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Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2004-2007

Podstawowe informacje o gminie:

Gmina  Wielka  Wieś  położona  jest  w  północno-zachodniej  części  powiatu
krakowskiego,  województwo  małopolskie.  Sąsiaduje  z  gminami:  Jerzmanowice-Przeginia,
Zabierzów, Zielonki oraz miastem i gminą Kraków, miastem i gminą Skała. Powierzchnię
gminy  48 km2 zamieszkuje  8650 mieszkańców (dane  na  30.06.2003 r.).Administracyjnie
gmina  Wielka  Wieś  obejmuje  dwanaście  sołectw  tj.Bębło,Będkowice,  Biały  Kościół,
Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice ,
Wielka Wieś,  Wierzchowie. Położenie gminy  w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego
oraz na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych  w znaczny sposób ogranicza możliwości
rozwojowe  gminy  a  jednocześnie  stanowi  o  jej  wysokiej  atrakcyjności  turystycznej  i
umożliwia rozwój bazy hotelowej.

Na  terenie  gminy  działa  766  podmiotów  gospodarczych(wg  REGON)  z  czego
większość skoncentrowana jest w obrębie usług i handlu.Do największych należy Centrum
Handlowe Karoliny Witek, NICO, Tabacco Traiding, Phonix Pharma, ATC, PAGRO. Ilość
zarejestrowanych firm oraz bliskość dużego miasta powoduje, iż bezrobocie w gminie sięga
ok. 10 %  co stawia naszą gminę w czołówce gmin o najniższym bezrobociu.Ponadto od
kilkunastu  miesięcy  działa  Lokalny  Ośrodek  Informacyjno  Doradczy  wspomagający
bezrobotnych mieszkańców gminy w znalezieniu pracy.

Dużą szansę na pozyskanie kolejnych inwestorów z pewnością stworzy nowy Plan
Zagospodarowania  Przestrzennego  gminy,  który  jest  w  trakcie  opracowywania,  a  także
przygotowana  koncepcja  skanalizowana  terenów przeznaczonych pod komercję.  Na  dzień
dzisiejszy  do  sieci  kanalizacyjnej  podłączonych  jest  ok.240   gospodarstw  domowych  co
stanowi zaledwie  12 % wszystkich gospodarstw w naszej gminie. Zaletą  gminy jest dobrze
rozwiniętą sieć telekomunikacyjną  a także gazową oraz wodociągową. Sporym atutem gminy
jest również dostępność komunikacyjna ( przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 94
łącząca Kraków ze Śląskiem) a wszyscy mieszkańcy gminy mają zapewnione bezpośrednie
połączenie z Krakowem, gdzie większość z nich pracuje. 

Sieć szkół  obejmuje: 7 szkół podstawowych oraz jedno gimnazjum. Gmina nie ma
samorządowego przedszkola. Oprócz szkół podstawowych, w Giebułtowie zlokalizowana jest
szkoła  średnia  (Technikum  rolnicze)  a  także  jedna  z  filii   wydział  Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Modlnicy.

Ze  względu  na  duże  zapotrzebowanie  na  przekwalifikowanie  terenów  rolnych  na
budowlane oraz biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania wnioskujących , wydaje się, że z
czasem nastąpi dość znacząca migracja mieszkańców z Krakowa co już w tym momencie jest
zauważalne.  Ponadto  duże  rozdrobnienie  terenów rolnych nie  stwarza  dużych możliwości
rozwoju  rolnictwa,  które  na  dzień  dzisiejszy  dla  znaczącej  części  mieszkańców  jest
dodatkowym zajęciem a nie jedynym.

Walory krajobrazowe gminy-Dolina Prądnika, Dolina Kluczwody, Dolina Będkowska
oraz  sąsiedztwo  Ojcowskiego  Parku  Narodowego  stwarzają  szansę  rozwoju  turystyki
weekendowej.Doskonałą  zachętę  dla  potencjalnych  turystów  stanowić  powinny  również
sakralne zabytki  architektury(XVI-sto wieczny kościół  pw.św.Wojciecha w Modlnicy oraz
kosciół pw.św.Idziego z Giebułtowa z tego samego wieku).
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MISJA GMINY :

„GMINA WIELKA WIEŚ-
GOSPODARNA,NOWOCZESNA,PRZYJAZNA”

CEL STRATEGICZNY:
 

„WSZECHSTRONNY ROZWÓJ GMINY W OPARCIU O JEJ
TRADYCJE,POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, POTENCJAŁ

MIESZKAŃCÓW”

Mocne strony:

 Położenie geograficzne-usytuowanie pomiędzy dwoma aglomeracjami Krakowa oraz
Śląska

 Bliskość Krakowa oraz międzynarodowego lotniska w Balicach
 Dobrze rozbudowana sieć telekomunikacyjna,gazowa oraz wodociągowa
 Dobra komunikacja
 Bogate walory krajobrazowe (sąsiedztwo OPN, Dolinki krakowskie)

Słabe strony:

 Brak własnych terenów inwestycyjnych
 Słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna
 Duże rozdrobnienie własności gruntów
 Zła sieć placówek szkolnych-brak podstawowych obiektów infrastruktury szkolnej
 Brak infrastruktury turystycznej
 Brak znaczących podmiotów gospodarczych

Szanse:

 Rozpoczęcie budowy północnej obwodnicy Krakowa
 Przeznaczenie terenów poligonu Pasternik na tereny inwestycyjne
 Zakończenie prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
 Migracja mieszkańców z terenu Krakowa
 Możliwość korzystania ze środków pomocowych UE
 Rozwój turystyki weekendowej
 Reorganizacja placówek szkolnych
 Nasycenie inwestycyjne sąsiadujących gmin
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Zagrożenia:

 Zwiększony ruch na drodze krajowej przebiegającej przez gminę
 Niestabilna polityka państwa dotycząca finansowania jednostek samorządu

terytorialnego
 Pogłębianie się dysproporcji zamożności społeczeństwa( ubożenie mieszkańców

gminy)
 Niż demograficzny
 Reforma administracyjna kraju

OBSZARY ROZWOJU STRATEGICZNEGO:

I. Oświata
II. Przedsiębiorczość

III. Infrastruktura lokalna  i bezpieczeństwo
IV. Ochrona środowiska i  rolnictwo
V. Opieka społeczna i służba zdrowia

VI. Turystyka i Sport
VII. Kultura

I.OŚWIATA

Cele strategiczne:

 Dobrze zorganizowana sieć szkół
 Pełnowymiarowe sale gimnastyczne przy dużych szkołach
 Nowoczesne obiekty szkolne
 Bogate zaplecze dydaktyczne
 Wysoko poziom nauczania
 Wykształcona młodzież

Działanie:

 Utworzenie Zespołu Szkół(podstawówka, gimnazjum, przedszkole)  w Modlnicy
 Częściowa lub całkowita likwidacja niektórych szkół-powstanie dużych ośrodków

edukacyjnych,
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 Budowa pełnowymiarowych sal gimnastycznych przy SP w Bęble, SP w Modlnicy oraz
gimnazjum w Białym Kościele,

 Termomodernizacja oraz wymiana kotłowni węglowych na gazowe oraz inne prace
remontowe,

 Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne(klaso-pracownie komputerowe oraz
językowe)

 Wspieranie awansu zawodowego nauczycieli (szczegółowe opracowywanie arkusza
organizacyjnego szkół)

 Program stypendialny dla najlepszych uczniów

II.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Cele strategiczne:

 Rozwój MSP
 Zwiększenie ilości terenów przeznaczonych pod działalność komercyjną
 Mała liczba osób pozostająca bez zatrudnienia

Działanie:

 Promowanie zasad gospodarnośc,i
 Stworzenie systemu podatków lokalnych zachęcających do inwestowania,
 Pomoc w ubieganiu się o środki z UE, promocja działalności firm,
 Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględniające tereny

usługowe,
 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy( wspieranie działalności LOID)

współpraca z MARR,

III.INFRASTRUKTURA LOKALNA I BEZPIECZEŃSTWO

Cele strategiczne:

 Dostępność komunikacyjna
 Rozbudowa lokalnej infrastruktury technicznej
 Bezpieczeństwo mieszkańców gminy

Działanie:

 Budowa nowych asfaltowych dróg przy pomocy środków strukturalnych
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 Budowa chodników w miejsca szczególnie niebezpiecznych(obok szkół, przy drogach
gminnych o dużym natężeniu ruchu) oświetlenie dróg gminnych (przeprowadzenie
audytu energetycznego)

 Rozbudowa sieci kanalizacyjne,
 Budowa wodociągu w Prądniku Korzkiewskim,
 Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w celu modernizacji dróg powiatowych

przebiegających przez naszą gminę,
 Posterunek Policji- zwiększona dostępność , 
 Współpraca z gminnymi jednostkami OSP, 
 Współdziałanie z GDDK i A oraz Zarządem Dróg Powiatowych w celu poprawy

bezpieczeństwa przy drodze krajowej oraz drogach powiatowych(budowa sygnalizacji
świetlnych, chodników, oznakowanie dróg)

IV.OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO

Cele strategiczne:

 Ograniczenie zanieczyszczenia gminy ściekami
 Likwidacja dzikich wysypisk
 Modernizacja istniejących gospodarstw rolnych

Działanie:

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej(dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w
Giebułtowie, dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w Modlniczce, rozpoczęcie
budowy sieci kanalizacyjnej w Modlnicy i Tomaszowicach)

 Realizacja  uchwały o utrzymaniu  porządku w gminie, stopniowe wprowadzanie
segregacji śmieci,

 Propagowanie działań  proekologicznych
 Edukacja proekologiczna
 Współpraca z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Agencją

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa-pomoc szkoleniowa oraz doradcza dla
rolników

 Współpraca z Zespołem Szkół Rolniczych w Giebułtowie

V.OPIEKA SPOŁECZNA I SŁUŻBA ZDROWIA

Cele strategiczne:

 Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzinom ubogim
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 Ograniczenie zagrożenia przestępczością wśród dzieci i młodzieży 
 Dostęp do wyspecjalizowanej służby zdrowia

Działanie:

 Sprawnie działający GOPS ,
 Rozwój świetlic socjoterapeutycznych (praca z młodzieżą z rodzin patologicznych)
 Istnienie poradni antyalkoholowej,
 Współpraca z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej

VI.TURYSTYKA I SPORT

Cele strategiczne:

 Utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej 
 Rozwój gospodarstw agroturystycznych
 Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy 
 Prężnie działające kluby i organizacje sportowe
 Zdrowe i wysportowane społeczeństwo 
 Dostępność obiektów sportowych

Działanie :

 Współpraca  z  gminami  położonymi  wokół  OPN  w  celu  stworzenia  wspólnego
programu rozwoju turystyki 

 Wykorzystanie  środków z  funduszy  europejskich  w celu  podniesienia  atrakcyjności
miejsc uczęszczanych przez turystów (Dolina Będkowska, Dolina Prądnika, Jaskinia
Wierzchowska)

 Działalność szkoleniowa , pomoc przy pozyskiwaniu środków z zewnątrz,
 Współpraca ze Związkiem Gmin Jurajskich oraz Urzędem Marszałkowskim

Województwa Małopolskiego
 Promocja  gminy 
 Utrzymanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi(finansowe

wspieranie organizacji sportowych)
 Organizowanie imprez sportowych mających na celu wszechstronny sportowy rozwój

dzieci i młodzieży (wyścigi kolarskie, turnieje ping-pongowe, biegi przełajowe itd.)
 Budowa przyszkolnych ogólniedostępnych sal sportowych 

VII.KULTURA

Cele strategiczne:

 Utworzenie domu kultury
 Rozwój zespołów folklorystycznych
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 Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy
 Wzrost czytelnictwa 

  

Działanie :

 Przystosowanie budynku komunalnego w Wiekiej  Wsi na potrzeby Samorządowego
Centrum Kultury,

 Program Gminnego Ośrodka Kultury uwzględniający działalność ludowych zespołów
folklorystycznych (powiatowy festiwal zespołów ludowych im.Lachnera,

 Utworzenie kolejnych świetlic środowiskowych z wykorzystaniem istniejących remiz
strażackich,

 Dbałość o zabytki architektury zlokalizowane na terenie gminy
 Rozszerzenie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej

LISTOPAD 2003
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