.

11. Brak centrum gminy

Idziego we wsi Giebułtów)

12. Niewystarczająca oferta spędzania

miejscowe tradycje

wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

6. Niska stopa bezrobocia:
•

bliskość rynku pracy w Krakowie

•

duża ilość podmiotów gospodarczych
funkcjonujących na terenie gminy

7. Dobrze rozwinięta baza sportowa:
•

sale gimnastyczne przy szkołach

•

organizowane zajęcia pozalekcyjne
dla młodzieży

8. Rosnący potencjał społeczności lokalnej
gminy:
•

wzrost wykształcenia mieszkańców

•

napływ nowych mieszkańców

9. Wysoki poziom bezpieczeństwa
publicznego mieszkańców
10. Uporządkowana gospodarka planowania
przestrzennego
11. Sukcesywne zwiększanie się sieci
kanalizacyjnej
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OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE GMINY WIELKA WIEŚ

Szanse, okazje

Trudności, zagrożenia

1. Rozwój turystyki sobotnio-niedzielnej,

1. Niedoinwestowanie dróg krajowych

aktywnej, agroturystyki (trend

2. Częste zmiany przepisów prawnych,

ogólnoeuropejski), rosnący ruch

różnice w interpretacji prawa,

turystyczny w skali regionu i kraju

niespójność przepisów prawnych

2. Promocja aktywnego wypoczynku,

3. Skomplikowane procedury aplikacji

rosnąca popularność „zdrowego stylu

o środki z funduszy strukturalnych Unii

życia”

Europejskiej

3. Możliwość pozyskiwania środków

4. Zanieczyszczenie środowiska

finansowych z funduszy strukturalnych

naturalnego

Unii Europejskiej

5. Uwarunkowania polityczne:
•

niestabilna sytuacja polityczna kraju

ekologii i ochrony środowiska

•

upolitycznienie samorządów

5. Działalność związków partnerskich

•

korupcja

•

brak współpracy pomiędzy

4. Prawne uregulowania UE w zakresie

(Związek Gmin Jurajskich, Jurajska Izba
Gospodarcza):

jednostkami samorządu

•

terytorialnego

•

promocja turystyczna Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej

6. Niedoinwestowanie oświaty

ochrona walorów przyrodniczych

7. Wzrost przestępczości i uzależnień

i kulturowych Jury
•
•

(także wśród młodzieży)

gospodarcza i kulturalna integracja

8. Trudności w planowaniu przestrzennym

gmin

9. Niedostateczny budżet gminy

współpraca i wymiana doświadczeń

w stosunku do potrzeb, nadmierne

z zakresu funkcjonowania

obciążenie jednostek samorządu

samorządów lokalnych

terytorialnego zadaniami administracji

6. Współpraca z jednostkami Policji

rządowej bez przekazania

oraz różnymi urzędami z bliskiego

wystarczających środków finansowych

otoczenia gminy

10. Niska opłacalność produkcji rolnej

7. Organizacja Euro 2012 (zwłaszcza, jeśli

11. Możliwa degradacja walorów

mecze będą się odbywały w Krakowie):

przyrodniczych gminy w związku
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•

zwiększony napływ turystów

•

planowane inwestycje

z naporem inwestorów
12. Wysoki poziom cen alternatywnych
źródeł energii

w infrastrukturę (autostrada Kraków

13. Odpływ osób młodych, aktywnych,

– Katowice)

wykształconych, fachowców – emigracja

8. Bliskie sąsiedztwo Krakowa, położenie

zarobkowa zagranicę

gminy w Krakowskim Obszarze

14. Niski przyrost naturalny w kraju –

Metropolitalnym – szansa na rozwój

starzenie się społeczeństwa

budownictwa mieszkaniowego,
zintegrowanego transportu, bliskość

15. Biurokratyzacja urzędów

wielkich inwestycji

16. Niekontrolowany wzrost cen materiałów
i usług w budownictwie, również

9. Rozwój technologii komunikacyjnych –

w budownictwie drogowym

np. Internet

55

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś

VIII. Misja Gminy

Biorąc pod uwagę wyniki analizy SWOT oraz aspiracje wyrażane przez liderów lokalnych
oraz władze gminy zdefiniowano kluczowe elementy, które powinny znaleźć swoje odbicie
w misji gminy (deklaracji określającej główne kierunki rozwoju gminy), która na tej
podstawie została sformułowana w następujący sposób:

Wielka Wieś gminą przyjazną mieszkańcom i środowisku,
atrakcyjną dla turystów i otwartą na inwestorów.
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IX. Plan Operacyjny Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś
Główne kierunki rozwoju gminy
Główne kierunki rozwoju to obszary mogące stać się „kołami zamachowymi” dla dalszego
rozwoju gminy.
W wyniku prac warsztatowych wyodrębniono trzy takie kierunki:
▪ Jakość życia mieszkańców
▪ Gospodarka lokalna
▪ Turystyka, rekreacja i dziedzictwo kulturowe

Cele strategiczne
Cele te należą do grupy celów kierunkowych i długofalowych. Odpowiadają na pytania
co chcemy osiągnąć?
Cele operacyjne
Cele te dotyczą średniego horyzontu czasowego. Odpowiadają na pytanie: w jaki sposób
to osiągnąć, wskazują zatem określone narzędzia i sposoby realizacji celów strategicznych.
Zadania
Zadania to konkretne działania służące realizacji celów. Są one podstawą wdrażania strategii
rozwoju, posiadają więc określone ramy organizacyjne. Część zadań w swej treści
oraz zakresie działania może służyć realizacji różnych celów strategicznych bądź
operacyjnych.
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2007-2015 posiada ścisłą korelację z
kluczowymi opracowaniami lokalnymi, jak i regionalnymi. Zawarte w niniejszej Strategii
Rozwoju – kierunki rozwoju oraz cele strategiczne znajdują odzwierciedlenie w Strategii
Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2013.
Stworzony plan operacyjny kładzie istotny akcent na zrównoważony rozwój Gminy Wielka
Wieś. Jest on rozumiany jako proces, w którym następuje integrowanie działań politycznych,
gospodarczych, społecznych i przestrzennych z zachowaniem równowagi przyrodniczej
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.
Zrównoważony rozwój (zwany także ekorozwojem) ma na celu równoważenie szans
w dostępie do środowiska zarówno współcześnie żyjącego społeczeństwa, jak również
przyszłych pokoleń.
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Kierunek rozwoju:

JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Drzewo celów kierunku rozwoju „Jakość życia mieszkańców”

CELE STRATEGICZNE
I. ROZWÓJ
INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
ZWIĘKSZAJĄCEJ
KOMFORT ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW
II. WZROST POZIOMU
BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO
I SOCJALNEGO
W GMINIE

CELE OPERACYJNE
I.1. Rozbudowa infrastruktury wodno
oraz rozwój gospodarki odpadami
I.2. Kształtowanie postaw
mieszkańców gminy

i

–

świadomości

kanalizacyjnej

ekologicznej

II.1. Wzrost efektywności działań pomocy społecznej
II.2. Świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjno oświatowych
II.3. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
publicznego

Zapewnienie wysokiego standardu życia mieszkańcom gminy to m.in. rozwój infrastruktury
technicznej, głównie wodno – kanalizacyjnej. Na terenie gminy Wielka Wieś występują nadal
braki w infrastrukturze technicznej, związanej z ochroną środowiska, dlatego też obszar
ten wymaga podjęcia działań, które zapewnią dostosowanie systemów wodno –
kanalizacyjnych, systemów zbiórki odpadów do potrzeb i wymagań w zakresie ekologii.
Planowane działania muszą pozostawać w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju
i jak w najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne. Postęp w zgodzie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, uwarunkowany jest zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury
technicznej.
Jako działania komplementarne do budowy infrastruktury, która również przyczyni się
do realizacji powyższego kierunku rozwoju, wskazano przedsięwzięcia edukacyjne
w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa.
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Zapewnienie odpowiednich warunków życia mieszkańcom to kluczowe zadanie samorządu
lokalnego. Również sfera społeczna wymaga wsparcia finansowego, które umożliwi
realizację usług publicznych na zadawalającym poziomie. Zakres aspektów związanych
ze sferą społeczną oddziaływującą na standard życia mieszkańców jest bardzo szeroki.
Powyższy kierunek rozwoju zostanie zrealizowany poprzez działania z zakresu
m.in.: edukacji i oświaty, bezpieczeństwa publicznego oraz opieki społecznej.
Władze Gminy Wielka Wieś dążą do stworzenia nowoczesnego systemu oświaty. Gmina
podjęła działania w celu tworzenia silnych ośrodków edukacyjnych, które mają na celu
ułatwienie dostępu do oświaty wszystkim uczniom.
Inwestycje w społeczeństwo informacyjne, to również bardzo ważny element tworzenia
infrastruktury oświatowej.

I.

I.1.

CEL STRATEGICZNY:
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZWIĘKSZAJĄCEJ KOMFORT
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Cel operacyjny:
Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz rozwój gospodarki
odpadami

UZASADNIENIE
Zapewnienie stałych dostaw wody pitnej o dobrej jakości oraz odpowiedniej ilości jest
jednym z podstawowych obowiązków samorządu, dlatego też inwestycje w tym zakresie
traktowane są jako priorytetowe. Pokrycie infrastrukturą wodociągową jest w zasadzie pełne,
gmina posiada dobrze rozbudowaną sieć wodociągową, około 99% gospodarstw posiada
przyłącz wodociągowy. Jednak sytuacja w zakresie ujęć wody pitnej będzie wymagała
zwiększenia ich liczby w związku z wzrastającym zapotrzebowaniem na wodę. Zadania
z zakresu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury wodociągowej
oraz urządzeń towarzyszących realizowane będą poprzez remonty lub modernizację oraz
wymianę wyeksploatowanych odcinków sieci budowanych najwcześniej. Kolejność realizacji
zadań modernizacyjnych zależna będzie od stopnia dekapitalizacji, awaryjności sieci
i wielkości występujących strat wody.
Występujące braki w kanalizacji sanitarnej przekładają się na cały szereg negatywnych
zjawisk w sferze środowiskowej np.: zanieczyszczenie cieków wodnych i gleb. Realizacja
inwestycji w zakresie budowy kanalizacji doprowadzi do rozwiązania powyższych
problemów. W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia obejmujące budowę sieci
kanalizacyjnej na nieskanalizowanych obszarach gminy oraz prace remontowe
i modernizacyjne w zakresie istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. W chwili
obecnej do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych jest 22,4 % gospodarstw z terenu gminy.
Problematyczne pozostają braki w systemie kanalizacyjnym części mieszkańców gminy
pozbawionych dostępu do kanalizacji, a znajdujących się na obszarach, gdzie budowa
kanalizacji sieciowej jest przedsięwzięciem, na które nie pozwalają warunki techniczne.
W takich przypadkach propagowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków.
W gminie funkcjonuje system zbiórki odpadów oparty na umowie z podmiotami
zewnętrznymi, które odbierają odpady na składowisko zlokalizowane poza gminą. Zadanie
59

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś
przewiduje opracowanie kompleksowego systemu segregacji oraz gospodarowania odpadami,
ponieważ istotnym problemem w gminie są trudności egzekucyjne związane z koordynacją
systemu gospodarowania odpadami. Skutkuje to zaśmiecaniem obszaru gminy,
powstawaniem dzikich wysypisk śmieci, które bardzo negatywnie wpływają na wizerunek
gminy stanowiąc jednocześnie poważne zagrożenie dla środowiska. W ramach zadania
podejmowane będą przedsięwzięcia mające na celu podniesienie odsetka odpadów
segregowanych, także poprzez edukację proekologiczną.
Zadania:
I.1.1. Zapewnianie odpowiedniej jakości wody na terenie gminy
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka
Wieś, Gminny
Zakład Eksploatacji
Obiektów
Komunalnych
w Wielkiej Wsi

-

Działania ciągłe

Środki budżetu gminy

I.1.2. Identyfikacja i eksploatacja nowych ujęć wody
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka
Wieś, Gminny
Zakład Eksploatacji
Obiektów
Komunalnych
w Wielkiej Wsi

-

Identyfikacja
do 2010

Środki budżetu gminy

I.1.3. Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka
Wieś, Gminny
Zakład Eksploatacji
Obiektów
Komunalnych
w Wielkiej Wsi

Właściciele prywatni

2007 - 2015

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego,
środki budżetu gminy,
kapitał prywatny
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I.1.4. Propagowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach gdzie warunki
techniczne nie pozwalają na zastosowanie kanalizacji sieciowej
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Właściciele prywatni

Okres realizacji

Źródła finansowania

Działania ciągłe

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego,
PROW,
środki budżetu gminy,
kapitał prywatny

I.1.5. Udoskonalenie systemu odbioru i wdrożenie systemu segregacji odpadów –
monitoring środowiska naturalnego
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka Wieś Zakłady komunalne, mieszkańcy
gminy, przedsiębiorcy

Działania ciągłe

Kapitał prywatny

I.2.

Cel operacyjny:
Kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej mieszkańców gminy

UZASADNIENIE
W zakresie ochrony środowiska, oprócz odpowiedniej infrastruktury, bardzo ważna
jest świadomość ekologiczna mieszkańców. Działalność człowieka, zwłaszcza ta związana
z codziennymi czynnościami wpływa na środowisko. Nawet jeśli zostaną zapewnione
systemy kanalizacyjne, systemy zbiórki odpadów itp., to bez odpowiedniego nastawienia
mieszkańców środowisko naturalne nadal będzie narażone na szereg zagrożeń: brak
segregacji odpadów, dzikie wysypiska, zrzut ścieków do rowów itd.
W ramach działania przewiduje się również konkursy grantowe dla organizacji
pozarządowych działających w sferze edukacji ekologicznej.
Zadania:
I.2.1. Realizacja programu edukacji ekologicznej mieszkańców.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Gmina Wielka Wieś Wojew. Fundusz Ochr. Środ.
Działanie ciągłe
i Gosp. Wod., szkoły, Ojcowski
Park Narodowy, Zespół Jurajskich
Parków Krajobrazowych , Małop.
Ośr. Dor. Roln., gosp.
agroturystyczne, org. pozarządowe
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Źródła finansowania
Środki budżetu gminy,
kapitał prywatny, środki
europejskie, Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś
I.2.2. Kontynuacja aktywizacji działających na terenie gminy organizacji pozarządowych (np.
poprzez organizację konkursów grantowych).
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Organizacje pozarządowe,
Ludowe Kluby Sportowe,
stowarzyszenia

II.

Okres realizacji

Źródła finansowania

Działanie ciągłe

Środki budżetu gminy

CEL STRATEGICZNY:
WZROST POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SOCJALNEGO W
GMINIE

II.1. Cel operacyjny:
Wzrost efektywności działań pomocy społecznej

UZASADNIENIE
Mówiąc o pomocy społecznej należy brać pod uwagę, że gmina to przede wszystkim
mieszkańcy, wspólnota lokalna funkcjonującą w bliskim sobie otoczeniu
i na określonych zasadach społecznych. Społeczeństwo lokalne jest zróżnicowane
pod względem statusu społecznego i ekonomicznego, co jednak nie powinno wpływać
na kształtowanie więzi pomiędzy różnymi grupami zamieszkującymi gminę, a na pewno
nie może mieć wpływu na równy dostęp wszystkich mieszkańców do praw społecznych.
Instytucje działające w sferze polityki społecznej w głównej mierze powinny opierać się
na działaniach profilaktycznych, bowiem zapobieganie problemom i ich rozwiązywanie
na wczesnym etapie, pozwoli ograniczać negatywne ich efekty (marginalizacja i wykluczenie
społeczne). Obok profilaktyki ważne jest także rozwijanie takich instrumentów reagowania,
które przynosić będą pożądane efekty w przypadku wystąpienia u rodzin i osób trudnych
sytuacji, którym nie są oni w stanie samodzielnie przeciwdziałać.

Zadania:
II.1.1. Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Służba zdrowia, szkoły,
organizacje pozarządowe
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Okres realizacji

Źródła finansowania

Działanie ciągłe

Środki budżetu gminy
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II.1.2. Wdrożenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Służba zdrowia, szkoły,
organizacje pozarządowe

Okres realizacji

Źródła finansowania

Działanie ciągłe

Środki budżetu gminy,
środki europejskie, środki
organizacji pozarządowych,
kapitał prywatny

II.1.3. Opracowanie programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i grup
zagrożonych marginalizacją społeczną.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka Wieś Powiatowy Urząd Pracy,
Małopolski Urząd Wojewódzki,
Regionalny Ośrodek Pomocy
Społecznej, szkoły, organizacje
pozarządowe

Działanie ciągłe

Środki budżetu gminy,
środki europejskie, środki
budżetu państwa

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka Wieś Powiatowy Urząd Pracy,
Małopolski Urząd Wojewódzki,
Regionalny Ośrodek Pomocy
Społecznej, szkoły, organizacje
pozarządowe

Działanie ciągłe

Środki budżetu gminy,
środki europejskie, środki
budżetu państwa

II.1.4. Wsparcie dla rodzin i osób w trudnej sytuacji.
Instytucja
koordynująca

II.1.5. Uruchomienie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych pełniących funkcje
terapeutyczne.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Małopolski Urząd Wojewódzki,
Regionalny Ośrodek Pomocy
Społecznej, szkoły, organizacje
pozarządowe, wolontariusze,
kuratorzy szkolni
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Okres realizacji

Źródła finansowania

2007-2009

Środki budżetu gminy,
środki europejskie

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś
II.1.6. Aktywizacja środowiska lokalnego – tworzenie grup samopomocy.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka
Wieś, organizacje
pozarządowe

Mieszkańcy

Działanie ciągłe

Środki europejskie, kapitał
prywatny

II.2. Cel operacyjny:
Świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjno – oświatowych

UZASADNIENIE
Zmiany w strukturze demograficznej spowodowane znacznym spadkiem przyrostu
naturalnego oznaczają konieczność podjęcia długofalowych działań na rzecz racjonalizacji
sieci placówek oświatowych. Władze gminy podejmą czynności zmierzające do racjonalizacji
kosztów funkcjonowania szkół podstawowych.
Gmina zrealizowała już szereg zadań z zakresu remontów, modernizacji obiektów szkolnych
dzięki czemu zapewniono uczniom dobre warunki nauczania. Oprócz odpowiedniej bazy
lokalowej funkcjonujące na terenie gminy szkoły winny posiadać zaplecze zapewniające
świadczenie najwyższej jakości usług na rzecz młodzieży, w tym biblioteki oraz obiekty
sportowe. Niezbędne jest również wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne
i oprogramowanie, które musi być wsparte szkoleniem nauczycieli. Kształcenie nauczycieli
stanowi bowiem kluczowy element przekładający się na jakość dydaktyki. Stąd konieczność
zapewnienia systemowych rozwiązań w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych
nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych oraz wychowawczych. Rozwiązania
te obejmować będą różne formy dokształcania począwszy od krótkich jednodniowych
kursów, aż do oferty studiów podyplomowych. Ponadto niezbędne jest rozwijanie oferty
ukierunkowanej na nietypowe formy szkoleń, w trakcie których nabyta wiedza
wykorzystywana będzie np. do prowadzenia zajęć pozaszkolnych.

Zadania:
II.2.1. Reorganizacja i optymalizacja sieci szkół.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka
Mieszkańcy, szkoły, Rady
Wieś, Małopolskie Rodziców
Kuratorium Oświaty
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Okres realizacji

Źródła finansowania

Działanie ciągłe

Środki budżetu gminy,
środki budżetu państwa
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II.2.2. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz stworzenie pracowni komputerowych.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Małopolski Kurator Oświaty,
szkoły

Okres realizacji

Źródła finansowania

Działanie ciągłe

Środki budżetu gminy,
środki budżetu państwa,
granty, środki europejskie,
organizacje pozarządowe

II.2.3. Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji Źródła finansowania

Gmina Wielka
Centrum Doskonalenia
Wieś, Małopolskie Nauczycieli, szkoły
Kuratorium Oświaty

Działanie ciągłe

Środki budżetu gminy,
granty

II.2.4. Rozwój sieci i infrastruktury bibliotek szkolnych i gminnych.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Gmina Wielka
Wieś, szkoły

Małopolskie Kuratorium Oświaty, Działanie ciągłe
szkoły, Wojewódzka Biblioteka
Publiczna

Źródła finansowania
Środki budżetu gminy,
granty, środki europejskie,
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

II.2.5. Poszerzenie sieci przedszkoli.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka
Mieszkańcy, szkoły
Wieś, Małopolskie
Kuratorium Oświaty

Okres realizacji

Źródła finansowania

2008-2015

Środki budżetu gminy,
środki budżetu państwa

II.2.6. Wzrost bezpieczeństwa w szkołach m.in. poprzez monitoring.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Policja, szkoły, Małopolskie
Kuratorium Oświaty
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Okres realizacji

Źródła finansowania

Działanie ciągłe

Środki budżetu gminy,
programy aktywizujące
Jednostki samorządu terytor.
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II.3. Cel operacyjny:
Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego

UZASADNIENIE
Ponieważ na poziom bezpieczeństwa publicznego wpływa sytuacja społeczno-gospodarcza
kraju (bezrobocie, rozwarstwienie społeczeństwa), przenosi się to na wzrost przestępczości
oraz rozwój zachowań agresywnych u młodych ludzi, a tym samym zmniejszenie poczucia
bezpiecznego zamieszkiwania w gminie. Istotnym problemem jest znaczna liczba przestępstw
pospolitych (kradzieże, włamania), a także zwykłych aktów wandalizmu. System rozwiązań
w celu eliminacji tego typu zagrożeń powinien obejmować elementy niezbędne
do współdziałania poszczególnych służb mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne
w gminie. Partnerstwo powinno objąć nie tylko służby mundurowe, ale także samorząd
gminny, jednostki pomocy społecznej, szkoły, media lokalne, organizacje pozarządowe
i grupy mieszkańców. W celu skutecznego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa
konieczne jest zwiększenie wiedzy, aktywności oraz poczucia odpowiedzialności
mieszkańców za stan bezpieczeństwa. Działanie powinno ujmować akcje edukacyjne,
współpracę z lokalnymi partnerami, akcje informacyjne oraz wpływanie na postawy
i zachowania mieszkańców. W związku z tym przewiduje się również powołanie straży
gminnej oraz planowana jest koncepcja monitoringu wizyjnego gminy. Koncepcja zakłada
umiejscowienie kilku kamer w najruchliwszych, jak również najbardziej zagrożonych
kradzieżami i chuligaństwem punktach gminy.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego to kolejny istotny problem, stąd konieczne jest podjęcie
działań podnoszących jego poziom. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oprócz
możliwych do wykorzystania technicznych elementów drogowych takich jak: wysepki,
sygnalizacja, lustra, itp. Przewiduje się również powołanie komórki drogowej inspekcji
technicznej, mającej za zadanie sprawdzanie stanu technicznego dróg na terenie gminy.
Realizacja celu powinna pozwolić na ograniczenie przestępczości, zwiększenie
wykrywalności przestępstw oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadania:
II.3.1. Powołanie straży gminnej
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś -

Okres realizacji

Źródła finansowania

Do 2010

Środki budżetu gminy

II.3.2. Powołanie komórki drogowej inspekcji technicznej – sprawdzanie stanu technicznego
dróg na terenie gminy
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Zarządcy dróg

66

Okres realizacji

Źródła finansowania

Do 2015

Środki budżetu gminy
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II.3.3. Utworzenie systemu monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych na terenie
gminy
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Zarządcy dróg
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Okres realizacji

Źródła finansowania

Do 2015

Środki budżetu gminy

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś
Kierunek rozwoju:

GOSPODARKA LOKALNA

Drzewo celów kierunku rozwoju „Gospodarka lokalna”

CELE STRATEGICZNE

CELE OPERACYJNE

III. ROZWÓJ
INFRASTRUKYURY
TECHNICZNEJ
ZWIĘKSZAJĄCEJ
ATRAKCYJNOŚĆ
INWESTYCYJNĄ GMINY

III.1.

Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej

III.2.

Poprawa dostępności komunikacyjnej i rozwój
infrastruktury drogowej

IV. KREOWANIE
KONKURENCYJNOŚCI
INWESTYCYJNEJ GMINY

IV.1. Tworzenie warunków dla powstawania nowych
terenów inwestycyjnych
IV.2.

Promocja gospodarcza gminy

IV.3.

Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości

Gmina Wielka Wieś dzięki swojemu położeniu jest bardzo atrakcyjnym miejscem
dla inwestorów, a przyjazna atmosfera dodatkowo sprzyja dynamicznemu rozwojowi
przedsiębiorczości. Gmina posiada bogatą sieć połączeń drogowych, z których najważniejsza
jest autostrada A4 Kraków-Katowice biegnąca przez część naszej gminy oraz droga krajowa
94 Kraków-Olkusz przebiegająca centralnie przez jej teren. Natomiast zarówno system
komunikacji drogowej w zakresie powiązań lokalnych, jak i regionalnych wymaga
rozbudowy lub modernizacji. Głównie jakość nawierzchni dróg jest bardzo niska, przez co nie
spełnia zakładanych potrzeb. Wymagań nie spełnia także istniejąca infrastruktura
okołodrogowa.
Teren całej gminy jest zgazyfikowany, w większości zwodociągowany, natomiast nadal jest
rozbudowywana sieć kanalizacyjna.
W dobie znaczącej roli samorządów lokalnych wzrasta konkurencja pomiędzy
poszczególnymi gminami. Jeden z jej przejawów to walka o inwestora. Gminy konkurują
w stwarzaniu dogodnych warunków dla lokowania i rozwijania działalności gospodarczej
na swoim terenie. Celem działań jest utrzymanie istniejących oraz powstawanie nowych
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przedsiębiorstw, bo od ich liczby i potencjału firm zależy liczba miejsc pracy, przekładająca
się na lokalny popyt, a następnie na możliwości rozwojowe gminy.
Dlatego też, pomimo że samorząd gminny nie ma ustawowego obowiązku tworzenia
warunków do rozwoju przedsiębiorstw, władze Gminy Wielka Wieś zdecydowały się
na podjęcie działań w tym zakresie i traktują je priorytetowo – jako jedną z głównych ścieżek
rozwoju gminy, determinującą realizację pozostałych celów strategicznych i operacyjnych.
Gmina dąży do tworzenia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i prowadzi w tym względzie
liczne konsultacje z przedsiębiorcami i właścicielami nieruchomości. Poza działalnością
inwestycyjną organizuje również spotkania dla przedsiębiorców, konkursy, które mają na celu
promowanie aktywności gospodarczej wśród lokalnych przedsiębiorców.
Gmina dysponuje także zasobami ludzkimi, które przy wsparciu w zakresie szkoleń
i przekwalifikowań mogą stanowić zaplecze do rozwoju przedsiębiorczości.

III.

CEL STRATEGICZNY:
ROZWÓJ
INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNĄ GMINY

ZWIĘKSZAJĄCEJ

III.1. Cel operacyjny:
Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej

UZASADNIENIE
O atrakcyjności oferowanego terenu dla inwestorów stanowią głównie uzbrojenie terenu
oraz dostępność komunikacyjna. Niepełny stan infrastruktury technicznej uniemożliwia
prawidłowe funkcjonowanie i lokowanie nowych firm na danym terenie. Jedną z metod
zachęcania potencjalnych inwestorów do lokalizowania swojej działalności na danym
obszarze jest tworzenie na obszarach możliwych do zagospodarowania tzw. Stref Rozwoju
Gospodarczego, czyli terenów uzbrojonych w pełen zakres infrastruktury technicznej
koniecznej do prowadzenia działalności gospodarczej.
Zadania przewidują wyposażenie potencjalnych terenów inwestycyjnych w infrastrukturę
techniczną. W zakresie budowy infrastruktury przewiduje się między innymi budowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz burzowej. W chwili obecnej wydajność ujęć wody jest
wystarczająca ale rosnące zainteresowanie gminą pod kątem budownictwa jednorodzinnego
oraz różnego rodzaju inwestycji powoduje konieczność poszukiwania nowych ujęć wody,
by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu mieszkańców gminy i inwestorów w wodę pitną.
Zagadnieniem strategicznym jest niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacji sanitarnej,
obniżająca atrakcyjność gminy dla inwestorów oraz standardy zamieszkiwania, ale także
wpływająca na zmniejszenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. W związku z tym,
władze samorządowe podejmują szereg działań, służących zmniejszeniu dysproporcji
pomiędzy dobrze rozwiniętą siecią wodociągową, a siecią kanalizacyjną.
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Zadania:
III.1.1. Rozwój sieci kanalizacyjnej na potencjalnych terenach inwestycyjnych
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Inwestorzy prywatni

Okres realizacji

Źródła finansowania

2007 – 2015

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego,
środki budżetu gminy

III.1.2. Zaspokojenie potrzeb inwestorów w zakresie poboru wody
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka
Wieś, Gminny
Zakład Eksploatacji
Obiektów
Komunalnych
w Wielkiej Wsi

Inwestorzy prywatni

2007 – 2012

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego,
środki budżetu gminy

III.1.3. Rozwój sieci kanalizacji deszczowej

Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka
Wieś, Gminny
Zakład Eksploatacji
Obiektów
Komunalnych
w Wielkiej Wsi

Inwestorzy prywatni

2007 – 2015

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego,
środki budżetu gminy

III.2. Cel operacyjny:
Poprawa dostępności komunikacyjnej i rozwój infrastruktury drogowej

UZASADNIENIE
Infrastruktura drogowa jest jednym z kluczowych czynników determinujących rozwój
gospodarczy danego terenu i ma kluczowy wpływ na jakość życia mieszkańców, ale także
na atrakcyjność inwestycyjną gminy. Rozbudowy lub modernizacji wymaga zarówno system
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komunikacji drogowej w zakresie powiązań lokalnych (drogi gminne i powiatowe),
jak i regionalnych (droga krajowa, odcinek drogi wojewódzkiej).
Sieć dróg gminnych jest bardzo dobrze rozwinięta, ale ze względu na wzrost budownictwa
jednorodzinnego konieczna jest dalsza jej rozbudowa oraz poprawa złego stanu technicznego.
Część ciągów komunikacyjnych nie posiada poboczy, chodników, oświetlenia. Sytuacja
ta powoduje szereg zagrożeń zwłaszcza dla pieszych poruszających się po drodze po zmroku
oraz dla dzieci. Koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych są zbyt wysokie w stosunku
do możliwości budżetu gminy, co powoduje rokroczne pogarszanie się stanu technicznego
dróg. Realizacja potrzeb modernizacyjnych ogranicza się do wybranych zadań,
które w większości mają charakter jedynie remontowy. W ramach działania preferowana
będzie realizacja przedsięwzięć obejmujących kompleksowe modernizacje ciągów dróg
gminnych, połączone z robotami w pasie około-drogowym.
Zadania obejmujące drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe mające kluczowe znaczenie
z punktu widzenia komunikacji zarówno wewnątrz gminy, jak również komunikacji
pomiędzy gminą, a jej otoczeniem będą polegały na współpracy dotyczącej prac
modernizacyjnych z podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie sieci drogowej
o znaczeniu ponadlokalnym na terenie gminy.
Wszystkie te działania przyczynią się do zapewnienia zadowalającej jakości systemu dróg
na terenie gminy, poprawiając ich funkcjonalność jak i bezpieczeństwo.

Zadania:
III.2.1. Przebudowa i modernizacja oraz uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Inwestorzy prywatni

Okres realizacji

Źródła finansowania

2007 – 2015

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego,
środki budżetu gminy

III.2.2. Lobbowanie na rzecz przebudowy i modernizacji dróg powiatowych

Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Starostwo
Powiatowe
w Krakowie

Urząd Gminy Wielka Wieś

2007 – 2015

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego,
środki budżetu powiatu,
środki budżetu gminy
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III.2.3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych (uzupełnienie
chodników, przebudowa skrzyżowań, nowe przejścia dla pieszych, odwodnienie
i oświetlenie dróg, uzupełnienie poboczy)
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka
Właściciele gruntów wzdłuż
Wieś, Starostwo
ciągów drogowych
Powiatowe
w Krakowie,
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad

Okres realizacji

Źródła finansowania

2007 – 2015

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego,
środki budżetu gminy
środki budżetu powiatu,
środki budżetu państwa

III.2.4. Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych (ciągi piesze, lewoskręty,
skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ekrany akustyczne, sygnalizacja świetlna)

Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Generalna Dyrekcja Urząd Gminy Wielka Wieś,
Dróg Krajowych
Starostwo Powiatowe w
i Autostrad
Krakowie, Właściciele gruntów
wzdłuż ciągów drogowych

Okres realizacji

Źródła finansowania

2007 – 2015

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego,
środki budżetu państwa,
środki budżetu powiatu,
środki budżetu gminy

IV. CEL STRATEGICZNY:
KREOWANIE KONKURENCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ GMINY

IV.1. Cel operacyjny:
Tworzenie warunków dla powstawania nowych terenów inwestycyjnych

UZASADNIENIE
Zauważalna między gminami walka o inwestorów przejawia się przede wszystkim
w stwarzaniu dogodnych warunków dla lokowania i rozwijania działalności gospodarczej
na danym terenie. Ograniczone możliwości inwestycyjne lokalnych przedsiębiorstw
i mieszkańców gminy wymagają w celu zapewnienia rozwoju gospodarczego pozyskiwania
inwestorów zewnętrznych, którzy dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej stworzą
dodatkowe miejsca pracy na terenie gminy. Działanie ukierunkowane jest na pozyskanie
inwestorów zewnętrznych oraz promowanie gminy jako obszaru atrakcyjnego
dla potencjalnych inwestorów.
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Działania gminy przyjmują charakter swego rodzaju interwencji samorządu w lokalny rynek,
której celem jest utrzymanie istniejących oraz powstawanie nowych przedsiębiorstw.
Od liczby i potencjału firm zależy liczba miejsc pracy, przekładająca się na lokalny popyt,
a następnie na możliwości rozwojowe gminy. Dlatego też, podjęte będą działania
w tym zakresie jako jedna z głównych ścieżek rozwoju gminy.
Jedną z metod zachęcania potencjalnych inwestorów do lokalizowania swojej działalności
na danym obszarze jest tworzenie tzw. Stref Aktywności Gospodarczej, czyli terenów
uzbrojonych w pełen zakres infrastruktury technicznej koniecznej do prowadzenia
działalności gospodarczej, jednocześnie wspartych systemem zachęt prawnych i finansowych
dla inwestorów.
Potencjalni inwestorzy zainteresowani są natychmiastowym i kompleksowym
przedstawieniem możliwości lokalizacji firmy na określonym terenie. Dlatego też należy
wyznaczyć tereny inwestycyjne, uregulować kwestie własności terenów, usunąć ewentualne
formalne ograniczenia, zabezpieczyć wymagane uzbrojenie terenów w niezbędną
infrastrukturę. Działania te warunkują rozwijanie promocji gminy ukierunkowanej
na zewnętrznych inwestorów.
W ramach działania przewiduje się również kroki polegające na zbieraniu informacji na temat
Stref Rozwoju Gospodarczego istniejących bądź tworzonych w sąsiednich gminach,
a zwłaszcza na temat warunków, jakie oferują inwestorom. Pozwoli to na efektywne
konkurowanie w pozyskiwaniu inwestorów.

Zadania:
IV.1.1. Tworzenie stref aktywności gospodarczej
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Inwestorzy prywatni, Specjalne
strefy ekonomiczne w Krakowie

Okres realizacji

Źródła finansowania

2007 – 2015

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego,
środki budżetu gminy
kapitał prywatny,

IV.2. Cel operacyjny:
Promocja gospodarcza gminy

UZASADNIENIE
Odpowiednio przeprowadzona kampania promocyjna kreuje korzystny wizerunek
gospodarczy, rozwija zainteresowanie gminą wśród potencjalnych inwestorów,
a w konsekwencji przyczynia się do podjęcia decyzji o inwestowaniu.
Konieczne będzie wykorzystanie kanałów i narzędzi promocji pozwalających dotrzeć
do potencjalnych inwestorów i zainteresować ich ofertą gminy. Narzędzia wykorzystywane
do promocji gminy dostosowane będą do odbiorców zainteresowanych ofertą w zakresie
warunków inwestycyjnych. Przewiduje się: reklamę poprzez Internet, czasopisma branżowe,
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foldery, konieczne jest także organizowanie spotkań i prezentacji dla izb gospodarczych,
organizacji zrzeszających przedsiębiorców, opracowanie informatora skierowanego
do inwestorów, itp. Ważnym elementem jest także udział w targach gospodarczych,
na których wspólnie mogą promować się samorząd lokalny wraz z przedsiębiorcami z terenu
gminy.
Zasadniczą rolę powinny odegrać także bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami, w trakcie
których możliwe będzie nawiązanie kontaktów biznesowych z potencjalnymi kontrahentami
oraz prezentacja własnych usług, czy produktów.
Promocja gospodarcza gminy powinna oprzeć się na nawiązaniu stałej współpracy pomiędzy
władzami gminy, a lokalnymi przedsiębiorcami. Przewiduje się promowanie najlepszych
przedsiębiorstw z terenu gminy, jako potwierdzenie korzystnych warunków istniejących
w gminie oraz partnerską współpracę z instytucjami specjalizującymi się w kontaktach
z potencjalnymi inwestorami. Współpraca dotyczyć będzie zarówno poziomu regionalnego
oraz krajowego.

Zadania:
IV.2.1. Opracowanie i druk oferty dla potencjalnych inwestorów
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego,
Regionalne Centrum Obsługi
Inwestora,
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego,
Media regionalne i lokalne

Okres realizacji

Źródła finansowania

Corocznie

Środki budżetu gminy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Cyklicznie

Środki budżetu gminy,
środki budżetu
województwa

IV.2.2. Udział w targach gospodarczych

Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego,
Regionalne Centrum Obsługi
Inwestora,
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego,
Media regionalne i lokalne
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IV.2.3. Współpraca z partnerami kreującymi rynek inwestycyjny w Małopolsce
(np. Regionalne Centrum Obsługi Inwestora przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego, media regionalne i ogólnopolskie, itp.)

Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego,
Regionalne Centrum Obsługi
Inwestora,
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego,
Media regionalne i lokalne

Okres realizacji

Źródła finansowania

Działania ciągłe

Środki budżetu gminy,
środki budżetu partnerów

IV.3 Cel operacyjny:
Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości

UZASADNIENIE
Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorczości, to poza atrakcyjnością oferowanego terenu
oraz tworzeniem korzystnych warunków lokalizacyjnych, takich jak: pełne uzbrojenie terenu,
dostępność komunikacyjna, także wsparcie w obsłudze administracyjnej i przede wszystkim
zachęty dla inwestorów. Opracowany system zachęt musi być dostosowany do bieżącej
sytuacji rynkowej oraz oczekiwań potencjalnych inwestorów. Oprócz przystępnej ceny gruntu
(lub niskich kosztów najmu, dzierżawy) konieczne są ulgi w podatku od nieruchomości
oraz innych opłatach wnoszonych na rzecz gminy. Zapewnienie przez Urząd szybkiej
i profesjonalnej (jak najmniej biurokratycznej) ścieżki obsługi potencjalnego inwestora
w zakresie uzyskiwania różnego rodzaju pozwoleń, to zadanie o charakterze organizacyjnym,
o dużym znaczeniu. Aby nie zmuszać przedsiębiorców do niepotrzebnego spędzania długich
godzin w urzędach niezbędne jest podjęcie działań minimalizujących konieczność
poświęcania czasu na załatwianie spraw administracyjnych poprzez wprowadzanie
elektronicznego systemu świadczenia usług publicznych. Z punktu widzenia gminy inwestor
jest jednym z jej kluczowych partnerów, który jednocześnie przyczynia się do rozwoju
gminy.
W celu wspomagania działalności podmiotów gospodarczych nie należy zapomnieć
o potrzebie wykorzystywania Internetu, ale także o przekazywaniu informacji na temat
istniejących możliwości wsparcia zewnętrznego. Ważne jest także tworzenie warunków dla
podnoszenia kompetencji i umiejętności dla przedsiębiorców np. poprzez ofertę szkoleniową,
ale także dzięki wymianie doświadczeń z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą
w podobnej branży w kraju, czy za granicą.

75

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś
Zadania:
IV.3.1. Opracowanie i wdrożenie systemu ulg dla przedsiębiorców
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś -

Okres realizacji

Źródła finansowania

2008

Środki budżetu gminy

IV.3.2. Utworzenie szybkiej ścieżki obsługi administracyjnej inwestora

Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Dysponenci sieci
infrastrukturalnych

Okres realizacji

Źródła finansowania

Działania ciągłe

Środki budżetu gminy,
dysponenci sieci
infrastrukturalnych

IV.3.3. Organizowanie szkoleń dla zainteresowanych prowadzeniem działalności
gospodarczej

Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Przedsiębiorcy, mieszkańcy
we współpracy z
MARR, Misia, MODR
instytucjami
szkoleniowymi
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Okres realizacji

Źródła finansowania

Działania ciągłe

Środki budżetu gminy,
Europejski Fundusz
Społeczny,
środki beneficjentów
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Kierunek rozwoju:

TURYSTYKA, REKREACJA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

Drzewo celów kierunku rozwoju „Turystyka, rekreacja i dziedzictwo kulturowe”

CELE STRATEGICZNE

CELE OPERACYJNE

V. STWORZENIE
KOMPLEMENTARNEJ
OFERTY TURYSTYCZNEJ
ORAZ OCHRONA
WALORÓW
ŚRODOWISKOWYCH I
KULTUROWYCH GMINY

V.1. Rozwój turystyki i agroturystyki w północnej części gminy
V.2. Rozwój infrastruktury turystycznej
V.3. Zintegrowana promocja atrakcji turystyczno –
rekreacyjnych gminy
V.4. Dbałość o środowisko naturalne i kształtowanie
architektury krajobrazu

VI. ROZWÓJ I PROMOCJA
KOMPLEKSOWEJ
OFERTY SPĘDZANIA
CZASU WOLNEGO
ORAZ KREOWANIE
LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI
MIESZKAŃCÓW

VI.1. Rozwój zaplecza sportowo-rekreacyjnego oraz oferty
spędzania wolnego czasu
VI.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz promocja kultury
i lokalnych tradycji

Obszar gminy stanowi jeden z ciekawszych terenów turystycznych w bezpośredniej bliskości
Krakowa. O jego atrakcyjności decyduje duża różnorodność krajobrazu (wapienne ostańce,
liczne jaskinie, piękne dolinki z płynącymi ich dnami potokami, różnorodna roślinność)
oraz zabytki architektury. Dzięki bogatej sieci szlaków turystycznych, przebiegających po
terenie gminy, atrakcje przyrodnicze i architektoniczne są częstym celem rodzinnych
wycieczek, ale także wyjazdów sportowych i rekreacyjnych. Głównymi formami aktywnego
spędzania czasu wolnego, które można zaproponować turystom to: turystyka rowerowa,
wspinaczka skałkowa, zajęcia rekreacyjno-edukacyjne w Jaskini Wierzchowskiej, turystyka
konna, a także zimą narciarstwo biegowe.
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Wielka Wieś dysponuje łącznie około 700 miejscami noclegowymi w dwunastu
gospodarstwach agroturystycznych, siedmiu obiektach hotelarskich, motelach i na polach
biwakowych.
Ze względu na ograniczenia wynikające z położenia gminy na terenach chronionych,
ukształtowanie terenu i rozmieszczenie głównych atrakcji, nacisk na rozwój funkcji
turystycznych kładziony jest w północnej części gminy, w przeciwieństwie do części
południowej – nastawionej na rozwój funkcji gospodarczych.
Rozwój turystyki uzależniony jest przede wszystkim od potrzebnej i oczekiwanej
przez turystów infrastruktury, która umożliwi również sterowanie ruchem turystycznym.
Niezbędna jest też kompleksowa promocja i informowanie potencjalnych turystów
o atrakcjach i możliwościach spędzania wolnego czasu na terenie gminy.
Zachodzące w krajobrazie przemiany o podłożu ekonomicznym i kulturowym powodują
często utratę jego walorów. Zachodzi zatem potrzeba aktywnej ingerencji, dla zachowania
najcenniejszych wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Kwestie
te połączone są również z kształtowaniem środowiska zwłaszcza w zakresie krajobrazu,
ochrony zabytków oraz szeroko rozumianej estetyki otoczenia.
Na terenie gminy rozbudowywane jest również zaplecze sportowo rekreacyjne – nowoczesna
hala i sale gimnastyczne mają służyć mieszkańcom, jednak baza ta wymaga ciągłej poprawy
i uzupełniania, w celu skonstruowania kompleksowej oferty spędzania wolnego czasu.
Niezwykle istotnym celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz promocja kultury
i lokalnych tradycji. Pielęgnacja folkloru, dbałość o istniejące dziedzictwo pomaga budować
wewnętrzną integrację społeczną, a także spełnia ważną rolę wychowawczą.

V. CEL STRATEGICZNY:
STWORZENIE
KOMPLEMENTARNEJ
OFERTY
TURYSTYCZNEJ
ORAZ OCHRONA WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH I KULTUROWYCH GMINY

V.1 Cel operacyjny:
Rozwój turystyki i agroturystyki w północnej części gminy

UZASADNIENIE
Szereg miejsc godnych odwiedzenia, dogodne położenie na terenie Jury KrakowskoCzęstochowskiej powodują, iż Gmina Wielka Wieś jest obszarem o wysokim potencjale
rozwoju turystyki. Ze względu na olbrzymie bogactwo fauny i flory na terenie gminy
powinna być również rozpropagowana agroturystyka, która z każdym rokiem znajduje coraz
więcej amatorów i która stanowić będzie dla mieszkańców dodatkowe, sezonowe źródło
dochodów. Działania w ramach tego celu polegać będą głównie na podejmowaniu
przedsięwzięć stymulujących i wspierających osoby inwestujące w agroturystykę i turystykę.
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Zadania:
V.1.1 Stworzenie i wdrożenie systemu preferencji dla inwestujących w agroturystykę
i turystykę, w tym ulg podatkowych.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Izba Turystyczna,
Stowarzyszenie Agroturystyczne
Galicyjskie Gospodarstwa
Gościnne,
Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Karniowicach,
Związek Gmin Jurajskich,
Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego

Okres realizacji

Źródła finansowania

2008 – 2015

Środki europejskie, środki
budżetu gminy, Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

V.1.2 Realizacja programu edukacji agroturystycznej np. zajęć warsztatowych z zakresu
prowadzenia działalności agroturystycznej, organizacja szkoleń, wizyt studyjnych,
druk broszur.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Ośrodki Doradztwa
Rolniczego,
Stowarzyszenie
Agroturystyczne
Galicyjskie
Gospodarstwa
Gościnne

Stowarzyszenia, grupy lokalne,
gospodarstwa agroturystyczne,
Urząd Gminy Wielka Wieś

Działania ciągłe

Kapitał prywatny, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki,
środki budżetu gminy

V.1.3 Współpraca z ościennymi gminami w celu zagospodarowania i właściwej eksploatacji
atrakcyjnych turystycznie terenów.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Gmina Wielka Wieś Gminy ościenne, Zespół Jurajskich Działania ciągłe
Parków Krajobrazowych,
Ojcowski Park Narodowy,
Związek Gmin Jurajskich,
Stowarzyszenie „Korona
Północnego Krakowa”, Starostwo
Powiatowe w Krakowie
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Źródła finansowania
Środki europejskie, środki
budżetu gminy, kapitał
prywatny, budżety gmin
ościennych

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś
V.2. Cel operacyjny:
Rozwój infrastruktury turystycznej

UZASADNIENIE
Narastająca z roku na rok liczba turystów odwiedzających gminę spowodowała, iż podjęto
już pierwsze kroki w zakresie wytyczania ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych itp.
Konieczna jest jednak intensyfikacja tych działań.
Dlatego też przewiduje się wyznaczenie kolejnych szlaków turystycznych, stymulowanie
rozwoju bazy noclegowej, tworzeniem kolejnych pół namiotowych oraz zapewnienie
turystom odpowiedniej infrastruktury okołoturystycznej, umożliwiającej im ekologiczne
zachowania.

Zadania:
V.2.1. Wytyczenie i wykonanie nowych szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych,
konnych, narciarstwa biegowego) oraz ścieżek edukacyjnych.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka
Wieś, Związek
Gmin Jurajskich,
Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze

Osoby prywatne, gminy ościenne,
Zespół Jurajskich Parków
Krajobrazowych, Ojcowski Park
Narodowy, Związek Gmin
Jurajskich

2007-2010

Środki europejskie, środki
budżetu gminy, kapitał
prywatny, budżety gmin
ościennych, budżet Zespołu
Jurajskich Parków
Krajobrazowych, budżet
Ojcowskiego Parku
Narodowego

V.2.2. Budowa parkingów w pobliżu atrakcji turystycznych gminy.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Gmina Wielka
Wieś, prywatni
inwestorzy

Firmy transportowe, organizatorzy Działania ciągłe
turystyki
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Źródła finansowania
Środki europejskie, środki
budżetu gminy, kapitał
prywatny, budżet firm
transportowych
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V.2.3. Powstawanie na terenie gminy kolejnych pól namiotowych.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka
Wieś, Polskie
Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
prywatni inwestorzy

Związek Gmin Jurajskich,
gospodarstwa agroturystyczne,
Małopolska Organizacja
Turystyczna

Działania ciągłe

Środki europejskie, środki
budżetu gminy, kapitał
prywatny

V.2.4. Umożliwienie ekologicznych zachowań turystów poprzez np. wyposażenie parkingów,
miejsc postoju oraz tras turystycznych w kosze na śmieci, sanitariaty
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Gmina Wielka
Wieś, inwestorzy
prywatni

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Działania ciągłe
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Ojcowski Park Narodowy, Polskie
Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze, Zespół Jurajskich
Parków Krajobrazowych,
Związek Gmin Jurajskich,

Źródła finansowania
Środki europejskie, środki
budżetu gminy, kapitał
prywatny, Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska, budżet Związku
Gmin Jurajskich, budżet
Ojcowskiego Parku
Narodowego, budżet
Zespołu Jurajskich Parków
Krajobrazowych

V.2.5. Tworzenie warunków dla rozwoju bazy noclegowo-gastronomicznej poprzez
odpowiednie kształtowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielka
Wieś, adaptację budynków komunalnych i prywatnych.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Gmina Wielka
Wieś, inwestorzy
prywatni

Polskie Towarzystwo
Działania ciągłe
Turystyczno-Krajoznawcze,
Małopolskie Kuratorium Oświaty,
szkoły, organizacje turystyczne,
Zespół Jurajskich Parków
Krajobrazowych, Ojcowski Park
Narodowy
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Źródła finansowania
Środki budżetu gminy,
kapitał prywatny
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V.2.6. Bieżąca modernizacja szlaków istniejących na terenie gminy.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka
Wieś, inwestorzy
prywatni, Związek
Gmin Jurajskich,

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze

Działania ciągłe

Środki budżetu gminy,
kapitał prywatny, Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego, Małopolski
Urząd Wojewódzki

V.3. Cel operacyjny:
Zintegrowana promocja atrakcji turystyczno-rekreacyjnych gminy

UZASADNIENIE
Zarówno w województwie małopolskim jak i w powiecie krakowskim realizowanych jest
wiele przedsięwzięć sprzyjających promocji zasobów kulturowych przyrodniczych.
W interesie samorządu gminnego jest włączenie się w promocyjne działanie realizowane
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Starostwo Powiatowe
w Krakowie. Wykorzystując ich potencjał i angażując niewielkie siły i środki własne można
przyciągnąć turystów na teren gminy.
Ważne jest prowadzenie kompleksowej promocji w kilkuletniej perspektywie czasowej,
zsynchronizowanej, skierowanej do określonej grupy odbiorców i realizowanej
przy zastosowaniu odpowiednich technik i środków promocji.

Zadania:
V.3.1 Stworzenie centrum informacji turystycznej.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Gmina Wielka Wieś Polskie Towarzystwo
2007-2009
Turystyczno-Krajoznawcze,
gospodarstwa agroturystyczne,
Małopolska Organizacja
Turystyczna, Związek Gmin
Jurajskich, Ojcowski Park
Narodowy, Zespół Jurajskich
Parków Krajobrazowych, prywatni
przedsiębiorcy, organizacje
turystyczne
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Źródła finansowania
Środki budżetu gminy,
kapitał prywatnych
organizacji turystycznych
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V.3.2 Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Starostwem
Powiatowym w Krakowie w zakresie promocji atrakcji regionu i lokalnych atrakcji
Gminy.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka Wieś Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego,
Starostwo Powiatowe
w Krakowie, Ojcowski Park
narodowy, Zespół Jurajskich
Parków Krajobrazowych ,
gospodarstwa agroturystyczne,
podmioty prowadzące działalność
turystyczną

Działanie ciągłe

Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego, Starostwo
Powiatowe w Krakowie,
budżet Ojcowskiego Parku
Narodowego, budżet
Zespołu Jurajskich Parków
Krajobrazowych ,
gospodarstwa
agroturystyczne, podmioty
prowadzące działalność
turystyczną

V.3.3 Organizacja imprez i wydarzeń turystycznych o wymiarze ponadlokalnym
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka
Wieś, Gminny
Ośrodek Kultury i
Promocji

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego,
Starostwo Powiatowe
w Krakowie, Ojcowski Park
narodowy, Zespół Jurajskich
Parków Krajobrazowych ,
gospodarstwa agroturystyczne,
podmioty prowadzące działalność
turystyczną, Związek Gmin
Jurajskich, organizacje
pozarządowe

Działanie ciągłe

Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego, Starostwo
Powiatowe w Krakowie,
środki budżetu gminy,
kapitał prywatny

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka
Związek Gmin Jurajskich,
Wieś, organizatorzy podmioty prowadzące działalność
targów
turystyczną, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Giebułtowie

Działanie ciągłe

Starostwo Powiatowe
w Krakowie, środki budżetu
gminy, kapitał prywatny

V.3.4 Udział w targach turystycznych
Instytucja
koordynująca
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V.3.5 Rozwój i promocja lokalnych i regionalnych produktów turystycznych
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka
Wieś, organizacje
pozarządowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego,
Starostwo Powiatowe
w Krakowie, gospodarstwa
agroturystyczne

Działanie ciągłe

Środki budżetu gminy,
kapitał prywatny, środki
europejskie, Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego, Starostwo
Powiatowe w Krakowie

V.4. Cel operacyjny:
Dbałość o środowisko naturalne i kształtowanie architektury krajobrazu
UZASADNIENIE
Przyroda i krajobraz stanowią naturalne bogactwo gminy. Rozwój funkcji turystyczno
-rekreacyjnej gminy nie może naruszać czy wręcz niszczyć tych walorów. Dlatego też gmina
podejmuje działania mające na celu ochronę cennych przyrodniczo obszarów. Wszelkie
planowane działania muszą pozostawać w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju
i w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne.
Ochrona zasobów przyrodniczych wiąże się również z racjonalnym gospodarowaniem
przestrzenią. Cel ten przewiduje realizację zadań o charakterze infrastrukturalnym w zakresie
poprawy estetyki i funkcjonalności centrów wsi. W przypadku obszarów wiejskich realizacja
tych działań przyczyni się do niwelowania dysproporcji istniejących w poziomie rozwoju
obszarów wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych.
Zadania:
V.4.1 Dbałość o miejsca szczególnie cenne przyrodniczo na terenie gminy np. poprzez
opracowanie „mapy” zagrożonych obszarów przyrodniczych i identyfikację zagrożeń
ekologicznych.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Gmina Wielka
Wieś, organizacje
pozarządowe,
Ochotnicze Straże
Pożarne

Ojcowski Park Narodowy, Zespół Działanie ciągłe
Jurajskich Parków
Krajobrazowych, Urząd
Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Starostwo
Powiatowe w Krakowie, policja
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Źródła finansowania
Środki budżetu gminy,
kapitał prywatny, środki
budżetu państwa, środki
europejskie, Urząd
Marszałkowski Wojew.
Małopolskiego, Starostwo
Powiatowe w Krakowie,
budżet Ojcowskiego Parku
Nar., policja, budżet Zesp.
Jurajskich Parków Krajobr.
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V.4.2 Stworzenie i odnowa istniejących centrów wsi, mała infrastruktura
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Mieszkańcy, organizacje
pozarządowe

Okres realizacji

Źródła finansowania

2007-2015

Środki budżetu gminy,
środki europejskie

V.4.3 Tworzenie i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Gmina Wielka Wieś Mieszkańcy Gminy Wielka Wieś, Działanie ciągłe
inwestorzy prywatni, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, banki,
organizacje pozarządowe

Źródła finansowania
Środki budżetu gminy,
kapitał prywatny, środki
budżetu państwa, środki
europejskie, Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

VI. CEL STRATEGICZNY:
ROZWÓJ I PROMOCJA KOMPLEKSOWEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU
WOLNEGO ORAZ KREOWANIE LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI MIESZKAŃCÓW

VI.1 Cel operacyjny:
Rozwój zaplecza sportowo-rekreacyjnego oraz oferty spędzania wolnego czasu

UZASADNIENIE
Czas wolny to ten czas, który pozostaje człowiekowi do jego swobodnej dyspozycji
po wykonaniu czynności związanych z zaspokojeniem potrzeb biologicznych i higienicznych
(sen, jedzenie) oraz czynności obowiązkowych (praca, nauka, obowiązki rodzinne, dojazd
do miejsca pracy lub nauki). Jest to czas, w którym człowiek ma większe możliwości wyboru
czynności, które są dobrowolne, niezarobkowe i przyjemne.
Współczesny człowiek swój czas wolny niejednokrotnie w dużej części spędza
przed telewizorem lub komputerem. Rolą samorządu lokalnego jest umożliwianie
mieszkańcom spędzania czasu wolnego w sposób pielęgnujący zdrowie fizyczne i tradycje
kulturowe lokalnej społeczności oraz wzmacniający relacje między obywatelami. Oferta
powinna być możliwie najszersza, tak aby zadowoliła osoby o różnych zainteresowaniach.
Ponadto należy podkreślić, iż na terenie gminy brakuje obiektów, w których mogłyby się
odbywać profesjonalne zawody sportowe z udziałem publiczności. Dlatego też zachodzi
konieczność wybudowania hali widowiskowo-sportowej, która z jednej strony zaspokajałaby
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potrzeby związane z zajęciami wychowania fizycznego przynajmniej części młodzieży,
a z drugiej stałaby się zapleczem sportowym dla wszystkich mieszkańców. Dobrze
przygotowane obiekty będą także magnesem przyciągającym mieszkańców aglomeracji
krakowskiej.

Zadania:
VI.1.1. Przeprowadzenie cyklicznych akcji propagujących aktywne formy wypoczynku
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Placówki oświatowe, kluby
sportowe, organizacje
pozarządowe, gospodarstwa
agroturystyczne

Okres realizacji

Źródła finansowania

Działanie ciągłe

Środki budżetu gminy,
kapitał prywatny

VI.1.2. Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży np. poprzez
zróżnicowanie oferty świetlic, kół zainteresowań, zajęć sportowych.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka Wieś Organizacje pozarządowe, szkoły,
Gminny Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół,
wolontariusze

Działanie ciągłe

Kapitał prywatny, środki
budżetu gminy, środki
budżetu państwa, środki
europejskie, fundusze
pomocowe dla szkół, granty
dla organizacji
pozarządowych,
Ministerstwo Edukacji
Narodowej

VI.1.3. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-kulturalnej obejmującej min. basen,
korty, boiska, amfiteatr, dom kultury.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Ludowe Kluby Sportowe,
prywatni inwestorzy
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Okres realizacji

Źródła finansowania

2007-2015

Kapitał prywatny, środki
budżetu gminy, środki
budżetu państwa, środki
europejskie, Fundusz
Rozwoju Kultury Fizycznej
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VI.1.4. Rozbudowa zaplecza klubów sportowych działających na terenie gminy.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka
Wieś, Ludowe
Kluby Sportowe

Inwestorzy prywatni, Polski
Związek Piłki Nożnej, Totalizator
Sportowy

2007-2015

Kapitał prywatny, środki
budżetu gminy, środki
europejskie, Fundusz
Rozwoju Kultury Fizycznej

Okres realizacji

Źródła finansowania

2007-2015

Kapitał prywatny, środki
budżetu gminy, środki
europejskie

VI.1.5. Budowa placów zabaw dla dzieci.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Szkoły, mieszkańcy, Komitety
Rodzicielskie

VI.1.6. Zagospodarowanie terenów zielonych jako ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Gospodarstwa agroturystyczne,
Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze,
Ojcowski Park Narodowy, Zespół
Jurajskich Parków
Krajobrazowych

Okres realizacji

Źródła finansowania

Ciągłe

Kapitał prywatny, środki
budżetu gminy,
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska

VI.2. Cel operacyjny:
Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz promocja kultury i lokalnych tradycji

UZASADNIENIE
Na terenie gminy występuje szereg zabytków zarówno o charakterze historycznym
jak i pomników przyrody. Cel ten przewiduje podjęcie prac o charakterze konserwatorskim
oraz remontowym, ukierunkowanych na zachowanie obiektów w jak najlepszej kondycji
oraz odpowiedniej ochrony pomników przyrody zlokalizowanych w gminie.
Kultura jest podstawowym czynnikiem rozwoju społecznego pozytywnie wpływającym
na poziom integracji społecznej. Dlatego gmina organizuje szereg imprez cyklicznych,
chociażby Dni Gminy, Dożynki Gminne, które wpływają w ogromnym stopniu
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na aktywizację społeczną, wspierają działalność zespołów folklorystycznych, upowszechniają
lokalne tradycje. Są one również skutecznym narzędziem promocji i sposobem na ściągnięcie
turystów do gminy.

Zadania:
VI.2.1. Kontynuacja wsparcia organizacji imprez (lokalnych, masowych) prezentujących
rękodzieło ludowe i dorobek lokalnych artystów oraz promocja działalności lokalnych
zespołów folklorystycznych.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka
Wieś, Koła
Gospodyń
Wiejskich

Twórcy ludowi, mieszkańcy,
Ochotnicze Straże Pożarne,
zespoły folklorystyczne

Ciągłe

Kapitał prywatny, środki
budżetu gminy

VI.2.2. Kontynuowanie przygotowania rocznego kalendarza imprez przy współpracy
z prywatnymi przedsiębiorcami/organizacjami/instytucjami działającymi w sferze
kultury na terenie gminy.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Okres realizacji

Źródła finansowania

Gmina Wielka
Wieś, Centrum
Informacji
Turystycznej

Przedsiębiorcy i organizacje
działające w sferze kultury na
terenie gminy

Ciągłe

Kapitał prywatny, środki
budżetu gminy, organizacje
pozarządowe

Okres realizacji

Źródła finansowania

Cyklicznie

Środki budżetu gminy

VI.2.3. Opracowanie Programu Opieki nad zabytkami.
Instytucja
koordynująca

Partnerzy

Gmina Wielka Wieś Wojewódzki Konserwator
Zabytków
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X. Wdrażanie, monitoring, aktualizacja Strategii
Za wdrażanie Strategii odpowiedzialne są władze gminy Wielka Wieś. W przypadku
realizacji poszczególnych zadań wynikających ze Strategii odpowiedzialność spoczywa na
poszczególnych pracownikach / kierownikach w Urzędzie Gminy (ewentualnie
w jednostkach Gminy) lub osobach zaangażowanych przez władze gminy do realizacji tych
zadań.
Co roku Wydział Promocji i Rozwoju Gminy będzie pracował nad aktualizacją zapisów
strategii. Oceniany będzie postęp prac nad realizacją Strategii Rozwoju Gminy,
a następnie wskazane będą kolejne priorytetowe zadania do realizacji w roku następnym.
Przy wyborze zadań do realizacji będą brane pod uwagę zmieniające się czynniki środowiska
zewnętrznego, (np. nowe uregulowania prawne, nowe możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych), jak i zasoby gminy.
Wszelkie proponowane zmiany uchwalane będą przez Radę Gminy Wielka Wieś.
Możliwość wprowadzania zmian w dokumencie strategii, jej regularna aktualizacja
ma zachować ciągłość jej realizacji, świadczyć o tym, iż strategia „żyje”, dzięki czemu
możliwe staje się osiągnięcie celów przyjętych w trakcie jej tworzenia. Tylko w takiej
sytuacji można mówić o sukcesie planowania strategicznego w gminie.

89

