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W s t ę p 
 
 
 

Strategia jest dokumentem planistycznym, który przede wszystkim 
diagnozuje sytuację społeczno – gospodarczą gminy, jej słabe i mocne strony oraz 
priorytetowe kierunki rozwoju. Ważne, jest aby rozwój gminy opierał się na 
maksymalnym wykorzystaniu potencjału wewnętrznego miejscowych podmiotów, jak 
również położenia, zasobów naturalnych. 
Kluczowym pytaniem, na jakie powinna odpowiadać strategia rozwoju jest: 
Co należy zrobić, aby sytuacja mieszkańców uległa poprawie, a gmina rozwijała się 
w przyszłości? W przypadku niniejszego dokumentu pytanie brzmi: Co, kiedy i w jaki 
sposób należy zrobić, aby zapewnić zrównoważony rozwój Gminy                      
Igołomia-Wawrzeńczyce? 
Opracowanie strategii rozwoju jest warunkiem koniecznym przy pozyskiwaniu 
środków finansowych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. 
Ideą przyświecającą powstaniu Strategii Rozwoju Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce                     
było nakreślenie kierunków rozwoju gminy, wskazanie inwestorom możliwości 
inwestycyjnych, pozyskanie miejsc pracy, rozwiązanie problemu, 
niezagospodarowanego mienia komunalnego, stabilizacja systemu oświaty oraz 
stworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia mieszkańców w sferze 
bezpieczeństwa, kulturowej, sportowo-rekreacyjnej, oraz socjalnej.  
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I Bilans otwarcia 
 

I. Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31.12.2010 r. – 6.585.427,96 zł, z tego: 
 
1. Zobowiązania kredytowe gminy – 5.085.000,-zł, w tym: 
umowa z PKO BP z  roku 2006          –    380.000,-zł, 
umowa z BS Wieliczka z roku 2006   –    505.000,-zł, 
umowa z BS Proszowice z roku 2009 –    700.000,-zł, 
umowa z BS Proszowice z roku 2010 – 1.700.000,-zł, 
umowa z BS Proszowice z roku 2010 – 1.800.000,-zł. 
 
2. Zobowiązania z tytułu pożyczek – 1.500.427,96zł, w tym: 
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie                     
na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum                     
w Wawrzeńczycach – 120.000,-zł, 
pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wyprzedzające budowy 
II etapu wodociągu w ramach PROW 2007-2013 – 1.380.427,96zł. 
 
II. Poręczenia udzielone przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce: 
Pożyczki zaciągniętej przez OSP Igołomia-Zofipole z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Krakowie na termomodernizację budynku Domu Strażaka               
w Igołomi. Poręczenie do kwoty 61.786,73zł dla pożyczki w kwocie 60.060,-zł 
obowiązuje do 15.08.2018 roku. Do 31.12.2010 r. spłata pożyczki przez OSP                     
w Igołomi-Zofipolu wyniosła 15.000,-zł, kredytu zaciąganego przez Centrum Kultury 
i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach na Modernizację Domu Ludowego w 
Wawrzeńczycach w wysokości 330.000,-zł w celu wyprzedzającego finansowania 
zadania dofinansowywanego w ramach PROW 2007-2013. – spłata kredytu ma 
nastąpić w roku 2011. 
 
III. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce nie posiada zobowiązań wymagalnych                  
z tytułu niezapłaconych należności za dostawę towarów i usług (tj. takich których 
termin zapłaty minął). 
 
IV. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce posiada należności z tytułu 
nieoprocentowanej    pożyczki udzielonej dla Kółka Rolniczego w Odwiślu w kwocie 
35.200,-zł na realizację projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Odwiślu 
polegający na wykonaniu centralnego ogrzewania oraz instalacji gazu” w ramach 
PROW 2007-2013. Termin spłaty pożyczki upływa dnia 30 czerwca 2011 roku. 
 
Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2011r. wynosi  4.288.000zł.  
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2. Stan mienia komunalnego Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce                             
wg stanu na dzień 01.01.2011  
 
D O B R A N O W I C E  
1. Działka nr 231 o pow. 0.2830 ha – zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej, 
wynajem dwóch lokali mieszkalnych nauczycielkom, -wg planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy działka przeznaczona pod tereny usług publicznych - ozn. 
symbolem UP.  
2. Działka nr 252 o pow. 0.0360 ha, plac utwardzony przy drodze – kościół 
Dobranowice.  
3. Działka nr 365/5 o pow.0.8245 ha, kupiona w 2006 roku pod zbiornik wodny  
- pozostałe grunty gminne to drogi.  
 
I G O Ł O M I A  
1. Działka nr 177 o pow. 0.5290 ha tzw. sołtysówka, użyczona sołtysowi na czas 
pełnienia funkcji sołtysa, wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy grunt 
rolny – ozn. symbolem „R”  
2. Działka 206 o pow.0.0480 ha – zabudowana budynkiem kapliczki na Luborzyczce , 
wg planu bud. zagrodowe ozn. symbolem „MR”  
3. Działki nr 626/1 i 625 o łącznej pow. 1.3220 ha ,zabudowana budynkiem nowej 
szkoły, lokal mieszkalny wynajęty, wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
działki przeznaczone pod tereny usług publicznych ozn. symbolem UP .  
4. Działka nr 633/6 o pow.0.1340 ha – rolna , za budynkiem OSP, przekazana 
notarialnie w użytkowanie OSP , wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne .  
5. Działka nr 633/8 o pow. 0.1740 ha , zabudowana budynkiem OSP, przekazana 
notarialnie w użytkowanie wieczyste OSP Igołomia, wg planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy teren usług komercyjnych.  
6. Działka 633/74 o pow.0.0920 ha, plac-parking przed budynkiem OSP , przekazany 
notarialnie w użytkowanie OSP Igołomia , wg planu zag. przestrzennego gminy teren 
usług komercyjnych.  
7. Działka nr 633/75 o pow. 0.1180 ha, zabudowana budynkiem Przedszkola 
Samorządowego, wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
teren usług komercyjnych. ozn. symbolem ”UC”  
8. Działka nr 708/3 o pow.0.0650 ha, rolna ( za kościołem w Igołomi przy drodze                
w kierunku Koźlicy ) wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy teren upraw 
polowych.  
9. Działka nr 869/3 o pow.0.0980 ha , zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia                 
i Apteki , wg planu zagospodarowania przestrzennego tereny usług komercyjnych – 
ozn. symbolem „UC”  
10. Działka 869/5 o pow.0.0230 ha , zabudowana sklepem spożywczym GS 
Wawrzeńczyce / przy bud. Ośrodka Zdrowia/, umowa najmu za plac z GS ,wg planu 
zagosp. przestrzennego teren usług komercyjnych „UC”.  
11. Działka nr 869/6 o pow.0.0550 ha , plac przy Ośrodku Zdrowia wg planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy jak wyżej .  



 6

12. Działka nr 870/2 o pow.0.0751 ha, zabudowana budynkiem LEWIATAN, wg 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy- teren usług komercyjnych, UW. 
LEWIATAN Market Sp. zo.o. działka nr 870/1 o pow. 0,1109- parking wg. Planu UC  
13. Działka 708/4 o pow. 0,1000ha wg. planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
14. Działka nr 1078 o pow.0.5950 ha , nieużytek przy śluzie .  
- pozostałe grunty – to drogi gminne .  
 
K O Ź L I C A  
1.Działka nr 157 o pow. 0.0460 ha , nieużytek  
2.Działka nr 200 o pow. 0.0220 ha , -„-  
3.Działka nr 203 o pow.0.2400 ha , -„-  
4.Działka nr 270/2 o pow.0.9240 ha, -„- , wg planu zagosp. przestrzennego gminy – to 
obszary zieleni nie urządzonej, o szczególnym znaczeniu przyrodniczym                     
i krajobrazowym ozn. symbolem „ZN”  
5.Działka nr 363 o pow.0.0980 ha -„-  
6.Działka 315/2 o pow.0.3872 ha , zabudowana budynkiem – świetlica , wg planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy to teren usług publicznych ozn. symbolem 
„UP”  
 
P O B I E D N I K  M A Ł Y  
1. Działka nr 11/1 o pow. 0,3461 ha, zabudowana budynkiem tzw. Domu Nauczyciela. 
W Domu nauczyciela dwa lokale mieszkalne  
 2. Działka nr 11/2 o pow. 0,5161 ha, zabudowana budynkiem byłej szkoły oddana              
w użyczenie Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin             
i Przyjaciół „Ognisko”  
 3. Działka nr 11/3 o pow. 0,7040 ha, przeznaczona pod boisko wielofunkcyjne                    
z placem zabaw 
4. Działka nr 334/2 o pow.0.0395 łąka nieużytkowana przy śluzie  
5. Działka nr 429 o pow.0.0269 ha, łąka nieużytkowana, wg planu pod uprawy polowe 
.  
6. Działka 508 o pow. 0.0707 ha nieużytek za wałem przy Wiśle wg planu 
przestrzennego teren międzywala ozn. na rysunku planu zagospod. przestrzennego 
symbolem „RW”  
- pozostałe grunty gminne to drogi  
 
P O B I E D N I K  W I E L K I  
1. Działka nr 74/17 o pow.0.2010 ha - zbiornik wodny  
2. Działka 153/3 o pow.0.0510 ha, rola –wydzierżawiona, wg planu przestrzennego 
Gminy działka leży w terenach upraw polowych  
3. Działka nr 153/4 o pow.0.0210 ha , rolna - wg planu tereny upraw polowych  
4 Działka nr 153/5 o pow.0.0030 ha – wg planu tereny upraw polowych  
5. Działka nr 153/6 o pow.0.0040 ha , rolna –wg planu tereny upraw polowych  
6. Działka nr 171 o pow.0.1670 ha – cz. dz. wydzierżawiona pozostała zakrzaczona 
przy drodze gminnej –środkiem rów melioracyjny, wg planu działka leży w terenach 
zab. zagrodowej ozn.”MR”  
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7. Działka nr 174 o pow.0.0680 ha ,zakrzaczona -po działce przebiega rów 
melioracyjny , wg planu działka leży w terenach zabud. zagrodowej ozn. symb.”MR”  
8. Działka nr 176 o pow.0.0620 ha, nieużytek –środkiem rów melioracyjny, wg planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy działka leży w terenach zieleni „ZN”  
9. Działka nr 179 o pow.0.1530ha, nieużytek, przebiega rów melioracyjny, wg planu 
zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenach zieleni ozn. symbolem 
„ZN”  
10. Działka nr 181 o pow.0.0370 ha – rów melioracyjny, wg planu działka leży                  
w terenach zabudowy zagrodowej „MR”  
11. Działka nr 216 o pow.0.0910 ha ,łąka, środkiem przebiega rów melioracyjny,              
wg planu przestrzennego to tereny zieleni  
12. Działka nr 342 o pow.0.2650 ha rolna tzw. sołtysówka – przekazana                     
do użytkowania sołtysowi na czas pełnienia funkcji sołtysa, wg planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona w części pod uprawy polowe, 
w części to obszar zieleni  
13. Działka nr 347 o pow.0.7240 ha ,łąka – środkiem łąki rów melioracyjny, wg planu 
to teren zieleni  
- pozostałe grunty gminne to drogi  
 
R U D N O GÓ R N E  
1. Działka nr 444/3 i 444/4 o pow. łącznej 0.1510 ha – zbiornik wodny  
- pozostałe grunty to drogi gminne  
 
O D W I Ś L E  
 
1. Działka nr 67/3 o pow.0.0135 ha, zabudowana budynkiem – sklep – budynek 
wynajęty na rzecz Kólka Rolniczego w Odwiślu, wg planu działka leży w terenach 
zabudowy jednorodzinnej .  
2. Działki ozn. numerami 152/1,153/1,156/1 i 157/1 o łącznej powierzchni 0.1530 ha – 
zabudowana – wodociąg gminny  
3. Działka nr 286/5 o pow.0.1510 ha zabudowana budynkiem murowanym 
parterowym-świetlica, wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy działka leży 
w terenach usług publicznych UP  
- pozostałe grunty to drogi gminne  
 
S T R Ę G O B O R Z Y C E  
 
1.Działka nr 89 o pow. 0.9241 ha ,rolna – wydzierżawiona, wg planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy działka przeznaczona pod uprawy polowe.  
2. Działka nr 397 o pow.0.0104 ha –rozjazd dróg  
3. Działka nr 459 i 460/3 o łącznej pow.0.2862 ha - zbiornik wodny, wg planu 
przestrzennego tereny zieleni „ZN”  
4. Działka nr 495/1 o pow.0.0118 ha- rozjazd dróg do szkoły  
5. Działka nr 497/2 o pow.0.0279 ha – rozjazd dróg  
6. Działka nr 502 o pow.0.5230 ha, zabudowana budynkiem byłej szkoły 
podstawowej, wg planu zagospodarowania przestrzennego Gminy teren usług 
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publicznych „UP” oddana w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Wspierania 
Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach oraz Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-
Wawrzeńczycach  
7. Działka nr 548/5 o pow.0.2984 ha, zabudowana –świetlica, sklep i OSP, przekazana 
w użytkowanie OSP Stręgoborzyce  
8. Działka nr 557 o pow. 0.0224 ha teren zakrzaczony rozjazd dróg  
9. Działka nr 699/4 o pow.0.5507 ha i 700 o pow.0.0487 ha – częściowa las, 
wydzierżawiona   pow.0.2160 ha  
10. Działka 806 i 807 o pow. łącznej 0.5021 ha –zakrzaczona łąka, wg planu 
przeznaczone pod uprawy polowe  
11. Działka nr 711 o pow.1.0527 ha rolna, nie wydzierżawiona– wg planu uprawy 
polowe. 
 
T R O P I S Z Ó W  
 
1. Działka nr 30/2 o pow.0.0250 ha, zabudowana budynkiem OSP Tropiszów, wg 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy teren usług publicznych ozn. 
symbolem UP.  
2. Działka 82/4 o pow.1.6572 ha, zabudowana budynkiem szkoły, wydzierżawiają 
nauczyciele zgodnie Kartą Nauczyciela, cz. działki pod usługi publiczne symbol UP, 
w środku działka pod uprawy polowe od drogi gminnej w terenach zabudowy 
zagrodowej „MR”  
3. Działka nr 158/4 o pow.02804 ha łąka zakrzaczona – wg planu obszary zieleni nie 
urządzonej ZN  
4. Działka 159/1 o pow.0.3293 ha łąka zakrzaczona  
5. Działka 375/1 o pow.0.2257 ha – plac / dawny plac pod przeładunek warzyw/,             
wg planu zag. przestrzennego gminy tereny zieleni ZN  
6. Działka 394/1 o pow. 0.0874 ha zabudowana sklepem – przekazana notarialnie              
w użytkowanie OSP Tropiszów, wg planu przestrzennego gminy teren usług 
komercyjnych UC  
7. Działka nr 394/2 o pow.0.7602 ha - zbiornik wodny + wiata, wg planu część działki 
od strony północnej leży w terenach usług publicznych część w terenach zieleni,                  
a część przeznaczona jest pod budownictwo jednorodzinne MN .  
8. Działki 484/1 o pow. 0.0812 ha, 484/2 o pow. 0.0807 ha, 484/3 o pow. 0.0809 ha, 
484/4 o pow. 0.0810 ha, 484/5 o pow.0.0811 ha, 484/6 o pow. 0.0812 ha, 484/7                    
o pow.0.0812 ha, 484/8 o pow.0.0814 ha, 484/9 o pow. 0.0805 ha, 484/10 o pow. 
0.0805 ha, 484/11 o pow.  0.0805 ha, 484/12 o pow. 0.0805 ha, 484/13 o pow. 0.0805 
ha, 484/14 o pow.0.0803 ha, 484/15 o pow.0.0806 ha, 484/16 o pow. 0.0807 ha, 
484/17 o pow. 0.0808 ha, 484/18 o pow. 0.0809 ha, 484/19 o pow. 0.0822 ha, 484/20             
o pow. 0.0627 ha, 484/21 o pow. 0.0721 ha, 484/22 o pow. 0.0808 ha, 484/23                     
o pow. 0.0815 ha, 484/24 o pow. 0.1480 ha, 484/25 o pow. 0.0874 ha – działki 
niezabudowane, wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. symbolem MN.  
9. - pozostałe grunty to drogi gminne  
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W A W R Z E Ń C Z Y C E  
1.Działka nr 190 o pow. 0.0410 ha grunt zakrzaczony, dawny cmentarz  
2. Działka nr 196/3 o pow. 0.7730 ha boisko sportowe, wg planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy teren usług i urządzeń sportu US  
3. Działka nr 2045 o pow. 0.0140 ha rozjazd dróg  
4. Działka nr 299/14 o pow. 0.4340 ha zabudowana budynkiem parterowym tzw. 
Agronomówki, w części bud. W lokalu mieszka najemca w pozostałej od strony drogi 
powiatowej lokal w użyczeniu klubu sportowego Wawrzynianka, wg planu w części 
teren pod bud. jednorodzinne i zagrodowe, w dalszej części pas terenu pod przebieg 
drogi krajowej nr.79 w pozostałej części teren usług i urządzeń sportu..  
5. Działka nr 299/16 o pow. 0.0740 ha i 299/19 o pow. 0.0180 ha – rolne 
wydzierżawione, wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy teren zabudowy 
jednorodzinnej i zagrodowej „MN/MR”  
6. Działka nr 300/5 o pow. 0.2240 ha wg planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy teren usług publicznych „UP” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
zabudowę usługową o charakterze publicznym  
7. Działka 320/2 o pow. 0.6290 ha zabudowana bud. biura GS od strony wschodniej, 
przekazana GS Samopomoc Chłopska w Wawrzeńczycach w użytkowanie wieczyste.  
8. Działka 456/3 o pow. 1.1760 ha, zabudowana budynkiem – Urząd Gminy + 
Przedszkole, wg planu przestrzennego gminy od strony drogi krajowej teren usług 
publicznych UP, w pozostałej części teren upraw polowych, przy dr. powiatowej pas 
terenu zarezerwowany pod przebieg drogi krajowej nr 79.  
9. Działki nr 782/7,782/8 i 783/1 o pow. łącznej 1.9460 ha - przekazany w użyczenie 
Wawrzyniance, wg planu teren usług i urządzeń sportu .  
10. Działki nr 828 o pow.0.1000ha i 829 o pow. 0.0340 ha – plac utwardzony przy 
szkole od strony południowej.  
11. Działka nr 834/3 o pow. 0.0100ha wydzierżawiona Telekomunikacji pod kontener 
–wg planu teren usług publicznych. 
12. Działka nr 834/4 o pow. 0.5640 ha, zabudowana budynkiem szkoły i bud. sali 
gimnastycznej, wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy tereny usług 
publicznych ozn. na rysunku planu symbolem UP.  
13. Działka nr 835/3 o pow. 0.1500 ha boisko sportowe przy szkole  
14. Działka nr 838/2 o pow. 0.1570 ha, zabudowana budynkiem Centrum Kultury i 
Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, najemcy: poczta, świetlica środowiskowa, wg 
planu teren usług publicznych „UP”  
15. Działka nr 299/6 o pow. 0,0550 ha – łąka przy starej gminie zarośnięta, wg planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej 
MN/MR.  
16. Działki nr 705/5 i 711/6 o łącznej pow. 0.3200 ha, zabudowana budynkiem 
Ośrodka Zdrowia – budynek po kapitalnym remoncie, przekazany w użyczenie 
Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, wg planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy tereny usług komercyjnych ozn. symbolem 
UC.  
- pozostałe grunty to drogi gminne  
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Z ŁO T N I K I  
1. Działka nr 132 o pow. 0.1480 ha, zabudowana budynkiem parterowym drewnianym 
–wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy to treny usług publicznych ozn. w 
planie zagospodarowania przestrzennego UP z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod zabudowę usługową o charakterze publicznym z zakresu oświaty, 
kultury, zdrowia, opieki społecznej, bezpieczeństwa, sportu, kultu religijnego i oddana 
w najem 
2. Działka nr 195/2 o pow. 0.0060 ha zabudowana garażem w którym znajduje się 
sklep – przekazana notarialnie w użytkowanie OSP Złotniki  
3. Działka nr 396/2 o pow. 0,3271 ha, zabudowana budynkiem murowanym 
parterowym w którym znajduje się świetlica, przekazana w użytkowanie OSP Złotniki. 
Wg. planu zagospodarowania przestrzennego w części zabudowanej teren usług 
publicznych ozn symbolem UP, w pozostałej części obszary zieleni nie urządzonej o 
szczególnym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym ozn na rysunku Planu 
symbolem ZN  
4. Działka 396/1 o pow. 0,6419 ha wg planu ZN, użytkowanie OSP Złotniki 
- pozostałe grunty to drogi gminne.  
 
Z O F I P O L E  
1. Działka nr 356/2 o pow. 0.7230 ha woda, wg Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego - tereny zieleni  
2. Działka nr 367/2 o pow. 0.0250 ha, woda - wg planu tereny zieleni nie urządzonej 
„ZN”  
3. Działka nr 367/3 o pow.0.9490 ha, woda –zbiornik wody, wg. planu obszary zieleni 
nie urządzonej „ZN”  
4. Działka nr 369 o pow. 0.0310 ha –zakrzaczony ,dawne grzebowisko zwierząt  
5. Działki 153/3 o pow. 0,0896 ha i 152/3 o pow. 0,0494 ha zabudowane budynkiem 
Domu Kultury w Zofipolu 
- pozostałe grunty to grunty gminne  
 
Ż Y D Ó W  
1. Działka nr 71/2 o pow. 0.1072 ha, zabudowana starym budynkiem remizy, 
przekazana w użytkowanie OSP Żydów, wg planu przestrzennego gminy teren usług 
publicznych  
2. Działka nr 71/3 o pow. 0.1043 ha, przekazana w użytkowanie OSP, wg planu 
przestrzennego teren usług publicznych  
3. Działka nr 71/5 o pow.0.2098 ha, zabudowana nowym budynkiem straży, 
przekazana w użytkowanie OSP Żydów, w/g planu przestrzennego gminy działka 
położona w terenie usług publicznych „UP”- os strony drogi powiatowej „R” .  
4. Działka nr 71/7 o pow. 0.2253 ha ,łąka zakrzaczona, wg planu pod zieleń publiczną.  
5. Działka nr 159 o pow. 0.0133 ha, skarpa  
6. Działka nr 99/2 o pow. 0.3208 ha – zbiornik wodny, wg planu przestrzennego zieleń 
publiczna  
- pozostałe grunty to drogi gminne .  
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II KIERUNKI STRATEGICZNEGO                                        
ROZWOJU GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE                       

W LATACH 2011- 2014 

 

I  ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY W LATACH 2011-2014  
 

A. Wodociągi 
I. Ciąg dalszy wodociągowania gminy – etap III. Budowa sieci wodociągowej z 
przyłączami w miejscowościach Złotniki, Wawrzeńczyce, Żydów (część) wraz ze 
zbiornikiem wyrównawczo-magazynowym na działce nr 71/2, 71/3 w Żydowie  i 
pompownią wody na działce nr 299/14 w Wawrzeńczycach.   
Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych – 10.927.648,08 zł brutto 
Zakres zadania zgodnie z projektem i  kosztorysem inwestorskim: 
- komora pomiarowa w Złotnikach na sieci ø 225 – 27.295,67 zł  
- sieć PE ø 225 dł. 4,0469 km - 1.145.358,77 zł 
- sieć PE ø 160 dł. 13,261 km – 2.511.139,07 zł 
- sieć PE ø 110 dł. 27,653 km – 4.095.566,93 zł 
- sieć PE ø 90 dł. 0,4086 km – 56.020,05 zł 
- sieć PE ø 63 dł. 1,944 km – 243.253,94 zł 
- sieć PE ø 50 dł. 2,7085 km – 588.891,21 zł 
- komora pomiarowa w Złotnikach na sieci ø 110 – 18.653,09 zł 
- pompownia wody w Wawrzeńczycach – 224.520,74 zł 
- komora redukcyjna w Wawrzeńczycach na sieci ø 160 
  ze zbiornika wyrównawczo -magazynowego – 23.107,46zł 
- zbiornik wyrównawczo-magazynowy 4x200 m3 w Żydowie – 1.018.342,36 zł 
- przyłącza wodomierzowe PE ø 50 w ilości 692 szt. – 975.498,79zł 
Ze względu na wysoki koszt całości III etapu, podział zadania inwestycyjnego           
na dwie części. 
 
Część pierwsza III etapu wodociągowania gminy – sieć wodociągowa wraz                     
z przyłączami w miejscowościach Złotniki i Wawrzeńczyce (bez wyżej położonej 
północnej części przysiółka „Podgaje-Hektary”) – realizacja 2011 – 2013. 
Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych –  około 7.581 tys. zł. brutto. 
Dofinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –  około 1.000.000 zł. 
 
Zakres części pierwszej zadania: 
- komora pomiarowa w Złotnikach na sieci ø 225 
- sieć PE ø 225 dł. około 4,0 km   
- sieć PE ø 160 dł. około 9,4 km  
- sieć PE ø 110 dł. około 20,3 km  
- sieć PE ø 90 dł. około 0,4 km 
- sieć PE ø 63 dł.  około 1,7 km  
- sieć PE ø 50 dł. około 2,7 km 
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- komora pomiarowa w Złotnikach na sieci ø 110  
- przyłącza domowe około 500 szt. 
Wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłączy – 1.000.000zł 
Zwrot podatku VAT 23 % z kwoty brutto po przetargu.  
Część druga III etapu wodociągowania gminy – pozostałe odcinki sieci 
wodociągowej ø160, ø110, ø63, pozostałe przyłącza, pompownia wody                     
w Wawrzeńczycach, komora redukcyjna w Wawrzeńczycach, zbiornik wyrównawczo 
- magazynowy w Żydowie – Realizacja 2013 - 2014. 
 
 
Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych –  około 3.346 tys. zł brutto. 
Zakres części drugiej zadania: 
-  sieć PE ø 160 dł. około 3,8 km  
-  sieć PE ø 110 dł. około 7,3 km  
-  sieć PE ø 63 dł. około 0,2 km  
-  przyłącza domowe około 192 szt. 
-  pompownia wody w Wawrzeńczycach  
-  komora redukcyjna w Wawrzeńczycach na sieci ø 160 
   ze zbiornika wyrównawczo-magazynowego  
-  zbiornik wyrównawczo-magazynowy 4x200 m3 w Żydowie  
 
 
Wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłącza – około 384.000 zł 
Zwrot podatku VAT 23 % z kwoty brutto po przetargu. 
II. Ciąg dalszy wodociągowania gminy – etap IV. Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej                     
z przyłączami w miejscowościach Stręgoborzyce, Rudno Górne, Dobranowice, Żydów 
–część, Igołomia –część, Tropiszów –część. Realizacja 2011 – 2013. 
Wykonanie IV etapu zależne od możliwości budżetowych gminy i dofinansowania ze 
środków zewnętrznych. 
 

B. Kanalizacja 
Rozpoczęcie projektowania kanalizacji sanitarnej- pierwszy etap – w oparciu                      
o „Program kanalizacji sanitarnej dla gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z etapowaniem 
inwestycji i kosztów” opracowany w czerwcu 2006r. przez Firmę Projektowo-
Budowlano-Handlową EKO_PBH Spółka z o.o. w Krakowie, ul. Bałuckiego 28. 
Realizacja 2014 rok. 
Zgodnie z ustaleniami z MPWiK w Krakowie odprowadzenie ścieków z obszaru 
gminy do centralnego systemu kanalizacji m. Krakowa-Nowej Huty z oczyszczalnią 
„Kujawy”. 
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C. „Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, 
sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz salę gimnastyczną wraz              
z infrastrukturą" - etap II i III- złożono w ramach MRPO do działania 6.2B 
Wartość całej inwestycji po przetargach to 5.358.685,93 zł Drugi etap obejmował 
budowę sali gimnastycznej a trzeci budowę przedszkola i remont dróg dojazdowych 
do obiektu. Dofinansowanie inwestycji z MRPO to kwota ok. 2.430.000 zł                     
Po przetargu na etap III wybrano: Zakład Remontowo-Budowlany                     
Marian Sikora os. Niwa 103a 34-400 Nowy Targ  
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym 
wynosi: 1.849.805,94 zł (brutto), słownie: jeden milion osiemset czterdzieści dziewięć 
tysięcy osiemset pięć złotych 94/100 (brutto). Po podniesieniu podatku VAT do stawki 
23% inwestycja będzie droższa o ok. 12.000 zł. Inwestycja rozpoczęła się                     
z opóźnieniem ponieważ, inny wykonawca (DROGOP-2) odwołał się od naszej 
decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Rozprawa w KIO miała miejsce 
pod koniec sierpnia 2010r. Jednak decyzja nasza została utrzymana i od września 2010 
wykonawca rozpoczął budowę. Planowane zakończenie inwestycji to październik 
2011r., a uruchomienie nowego przedszkola planowane jest na dzień 2 styczeń 2012r. 
W ramach inwestycji wybudowane ma być budynek o pow. użytkowej ok. 300 m2.              
W budynku będą 3 sale dydaktyczne, łazienki dla każdego oddziału. Łazienki dla 
personelu i rodziców, holl z szatnią, zaplecze socjalne dla woźnych, pokój 
nauczycielski, pokój dyrektora oraz zaplecze kuchenne dla wydawanych posiłków. 
Obecnie wykonawca jest na etapie wykańczania pomieszczeń (flizowanie łazienek i 
kuchni, montaż wykończenia podłóg i malowanie) W 2011 roku będą wykonywane 
remonty dróg dojazdowych, budowa chodnika do przedszkola oraz budowa placu 
zabaw. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec października 2011r, a od 
stycznia 2012 3-oddziałowe przedszkole rozpocznie działalność w nowym obiekcie. 
 

D. Budowa stref rekreacyjno sportowych w Gminie                                    
Igołomia-Wawrzeńczyce 
1. Utworzenie stref rekreacyjno sportowych w miejscowościach Igołomia oraz 
Odwiśle. 
Wniosek złożony 30.04.2010 r. do LGD Korona Północnego Krakowa w ramach 
PROW oś IV Leader. Czekamy na podpisanie umowy 
Koszt całkowity zadania 149 996,72zł. 
Wartość wnioskowana dofinansowania: 92.211zł. 
Ogólny zakres prac: utworzenie placu zabaw w Igołomi na dz. nr 63/74 położonej przy 
remizie strażackiej. Zamontowane zostaną urządzenia posiadające certyfikaty 
bezpieczeństwa i atesty. Planowane jest zamontowanie zestawów wieżowych, 
huśtawki, bujaki, karuzele oraz ławki dla korzystających z placów. Ponadto w Odwiślu 
wyremontowany będzie ciąg pieszo jezdny prowadzący do placu zabaw oraz 
wybudowane zostanie boisko do koszykówki i siatkówki 
Termin realizacji inwestycji do 30.11.2011r.     
2. W dniu 8 kwietnia 2011r. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce złożyła wniosek                     
o dofinansowanie inwestycjo pn. „Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Gminie 
Igołomia-Wawrzeńczyce”. Kwota planowanej inwestycji przekracza 1.500.000 zł,              
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a jest wysoka dlatego że zaplanowano do wybudowania 6 takich stref. Planowane są 
one w miejscowościach, które mają na swoim terenie grunty gminne lub OSP: 
Pobiednik Mały (boisko trawiaste owym. 28x44m i plac zabaw), Koźlica (boisko 
trawiaste o wym. 24x37m), Tropiszów (boisko poliuretanowe o wym. 24x44m), 
Dobranowice (boisko trawiaste o wym. 30x47m), Rudno Górne(boisko poliuretanowe 
o wym. 24x37m i plac zabaw) i Złotniki (boisko trawiaste o wym. 30x47m i plac 
zabaw). We wszystkich miejscowościach zaplanowano wybudowanie boisk do piłki 
nożnej bądź do siatkówki, a w trzech miejscowościach zaplanowano także place 
zabaw.  
Planowany termin realizacji jest uzależniony od pozyskania środków z zewnątrz. 
 

E. Remont i modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na Lokalne 
Centrum Kulturalno Rozwojowe w Stręgoborzycach 
 
Wniosek złożony 30.04.2010 r. do LGD Korona Północnego Krakowa w ramach 
PROW oś IV Leader. Czekamy na podpisanie umowy 
Wartość wniosku 199 994,73 zł. 
Planowany termin realizacji: 2012-2013 
Planowane dofinansowanie 122 947,00 zł 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje remont pomieszczeń na parterze budynku 
wykorzystywanych jako świetlica wiejska oraz siedziba KGW Stręgoborzyce                      
i siedziba Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach. 
Wykonany będzie także remont i modernizacja centralnego ogrzewania oraz remont 
łazienek. 

F. Remont budynku Domu Kultury w Zofipolu 
 
Zakres rzeczowy: remont wszystkich wewnętrznych instalacji, flizowanie, malowanie, 
biały montaż, armatura, ocieplenie budynku i dachu oraz wykonanie parkingów i 
wjazdu na działkę oraz za budynek z oświetleniem zewnętrznym. Szacunkowy koszt 
ok. 400.000 zł. Gmina złożyła wniosek w styczniu 2011 do PROW. Wnioskowane 
dofinansowanie w wysokości ok. 250.000zł. Planowany termin realizacji jest 
uzależniony od pozyskania środków z zewnątrz. 
 

G. Budowa Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów wraz z 
garażami dla OSP Tropiszów 
 
Zakres rzeczowy: budowa od podstaw skrzydła budynku przylegającego do SP 
Tropiszów. Na parterze planowane są pomieszczenia bojowe OSP i garaże, a na 
piętrze pomieszczenia wielofunkcyjne na potrzeby społeczności lokalnej, działających 
tam stowarzyszeń oraz na potrzeby szkoły. Koszt całkowity inwestycji 2.000.000 zł 
Wniosek na dofinansowanie gmina złożyła w styczniu 2011 do PROW. Maksymalne 
możliwe dofinansowanie w ramach Programu to 500.000 zł. Planowany termin 
realizacji jest uzależniony od pozyskania środków z zewnątrz. 
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H. Realizacja inwestycji w ramach Programu „Małopolskie Remizy” 
W 2011 r. złożony został wniosek na dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP 
w Wawrzeńczycach. Koszt inwestycji ok. 160.000 zł Decyzją Zarządu Wojew. 
Małopolskiego Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 40.000 zł 
W kolejnych latach planuje się składanie wniosków na dofinansowanie remontów w 
OSP Rudno Górne, OSP Dobranowice oraz OSP Pobiednik Mały. 
Termin realizacji w/w inwestycji uzależnione są od pozyskania środków                     
z zewnątrz. 
 

I. Remont placu parkingowego oraz dróg gminnych w Wawrzeńczycach 
Remont drogi gminnej – ciągu komunikacyjnego w miejscowości Wawrzeńczyce 
obejmuje odcinek o długości łącznej 1100 m, w centrum wsi, w terenie zabudowanym, 
na działkach Nr 2567/2; 2562/3; 2569; 2574/2; 2565; 828; 829 w obrębie 
Wawrzeńczyce. Wnioskowany odcinek drogi gminnej łączy się w dwóch miejscach z 
drogą krajową Nr 79 Kraków-Sandomierz. Zakres robót obejmuje fragment drogi 
gminnej K600059 Wawrzeńczyce III, drogę gminną K600061 Wawrzeńczyce 
„Brzegi” oraz fragment drogi gminnej K600062 Wawrzeńczyce I „Wygon” – 
„Błonia”. W ramach remontu przewiduje się dostosowanie przebiegu trasy do 
istniejącej osi w granicach istniejącego pasa drogowego z likwidacją zwężeń, ułożenie 
nowej nawierzchni z utwardzeniem poboczy i zastosowaniem właściwych spadków 
poprzecznych jezdni. Początek przebudowy przyjęto km 0+000, zakończenie km 
0+1100, łączna długość remontowanego ciągu komunikacyjnego = 1100 m. Zakres 
robót planowanych w tym miejscu obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 
o gr. 5 cm wraz z utwardzeniem poboczy po obu stronach jezdni. Gmina planuje 
również wymianę opraw oświetleniowych na remontowanym odcinku na nowe, 
energooszczędne lampy uliczne w ilości łącznie 9 sztuk (1+5+3). 
Przedmiotowa droga prowadzi bezpośrednio od strony południowej do siedziby 
Gminnego Centrum Kultury i Promocji, które jest miejscem spotkań młodzieży, 
dzieci, kół gospodyń, oraz miejscem organizacji imprez okolicznościowych, festynów, 
itp. Dalsza część drogi dobiega do Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach 
(obejmującego gimnazjum i szkołę podstawową, z salą gimnastyczną i placem zabaw 
dla dzieci), a dalej łączy się z drogą gminną prowadzącą od strony wschodniej do 
Kościoła Parafialnego w Wawrzeńczycach. Drogą gminną odbywają się regularne 
przewozy specjalne – tj. dowóz dzieci i młodzieży do szkół, dlatego też w zakres 
zadania wliczono wymianę nawierzchni zatoki postojowej autobusu szkolnego, 
przejazdu i parkingu przyszkolnego z żużla wielkopiecowego na kostkę brukową gr. 8 
cm na powierzchni łącznej 1540m2, oraz remont istniejącego chodnika.  
Planowany termin realizacji 2011r. 
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J. Poprawa stanu dróg gminnych  
Na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce przebiega sieć dróg o trzech standardach:  
-droga krajowa nr 79 Kraków – Sandomierz o łącznej długości 12,33 km;  
-sieć dróg powiatowych ( 6 odcinków ) o łącznej długości 21,50 km;  
-sieć dróg gminnych (działki stanowiące własność gminy):  
a) zaliczone do kategorii dróg gminnych 114,40 km  
b) pozostałe drogi gminne nie posiadające statusu drogi gminnej /dojazdowe/                 
a będące w zarządzie Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce około 42,10 km;  
Na dzień dzisiejszy gmina Igołomia – Wawrzeńczyce posiada około 76,5 km dróg             
o nawierzchni ulepszonej ( asfaltowej bądź też powierzchniowo utrwalonej emulsją 
asfaltową –nakropione ). Pozostałą część dróg gminnych tj. ok. 80 km stanowią drogi 
o nawierzchni nieulepszonej –żużlowej, lub w bardzo niewielkiej ilości gruntowej.  
Wykaz dróg gminnych przewidzianych do wystąpienia o dofinansowanie odbudowy 
ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptowanych 
przez Komisję Wojewódzką ds. weryfikacji szkód powodziowych.  
 
WYKAZ ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO 
ODBUDOWY/REMONTU PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW 
MSWiA  
 
- remont mostu ramowego betonowego o nawierzchni asfaltowej na potoku Ropotek                     
w Wawrzeńczycach „Zastruże”, 
- remont drogi w Stręgoborzycach od p. Nagacza w górę, 
- remont drogi w Wawrzeńczycach „Podgaje” – w Stręgoborzycach „Cegielnia”, 
- remont drogi w Tropiszowie „Przedewsie” 
- remont drogi w Rudnie Górnym od drogi powiatowej w kierunku „Rudzienka”. 
Realizacja remontów w/w dróg planowana jest na rok 2011. 
- remont drogi w Dobranowicach w kierunku północnym w stronę „Wąwozu”  

- remont drogi w Dobranowicach od drogi powiatowej w kierunku południowym 
„Wąwóz”     
- remont drogi  w Rudnie Górnym od drogi asfaltowej w kierunku Karwina  
- remont drogi  w Rudnie Górnym „Rudno Średnie” 
- remont drogi  w Rudnie Górnym „Rudno Średnie w kierunku zachodnim”  
- remont drogi w Wygnanowie w kierunku zachodnim Stręgoborzyce 
- remont drogi w Stręgoborzycach „Międzygórze I”  
- remont drogi w Stręgoborzycach „Wygnanów” pod p. Migasa  
- remont drogi w Stręgoborzycach od drogi powiatowej w kierunku „Międzygórza” 
- remont drogi w Stręgoborzycach obok p. Dudy 
- remont drogi w Stręgoborzycach - „Wygnanów”, „Bycze Jajo” 
- remont drogi w Stręgoborzycach pod p. Niewiadomskich  
- remont drogi w Rudnie Górnym od p. Orzechowskiej w górę  
- remont drogi w Żydowie pod p. Gorczycę 
- remont drogi w Igołomi od kapliczki w górę 
- remont drogi w Igołomi od p. Walczyka, p. Kubasika pod park Igołomia 
- remont drogi w Zofipolu koło „Regenta”  
- remont drogi w Tropiszowie pod p. Piwowarczyka do „ogrodu działkowego” 
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- remont drogi w Odwiślu od p. Lutego w kierunku zachodnim „Skrzynka” 
- remont drogi  w Wawrzeńczycach pod p. Ulickiego 
- remont drogi w Wawrzeńczycach od mostku na Ścieszczanach w kierunku 
Przepompowni II 
- remont drogi w Dobranowicach za p. Atłasem 
- remont drogi w Stręgoborzycach „Międzygórze”  
- remont drogi w Stręgoborzycach koło skupu „Mączka” 
- remont drogi w Wawrzeńczycach Pompownia II 
- remont drogi w Wawrzeńczycach Pompownia I  
- remont drogi w Złotnikach pod p. Żabickiego „Parcelacja” 
- remont drogi w Igołomi „Luborzyczka” od kapliczki w kierunku północnym 
„Raciborek” 
- remont drogi w Tropiszowie „Zagórze - Ogiernia”  
- remont drogi w Pobiedniku Wielkim „Witamex” Stara Droga  
- remont drogi w Wawrzeńczycach „Brzegi”  
- remont osuwiska skarpy pobocza i drogi Wawrzeńczyce „Stara Wieś”  
- remont drogi w Rudnie Górnym „Rudzienko” 
- remont drogi w Dobranowicach „Stare Pola” 
- remont drogi w Dobranowicach „Nowowawrzeńczyce”  
- remont drogi w Wawrzeńczycach „Błutko”  
- remont drogi w Wawrzeńczycach „Błonia” 
- remont drogi w Żydowie „Lesisko” 
- remont drogi w Wawrzeńczycach „Hektary” 
- remont drogi w Tropiszowie „Zakopane Przymiarki” 
- remont drogi w Pobiedniku Wielkim „Kobiałki”  
- remont  mostu ramowego betonowego o nawierzchni żużlowej na potoku Ropotek 
Stręgoborzyce 
 
Konieczna poprawa jak największej ilości dróg dojazdowych uszkodzonych w wyniku 
powodzi i podtopień. Realizacja uzależniona od przyznawanych przez Ministra 
promes.  
 
WYKAZ ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO 
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z PULI ŚRODKÓW URZĘDU 
MARSZAŁKOWKSIEGO  
 
Wykaz dróg według załącznika do wniosku o dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – ( dawniej Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych) na rok 2011-2014 przedstawia się następująco: 
- droga w Złotnikach „Pastwiska – Potopki” - nr ewid. 948/2,  
- droga w Wawrzeńczycach „Kąty” od krzyża do wału - nr ewid. 2603/67,  
- droga w Stręgoborzycach od zabudowań p. Miotełki w kierunku zachodnim -                  
nr ewid. 876. 
Remonty w/w 3 dróg planowane są na rok 2011, jest to jednak zależne od 
wysokości przyznanego dofinansowania. 
- droga w Wawrzeńczycach od zabudowań p. Siciarza - dz. nr ewid. 150/3 i 96/4, 
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- droga w Wawrzeńczycach „Hektary” w stronę pól Złotnik - dz. nr ewid. 2509, 
- droga w Odwiślu od p. Bujaka w kierunku wału wiślanego dz. nr ewid. 588, 
- droga w Stręgoborzycach za p. Samborkiem - dz. nr ewid. 871/1, 162/2, 
- droga w Stręgoborzycach koło p. Godzickiego w kierunku zachodnim -                      
dz. nr ewid. 860, 
- droga w Stręgoborzycach koło p. Godzickiego w kierunku wschodnim -                      
dz. nr ewid. 866, 
- droga w Rudnie Górnym „Rudzienko” - dz. nr ewid. 509, 
- droga w Rudnie Górnym „Łąki” - dz. nr ewid. 518, 
- droga w Igołomi za p. Żabickim - dz. nr ewid. 1124. 
Zadania te obejmują remont i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
(pól uprawnych) i będą realizowane w podanej wyżej kolejności, a ich ilość każdego 
roku będzie uzależniona od wielkości środków, które gmina otrzyma z zewnątrz. 
Kolejność realizacji w/w dróg może jednak ulec zmianie, co Komisja Drogowa 
uzależnia od stanu technicznego dróg w danym roku. 
 
Remonty odcinków dróg gminnych wykonywane wyłącznie ze środków własnych 
będą realizowane w miarę potrzeb i środków budżetowych znajdujących się w danym 
momencie w dziale „Transport” zgodnie z corocznymi ustaleniami Komisji Drogowej 
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Również wiosną każdego roku realizowane 
będzie zadanie związane z remontem cząstkowym dróg gminnych o nawierzchni 
asfaltowej we wszystkich miejscowościach, każdorazowo wg pomiarów ubytków 
nawierzchni jezdni. 
Priorytetem będą jednak zadania drogowe dofinansowywane z zewnątrz, głównie ze 
środków powodziowych MSWiA oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.                
W roku 2011 zaplanowano realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej – ciągu 
komunikacyjnego w m. Wawrzeńczyce: droga gminna nr K600059 Wawrzeńczyce III, 
droga gminna nr K600061 Wawrzeńczyce „Brzegi”, droga gminna nr K600062 
Wawrzeńczyce I „Wygon – Błonia” . 
Na rok 2011 zaplanowano również wykonanie przebudowy dwóch odcinków dróg 
gminnych w m. Igołomia, wchodzących w zakres zadania obejmującego budowę 
nowego przedszkola samorządowego na terenie GCE, t.j.  
- odcinek drogi (dz. nr 1086/2) o dł. 235 m po stronie wschodniej GCE, w zakresie 
m.in. wykonania chodnika dla pieszych, ułożenie nowej nawierzchni ulepszonej, 
utwardzenie pobocza, udrożnienie rowu i przepustu, 
-odcinek drogi (dz. Nr 1116/2) o dł. 370 m po stronie zachodniej GCE, w zakresie 
m.in. wykonanie nowej nawierzchni ulepszonej z utwardzeniem poboczy.  
 

 
 

K.  Kontynuacja  budowy chodników w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce  
 

W latach 2011-2014 planuje się uzupełnienie brakujących chodników 
wzdłuż drogi krajowej nr 79 w miejscowościach: 
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1. Pobiednik Wielki w km 331+100 do 331+300 
2. Złotniki w km 325+750 do 326+150 
3. Wawrzeńczyce w km 322+600 do 322+800 
Dla w/w odcinków musi być wykonana dokumentacja projektowa i uzyskane 
pozwolenie na budowę. Budowa tych odcinków, przy dofinansowanie ze strony 
GDDKiA, planowana na lata 2012-2013. W 2011 roku będą kontynuowane remonty 
chodników uszkodzonych w trakcie powodzi 2010 r. objętych okresem 
gwarancyjnym. 
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III KIERUNKI ROZWOJU                                                   
GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE                                      

W LATACH 2011- 2014 
 

III. Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce 

1. Ochrona przeciwpowodziowa 
Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce jest jedną z czterech gmin powiatu 

krakowskiego o największym zagrożeniu powodziowym. 
Południową granicę gminy stanowi rzeka Wisła. Obwałownia chroniące teren gminy 
przed powodzią mają długość 16 km od strony południowej Wisły oraz na długości 3 
km od strony zachodniej- potoku Kościelnickiego. W przypadku przerwania wałów 
rzeki Wisły lub Potoku Kościelnickiego powodzią zagrożona jest cała doliny Wisły na 
terenie gminy, co stanowi 40% jej powierzchni, a do ewakuacji przewidziane jest 1200 
osób. 
Poza zagrożeniem powodzią ze strony rzeki Wisły i Potoku Kościelnickiego na 
obszarze gminy występują lokalne podtopienia wskutek wystąpienia z brzegów 
podstawowych cieków wodnych: Ropotek (Kikliowiec), Tropiszowski, Igołomski, 
Pobiednicki, Rudnik. Są to lewobrzeżne dopływy Wisły, które zostały połączone we 
wspólny system odwadniający, połączony kanałami, a następnie trzema pompowniami 
woda przepompowywana jest do międzywala, kiedy woda w rzece Wiśle jest 
podniesiona i uniemożliwia to spływ grawitacyjny. 
W/w potoki melioracji podstawowych i kanały (będące w zarządzie Małopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych), które doprowadzają do przepompowni 
wody opadowe powinny być każdego roku konserwowane, czyli udrażniane przez ich 
wykaszanie i odmulanie. Intensywna produkcja warzyw prowadzona na terenie gminy 
przyczynia się  do dużej żyzności spływającej wody z pól do rowów co stanowi 
znakomite podłoże do wzrostu traw turzyc itp.  
Brak należnego utrzymania w/w potoków skutkuje w efekcie iż oddane do użytku              
w 2008 roku zmodernizowane pompownie nie wykorzystują swej wydajności do 
przerzucania wody z terenów podtapianych  do międzywala, woda podpiętrza się              
w korytach cieków powodując podtopienia.  
W celu prawidłowego działania urządzeń melioracji podstawowych należy szczególny 
nacisk położyć na bieżące utrzymanie potoków na terenie gminy Igołomia – 
Wawrzeńczyce. Szczególny nacisk należy położyć na współpracę z instytucją 
odpowiedzialną za nadzór i konserwację podstawowych cieków wodnych                     
i obwałowań tj. Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Zasadnym 
jest udział przedstawiciela władz gminy czy też sołtysów w okresowych przeglądach 
obwałowań, a co za tym idzie bieżące przekazywanie informacji do Małopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o wykrytych nieprawidłowościach. 
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Zasadnym są także wystąpienia Wójta Gminy o przeprowadzanie najpilniejszych prac 
z zakresu utrzymania przedmiotowych urządzeń.  
12.05.2008r. zostały oddane do użytku po modernizacji trzy przepompownie 
mieszczące się na terenie naszej gminy. Są to budowle które w czasie wystąpienia 
podniesionych poziomów wody na rzece Wiśle przepompowują wody opadowe 
spływające potokami, zapobiegając tym samym wystąpienia podtopień na terenach 
położonych w południowej części gminy. Obiekty te były wybudowane z początkiem 
lat siedemdziesiątych i nieraz przyczyniły się do uchronienia gospodarstw oraz pól 
uprawnych przed zalaniem. Pracowały prawie w niezmienionej formie od lat 
siedemdziesiątych do 2007, kiedy to zostały podjęte prace modernizacyjne                      
i remontowe. W ramach modernizacji zostały wymienione energochłonne i nie 
ekologiczne pompy na nowe całkowicie zatapialne bezobsługowe i przyjazne 
środowisku,  sterowanie nimi może odbywać się w sposób ręczny oraz automatyczny, 
otworzone zostały zbiorniki gromadzące wodę oraz odpływy. W latach 
wcześniejszych został wykonany remont budynków, zapewniając bezpieczeństwo 
pracy obsługi. Przepompownia Nr 3 mieszcząca się w miejscowości Koźlica do której 
napływają wody potoku Pobiednickiego oraz częściowo Tropiszowskiego została 
wyposażona w cztery pompy o wydajności większej od działających do tej pory o 240 
%. Ta zmiana podyktowana była obserwacjami, w latach poprzednich, poprzednie 
pompy nie dawały rady z ilością napływającej wody i dochodziło w rejonie 
przepompowni do lokalnych podtopień. Zwiększona została również moc 
przepompowywania wody przepompowni Nr 1 na potoku Ropotek, która to została 
zwiększona o 40 %. Z takim samym wydatkiem jaki miała została zmodernizowana 
Przepompownia Nr 2 w Wawrzeńczycach, gdzie odpompowywane są wody potoków 
Tropiszowskiego i Igołomskiego. Nadmienić należy, że wszystkie trzy obiekty 
połączone są siecią kanałów zapewniających ewentualny przepływ wody pomiędzy 
nimi.  
Całkowity koszt modernizacji tych obiektów wniósł prawie 11 mln zł. Inwestorem był 
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Zadanie to było realizowane w 
ramach Sektorowego Planu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” - Priorytet 2. 
„Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działanie 2.5 „Gospodarowanie 
rolniczymi zasobami wodnymi”. 
Finansowanie: -  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 
                        -  Budżet Państwa   
W roku 2010 została przygotowana dokumentacja techniczna na remont wału 
przeciwpowodziowego potoku kościelnickiego. „Dokumentacja projektowa Remont 
lewego wału przeciwpowodziowego potoku Kościelnickiego km 0+000-3+020(km 
rzeki 0+200-4+000)m.Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki, gm. Igołomia-
Wawrzeńczyce. To pierwszy krok do kompleksowej modernizacji wałów na terenie 
gminy, która jest bezwzględnie konieczna do przeprowadzenia. Prawdopodobnie już 
roku 2011 rozpoczną się prace nad wymienionym wyżej zadaniem. W 2011 ma zostać 
także przebudowany kanał nr 3 łączący potok tropiszowski z pompownią nr 3                    
w Koźlicy. Pozwoli to w ekstremalnych sytuacjach przekierować część wody płynącą 
tym potokiem na pompownię nr 3 co powinno uchronić miejscowość Odwiśle przed 
podtopieniem.  
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Zgodnie z deklaracjami składanymi przez przedstawicieli MZMiUW poza przebudową 
Kanału nr 3 zostanie tez przeprowadzona konserwacja kanału nr 2 oraz potoku 
Igołomskiego. W 2011 roku dokończona ma zostać konserwacja potoku Ropotek w m. 
Stręgoborzyce oraz Żydów.  Wszystkie te prace udało się zaplanować po licznych 
wystąpieniach władz gminy do MZMiUW. Wiele zadań jest realizowanych wraz z 
współfinansowaniem przez gminę. Zasadnym jest partycypowanie, w miarę 
posiadanych środków budżetowych, w kosztach modernizacji potoków na terenie 
gminy. Środki na ten cel muszą zostać zaopiniowane przez odpowiednie Komisje 
Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.    
 Poza w/w melioracjami podstawowymi na terenie gminy jest cała sieć 
melioracji szczegółowej, czyli rowów wśród polnych, przydrożnych oraz systemy 
drenaży zapewniających właściwe stosunki powietrzno wodne na działkach 
zagrożonych nadmierną ilością wody. W budżecie gminy co roku na konserwacje i 
modernizację tych urządzeń przewidziane są środki finansowe. Jednakże ich ilość jest 
niedostateczna, ponieważ intensywna produkcja rolnicza oraz niekorzystne w wielu 
wypadkach ukształtowanie terenu, a także coraz bardziej intensywne opady 
przyczyniają się do degradacji urządzeń służących do odprowadzania nadmiaru wód 
opadowych.  
Na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za gospodarkę wodną w zakresie 
utrzymania melioracji szczegółowych odpowiadają strony zainteresowane czyli                 
de facto  mieszkańcy.  
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zarządza ciekami podstawowymi 
na terenie gminy, którymi są idąc od zachodniej granicy gminy: Potok Kościelnicki, 
Ptok Tropiszowski, Potok Igołomski, Potok Ropotek, Potok Rudnik. Instytucja ta jest 
także odpowiedzialna za stan techniczny obwałowań rzeki Wisły.  
Resztą cieków, będących urządzeniami melioracji szczegółowej (rowami) winni,                
w przypadku braku działającej na terenie gminy spółki wodnej, utrzymywać oraz 
konserwować mieszkańcy zainteresowani. Rada Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce 
oraz Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce corocznie przeznaczają w budżecie gminy 
na dany rok środki finansowe na konserwację oraz odtwarzanie cieków 
szczegółowych, jednakże środki te są nie wystarczające. Utrzymanie rowów melioracji 
szczegółowych w odpowiednim stanie wymaga zdecydowanie większego 
zainteresowania ich stanem  ze strony mieszkańców, którzy winni dbać chociażby              
o niedopuszczanie do zaśmiecania czy zarastania rowów. Zasadnym jest dalsze 
przeznaczanie środków budżetowych na konserwację cieków melioracji 
szczegółowych. Wydatkowanie zaś środków winno być uzgodnione z Komisją 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Igołomia – 
Wawrzeńczyce, która to na posiedzeniach winna przeanalizować wnioski 
mieszkańców w temacie realizacji inwestycji polegających na konserwacji cieków 
melioracji szczegółowych.  
Doświadczenia związane z wystąpieniem powodzi w 2010 roku na terenie gminy 
wskazują, że  zasadną jest także egzekucja przywrócenia w terenie cieków melioracji 
szczegółowej, które zostały zasypane przez mieszkańców i nie pozwalają na 
swobodny przepływ wód opadowych. Zadanie to winno być sukcesywnie realizowane 
przy pomocy działającej Straży Gminnej. Wiele melioracji szczegółowych, rowów 
wśród polnych w ostatnich latach zostało zużytkowane przez właścicieli działek przez 
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które przebiegały. Wiele tego typu urządzeń znikło z powodu braku nienależytej 
konserwacji. Skutki braku tych urządzeń odczuwane są czasie wystapienia 
intensywnych, długotrwałych opadów. Stagnująca woda na działkach rolniczych nie 
mająca gdzie odpłynąć, podniesiony poziom wód gruntowych uniemożliwiający 
wykonanie prac polowych przyczynia się do degradacji działek rolnych i dalszemu 
pogarszaniu już złej sytuacji.    
W wielu przypadkach poprawić sytuację może udrożnienie, przywrócenie, wykonanie 
rowów które zostały zniszczone.  
Rada oraz Wójt  Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wyrażają wolę współpracy przy 
odtwarzaniu rowów pod warunkiem uzyskania zgody od właścicieli na wejście                  
w teren. Gmina deklaruje przeznaczyć na te cele zadania znaczące środki finansowe             
w latach przyszłych, ale zadania wykonywane muszą być przy pomocy i wsparciu 
mieszkańców. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkie budowle na potokach i rowach 
melioracji szczegółowej służące gromadzeniu i zatrzymywaniu wody, a także 
niedrożne (często ulokowane nie zgodnie z obowiązującymi przepisami) przepusty na 
prywatne działki. Są one budowane bezprawnie, a ich nie usunięcie przez budujących 
przed wezbraniem wody i spowodowanie strat może się wiązać z pozwem do sądu. 
Powstałe szkody wywołane poprzez ingerencję w zmianę odpływu wody opadowej 
będą skutkowały powstaniem o wiele większych strat materialnych u sąsiada,                     
co z kolei zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.               
z dnia 18 maja 1964 r.), może pociągnąć konsekwencje odszkodowawcze – art. 24.  
Właściciel może pobierać pożytki i dochody ze swojej nieruchomości, a także 
korzystać z niej, ale w taki sposób, aby nie zakłócał korzystania z sąsiednich 
nieruchomości. Z tego powodu musi powstrzymać się od podejmowania na swojej 
działce działań, które na przykład zagrażałyby w jakiś sposób działkom sąsiednim. 
Właściciel nie ma absolutnej swobody w postępowaniu ze swoją nieruchomością. 
Musi uwzględniać interesy sąsiadów. Biorąc powyższe pod uwagę należy wzmożyć             
w tym zakresie kontrole Straży Gminnej w celu wyegzekwowania należytego 
utrzymania przepustów.  

Reasumując powyższe, w celu poprawy stanu gospodarki wodnej należy 
między innymi: 
- zwiększyć współpracę z zarządcą rzeki Wisły tj. Regionalnym Zarządem Gospodarki 
Wodnej w zakresie właściwego utrzymania brzegu rzeki, 
- utrzymywać ścisłą współpracę z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, zarządcą cieków podstawowych na terenie gminy, 
- zwiększyć współpracę z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych            
w zakresie modernizacji i bieżącej konserwacji obwałowań rzeki Wisły oraz koryta 
Potoku Kościelnickiego, 
- nawiązać realną współpracę z mieszkańcami Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce                 
w zakresie bieżącej konserwacji oraz przywracania melioracji szczegółowych                   
w postaci otwartych rowów śródpolnych rowów przy drogach gminnych , 
- wzmocnić kontrolę wywiązywania się właścicieli z bieżącego utrzymania i czystości 
melioracji szczegółowych oraz przepustów pod wjazdami na nieruchomości, 
- w celu uzyskania właściwego poziomu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Igołomia-Wawrzeńczyce współpracować ze służbami ścigania oraz w uzasadnionych 
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przypadkach kierować wnioski do właściwych instytucji oraz do sądów 
powszechnych.  

2. Ochrona przeciwpożarowa 
 

W Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce funkcjonuje dziewięć jednostek 
OSP w Dobranowicach, Igołomi-Zofipolu, Pobiedniku Małym, Rudnie Górnym, 
Stręgoborzycach, Tropiszowie, Wawrzeńczycach, Złotnikach i Żydowie. OSP Rudno 
Górne oraz OSP Wawrzeńczyce należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Druhowie służą pomocą podczas pożarów i innych klęsk żywiołowych,           
a także angażują się w pracę społeczną na rzecz Gminy i lokalnych społeczności. 
Będące w ich użytkowaniu remizy w których rozwija się życie kulturalne służą 
wszystkim mieszkańcom Gminy. Jednostki są corocznie wspierane środkami                     
z budżetu Gminy na wyposażenie w sprzęt i umundurowanie. W 2011r. Zarząd 
Gminny planuje doposażyć jednostki OSP w następujący sprzęt: pompa 
szlamowa(OSP Dobranowice), agregat prądotwórczy(OSP Pobiednik Mały), drabina 
wysuwana(OSP Żydów), węże W 52 i W 75(OSP Stręgoborzyce, Złotniki, Igołomia-
Zofipole i Tropiszów), 2 aparaty powietrzne(OSP Rudno Górne) i zestaw ratownictwa 
technicznego R1(OSP Wawrzeńczyce). Sprzęt zostanie zakupiony przy 
dofinansowaniu z budżetu Gminy, w formie dotacji.  

Zasadnym jest dofinansowywanie modernizacji remiz, domów strażaka 
doposażenie w sprzęt należy jednak położyć nacisk na doposażenie dwu, trzech 
wiodących jednostek Ochotnych Straży Pożarnych z terenu gminy, natomiast 
pozostałe jednostki będą doposażone w miarę potrzeb i posiadanych środków. 
 
3. Bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 79                                                  
Budowa chodników na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

W latach 2011-2014 planuje się uzupełnienie brakujących chodników 
wzdłuż drogi krajowej nr 79 w miejscowościach: 
1. Pobiednik Wielki w km 331+100 do 331+300 
2. Złotniki w km 325+750 do 326+150 
3. Wawrzeńczyce w km 322+600 do 322+800 
Dla tych odcinków musi być wykonana dokumentacja projektowa i uzyskane 
pozwolenie na budowę. Budowa tych odcinków, przy dofinansowanie ze strony 
GDDKiA, planowana na lata 2012-2013. W 2011 roku będą kontynuowane remonty 
chodników uszkodzonych w trakcie powodzi 2010r,a także będą rozpoczęte prace przy 
budowie peronów na zatokach gdzie ich nie ma (strona lewa drogi krajowej). W 
najbliższych latach konieczne będzie także wymalowanie wiat przystankowych przy 
drodze krajowej oraz poręczy. Przy współpracy z GDDKiA powinno się wykonać 
chodniki z kostki brukowej na mostach na Rudniku i Ropotku (po obu stronach).               
W 2011 planuje się wybudowanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Igołomi, od drogi 
krajowej do szkoły. o długości ok. 400 mb. W 2012 roku, w ramach projektu 
utwardzenia placu przed remizą OSP w Złotnikach zaplanowano wyremontowanie 
chodnika przy drodze gminnej od remizy do drogi krajowej, d. ok 350 mb.  
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4. Bezpieczeństwo publiczne  
 

Z roku na rok odczuwany stan bezpieczeństwa mieszkańcy Gminy 
Igołomia-Wawrzeńczyce jest coraz mniej satysfakcjonujący. Sytuacja ta 
spowodowana jest znacznym oddaleniem siedziby Komisariatu Policji w Słomnikach 
od gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, rosnącym zagrożeniem związanym                     
z bezpośrednim sąsiedztwem aglomeracji krakowskiej oraz pogarszającym się 
statusem życia. 

 Celem poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce od kwietnia 2011 roku został uruchomiony punkt przyjęć 
funkcjonariuszy policji w siedzibie Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 
Wawrzeńczyce 57 w każdą środę w godzinach od 9:00 do 12:00. 
Ponadto celem nadrzędnym jest czynienie starań w celu utworzenia Posterunku Policji 
w pozyskanym, od AMW budynku w Zofipolu. 

Wytypowanie miejsc na terenie gminy szczególnie zagrożonych 
bezpieczeństwem i porządkiem celem podjęcia czynności patrolowych przez policję   
w tych rejonach. 
 

V. Efektywny rozwój oświaty  
 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce  w roku 1995 przejęła prowadzenie 
oświaty. Stała się organem prowadzącym dla szkół z określonymi w przepisach prawa 
kompetencjami i zadaniami. Nowe czynniki, które pojawiły się w ostatnich latach 
zmuszają gminy do podejmowania coraz bardziej aktywnych działań w zakresie 
oświaty. Wśród tych czynników wskazuje się między innymi reformę oświatową 
wdrażaną od 1999 roku oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004r.            
i związane z tym nowe możliwości zdobywania funduszy a także zmiany społeczne tj. 
spadek urodzeń, migracja zarobkowa oraz wzrost oczekiwań i aspiracji mieszkańców. 
 System oświaty w gminie obejmuje: Gminne Centrum Edukacji                     
w Wawrzeńczycach , w skład którego wchodzi Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej 
Polski w Wawrzeńczycach, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w 
Wawrzeńczycach, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobranowicach                     
i Samorządowe Przedszkole w Wawrzeńczycach oraz Gminne Centrum Edukacji               
w Igołomi w skład, którego wchodzi Gimnazjum im. Św. Brata Alberta w Igołomi, 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Igołomi, Szkoła 
Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tropiszowie i Samorządowe Przedszkole w 
Igołomi. W roku 2007 nastąpiła racjonalizacja sieci szkół. Zlikwidowane zostały dwie 
szkoły filialne  w Złotnikach i Stręgoborzycach oraz w 2009 r. szkoła podstawowa w 
Pobiedniku Małym. W lutym 2011 r. Rada Gminy podjęła uchwałę wyłączającą                  
z Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach szkołę w Dobranowicach                     
a z Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi szkołę w Tropiszowie. Zmiana miała na 
celu dostosowanie do  obowiązujących przepisów prawnych oraz racjonalizację 
wydatków na oświatę. 
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 Na funkcjonowanie szkół i wydatki z tym związane oraz na wysokość 
otrzymywanej przez gminy  subwencji   ma wpływ  między  innymi  ilość uczniów,            
a  w perspektywie  ilość urodzeń. W ostatnich latach została zaobserwowana 
zmniejszająca się ilość  uczniów w poszczególnych szkołach. Skalę problemu obrazuje 
tabela, w której wykazano ilość uczniów w latach szkolnych 2001/2002 do 2010/2011 
jaka była uwzględniana przy wyliczaniu subwencji oświatowej dla gminy. 
 
 
Tabela 1. Ilość uczniów w gminie w latach 2001-2011 uwzględnianych przy 
wyliczaniu subwencji oświatowej dla gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
 

  
Rok 
szkolny 
2001/ 2002  

Rok 
szkolny 
2002/ 
2003  

Rok 
szkolny 
2003/ 
2004 

Rok 
szkolny 
2004/ 
2005  

Rok 
szkolny 
2005/ 
2006 

Rok 
szkolny 
2006/ 
2007  

Rok 
szkolny 
2007/ 
2008 

Rok 
szkolny 
2008/ 
2009 

Rok 
szkolny 
2009/ 
2010  

Rok 
szkolny 
2010/ 
2011  

Ilość 
uczniów 
w 
szkołach 1028 997 946 924 886 846 827 792 763 746 
 
 Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że w roku szkolnym 2010/2011 
ilość uczniów  w stosunku do roku szkolnego 2001/2002 zmalała o 282 uczniów.  
 Analiza urodzeń w latach 2005-2010 przestawiona w tabeli nr 2  i sporządzona 
prognoza ilości uczniów w poszczególnych szkołach na najbliższe 4 lata szkolne 
przedstwiona w tabeli nr 3 obrazuje, że powoli sytuacja się stabilizuje nie jest jednak 
na poziomie oczekiwanym. 
 
Tabela 2. Urodzenia dzieci w latach 2005– 2010 w podziale na sołectwa. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Dobranowice 4 2 4 6 1 4 
Igołomia 8 8 14 12 19 11 
Koźlica 1 3 2 1 4 4 
Odwiśle 4 4 6 5 8 0 
Pobiednik Mały 1 1 4 3 4 2 
Pobiednik Wielki 5 5 7 5 9 5 
Rudno Górne 5 4 6 2 5 1 
Stręgoborzyce 5 5 3 2 2 5 
Tropiszów 8 15 4 11 11 12 
Wawrzeńczyce I i II 30 19 11 22 17 20 
Wygnanów 0 0 1 1 0 1 
Złotniki 4 0 5 7 13 10 
Zofipole 6 4 5 3 6 4 
Żydów 1 1 2 0 1 2 
Razem: 82 71 74 80 100 81 
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Tabela 2. Prognoza ilości uczniów ( bez dzieci realizujących roczne obowiązkowe 
przygotowanie przedszkolne) w poszczególnych szkołach w latach 2010-2015. 
  
 rok szkolny 

2010/2011 
rok 
szkolny 
2011/2012 

rok 
szkolny  
2012/2013 

rok 
szkolny 
2013/2014  

rok szkolny 
2014/2015 

Szkoła Podstawa w 
Wawrzeńczycach 

189 184 222 215 218 

Szkoła Podstawowa w 
Igołomi 

196 184 206 210 206 

Szkoła Podstawowa w 
Tropiszowie 

60 61 75 64 65 

Szkoła Podstawowa w 
Dobranowicach 

47 52 58 59 55 

Gimnazjum w 
Wawrzeńczycach 

131 127 118 121 115 

Gimnazjum w Igołomi 123 126 119 129 129 
Razem 746 734 798 798 788 
 
 Sporządzona prognoza obrazuje, że w roku szkolnym 2012/2013 nastąpi wzrost 
ilości uczniów w szkołach łącznie o 64 uczniów. Jest to skutek reformy 
wprowadzającej realizację obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Zwiększenie to 
nie powinno jednak skutkować ogólnym wzrostem ilości oddziałów w szkołach. 
Powyższa prognoza nie zawiera jednak istotnych, lecz trudnych do przewidzenia 
czynników takich jak: migracja ludności, zapisywanie się do szkół dzieci spoza gminy, 
zmiany w systemie oświaty. Nie uwzględnia również ewentualnego łączenia 
oddziałów lub zmiany stopnia organizacyjnego szkoły.  
W gminie funkcjonują dwa Samorządowe Przedszkola w Wawrzeńczycach dla 75 
dzieci i Samorządowe Przedszkole w Igołomi dla 50 dzieci. We wszystkich szkołach 
podstawowych    na terenie naszej gminy  funkcjonują również oddziały przedszkolne. 
Funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
nie jest zadaniem subwencjonowanym i jest pokrywane z dochodów własnych gminy. 
Kontynuowanie budowy nowego przedszkola w Igołomi nie tylko poprawi bazę 
dydaktyczna, ale również sprawi że zwiększy się w 2012 roku dostępność przedszkola 
dla dzieci 3, 4 letnich o ponad 16%.   
 
 Cele strategiczne jakie  gmina zamierza osiągnąć w dziedzinie oświaty : 
1. Wzrost poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży. 
2. Przygotowanie dzieci i młodzieży do właściwego wkroczenia w dorosłe życie. 
3. Kształtowanie postawy obywatelskiej i poczucia odpowiedzialności za los lokalnej 
społeczności, regionu oraz kraju w którym żyjemy. 
4. Kształtowanie postawy aktywnej w poszukiwaniu wiedzy, nowych rozwiązań oraz 
podejmowaniu działań na rzecz wszechstronnego rozwoju. 
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5. Ułatwienie mieszkańcom dostępu do edukacji, kultury, sportu i turystyki  realizacji 
aspiracji i kształtowania własnego rozwoju. 
6. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 
7. Racjonalizacja wydatków bieżących w oświacie i kontynuowanie reorganizacji sieci 
szkół. 
 
Planowane zadania i działania: 
1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej: 
a) dostosowanie oferty szkół i przedszkoli do potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców, 
b) rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez umożliwienie im uczestnictwa                     
w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań, konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych, zawodach sportowych itp,  
c) prowadzenie edukacji obywatelskiej, regionalnej, europejskiej, ekologicznej,                   
i kulturalnej, 
upowszechnienie wśród uczniów umiejętności wykorzystywania komputera i Internetu 
do celów edukacyjnych, wyposażenie szkół w nowoczesne pracownie komputerowe, 
e) wzbogacanie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt,  
f) wzbogacanie zasobów bibliotecznych, propagowanie czytelnictwa,  
g) wypracowanie najlepszych metod pracy z uczniami zdolnymi oraz pomocy uczniom 
z trudnościami w nauce, 
h) ewaluacja programów nauczania, 
i) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej, 
j) zwiększenie efektywności zarządzania jednostkami oświatowymi, 
k) pozyskiwanie środków finansowych na działalność oświatową, w tym na realizację 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, 
l) podejmowanie różnorodnych działań na rzecz edukacji przy współpracy                     
z organizacjami pozarządowymi, 
ł) rozwijanie kontaktów międzynarodowych, współpraca z zagranicą, wymiana 
młodzieży. 
 
2. Wzmocnienie funkcji wychowawczo – opiekuńczej szkół: 
 
a) organizowanie przez szkoły zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, gimnastyki 
korekcyjno – kompensacyjnej i innych zajęć specjalistycznych wg. potrzeb 
rozwojowych uczniów,  
b) wzmocnienie  opieki psychologiczno-pedagogicznej w zakresie korygowania 
dysfunkcji rozwojowych poprzez: 
- stworzenie warunków do wczesnego rozpoznawania dysfunkcji rozwojowych                  
u dzieci w wieku przedszkolnym, 
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów,  
- współpracę szkół ze specjalistycznymi poradniami, instytucjami, fundacjami                     
i stowarzyszeniami, 
c) zatrudnianie w szkołach specjalistów: logopeda, pedagog,  
d) kształtowanie postaw obywatelskich poprzez wspieranie samorządności szkolnej             
i pozaszkolnej, 
e) budowanie więzi uczniów ze społecznością lokalną, 
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f) budowanie poszanowania dla tradycji oraz różnorodności kulturowej, 
g) uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby drugiego człowieka, 
h) promowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży. 
 
3. Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej: 
a) umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym realizowania zindywidualizowanego 
procesu kształcenia, form i programów kształcenia oraz zajęć rewalidacyjnych, 
b) integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem (współpraca z WTZ                   
w Pobiedniku Małym), 
c) aktywizacja dzieci niepełnosprawnych i przygotowanie ich do samodzielnego życia, 
 
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów: 
a) realizacja programów edukacyjnych dających wszystkim dzieciom i młodzieży 
możliwość wszechstronnego rozwoju: 
- dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, 
- zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności, 
- zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierające rozwój ucznia, 
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
- zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym, 
b) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 
c) finansowanie dożywiania dzieci z rodzin najuboższych w szkołach i przedszkolu, 
d) organizowanie różnorodnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. 
5. Poprawa warunków lokalowych i bazy edukacyjnej: 
a) zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych warunków nauczania, 
b) rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, sportowej, min: 
- budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego – boiska, bieżnia, skocznia, rzutnia, 
- kontynuacja wymiany stolarki okiennej, 
- naprawa podłóg w klasach – wymiana starych parkietów na wykładziny, 
- modernizacja ogrzewania w budynku w Igołomi, 
- kontynuacja termomodernizacji budynków szkolnych i przedszkolnych, 
- modernizacja szamba,  
c) przeprowadzenie niezbędnych remontów w szkołach i przedszkolach, 
d) utworzenie terenów rekreacyjnych oraz placów zabaw na terenie gminy 
e) ukończenie budowy szkoły w Igołomi 
 
6. Promocja zdrowego stylu życia: 
a) wzrost kondycji i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, 
b) monitorowanie stanu zdrowia i prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci                
i młodzieży, 
c) organizowanie dodatkowych zajęć sportowych, 
d) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego obejmującego m.in. zajęcia 
sportowe, 
e) organizowanie imprez sportowych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym, 
f) wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych i innych organizacji 
działających na rzecz sportu w gminie, 
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g) wyposażenie obiektów sportowych w sprzęt umożliwiający prowadzenie 
różnorodnych zajęć, 
h) profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych, w tym realizacja programów 
zapobiegania  narkomanii, uzależnieniu od alkoholu i tytoniu, prowadzenie innych 
zajęć profilaktycznych w szkołach, udział w prelekcjach, warsztatach itp.; 
i) prowadzenie akcji informacyjnych mających na celu edukację zdrowotną 
mieszkańców gminy. 
 
7. Wzmocnienie roli gminy jako inicjatora i organizatora życia kulturalnego, 
kształcenia ustawicznego i aktywności obywatelskiej: 
 
a) współpraca instytucji kultury i szkół i przedszkoli  z organizacjami pozarządowymi 
i stowarzyszeniami, 
b) współpraca szkół z rodzicami i lokalnym środowiskiem w podejmowaniu 
różnorodnych działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, 
c) organizowanie imprez środowiskowych z udziałem szkół i przedszkola, rodziców                
i mieszkańców, 
d) promocja osiągnięć dydaktyczno  - wychowawczych szkoły w środowisku, 
e) organizowanie świetlic środowiskowych dla młodzieży zagrożonej patologią lub 
pochodzącej ze środowisk patologicznych, 
f) wspieranie inicjatyw oddolnych w zakresie edukacji, 
g) koordynowanie działań instytucji gminnych w zakresie edukacji, kultury i sportu, 
 
8. Rozwijanie pozaprogramowych form kształcenia: 
 
a) ułatwienie dzieciom i młodzieży dostępu do kultury we wszystkich jej formach                
i promowanie możliwości twórczego rozwoju, 
b) rozwijanie działalności świetlicy środowiskowej by dzieci i młodzież miały 
zapewnioną opiekę oraz możliwość bezpiecznego i ciekawego spędzenia czasu po 
zajęciach lekcyjnych, 
c) organizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach tzw. półkolonii, 
zielonych szkół itp., 
d) propagowanie czytelnictwa na ternie gminy, zwiększenie oferty bibliotecznej. 
 
9. Organizacja warunków kształcenia ustawicznego: 
 
a) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia, 
b) kształtowanie umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, 
c) organizacja kursów i szkoleń dla młodzieży i dorosłych umożliwiających nabycie 
nowych kwalifikacji zawodowych, 
d) udostępniania pomieszczeń jednostek organizacyjnych podmiotom organizującym 
kursy i szkolenia w celu uzyskiwania przez mieszkańców nowych kwalifikacji 
zawodowych, 
e) ograniczenie stopnia organizacji szkół 
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VI. Ochrona zdrowia  
 

Na stan zdrowia mieszkańców gminy wpływają takie czynniki jak: baza 
służby zdrowia i jej jednostki organizacyjne, nasycenie personelem medycznym oraz 
występujące zagrożenia chorobowe. 
Służba zdrowia zabezpiecza potrzeby mieszkańców gminy w zakresie podstawowej 
opieki medycznej. Na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce funkcjonują dwa 
ośrodki zdrowia, dwie apteki w miejscowości Igołomia oraz punkt apteczny                     
w miejscowości Wawrzeńczyce. 
-  Gminny Ośrodek Zdrowia w Igołomi, 
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wawrzeńczycach: 
 
1. Stała poprawa jakości usług medycznych poprzez czynienie starań przekształcenia 
ośrodków zdrowia w Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, stała współpraca przy 
realizacji programów zdrowotnych. 
2. Wynajmowanie niewykorzystanych pomieszczeń w budynkach ośrodków zdrowia 
na działalność gabinetów specjalistycznych 
 

VII. Wykorzystanie obiektów gminnych 
 
- budynek byłej szkoły w Stręgoborzycach – obiekt od 2007 roku, tuż po likwidacji 
filialnej placówki Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, został użyczony 
działającemu na terenie sołectwa Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Lokalnej. 
Stowarzyszenie utworzyło w nim świetlicę, gdzie młodzież popołudniami może 
spędzać wolny czas, z pozyskanych środków zewnętrznych dokonywane są bieżące 
remonty oraz wzbogacanie oferty dla młodzieży. W obiekcie działa również Koło 
Gospodyń Wiejskich, które utworzyło tam Izbę Regionalną. W 2010 roku obiekt 
został oddany do współużywania na rzecz powstałemu Centrum Kultury i Promocji           
w Igołomi-Wawrzeńczycach, które to widząc możliwość pozyskania funduszy 
zewnętrznych na modernizację obiektu wystąpiło o środki w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-
Wawrzeńczycach realizuje w obiekcie cele statutowe. 
 
- budynek gospodarczy koło Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach – 
dotychczas nieużytkowany budynek został przeznaczony do oddania w najem                    
w drodze przetargu nieograniczonego w celu utworzenia w nim apteki. Sprawa najmu 
obiektu była przedmiotem obrad na zebraniach wiejskich w sołectwach 
Wawrzeńczyce I i Wawrzeńczyce II. Mieszkańcy niezadowoleni z dotychczas 
funkcjonującego punktu aptecznego postulowali do władz gminy o podjęcie starań               
w kierunku utworzenia apteki. Budynek wymaga wykonania szeregu prac 
adaptacyjnych dlatego podjęto decyzję, że poniesione przez przyszłego najemcę 
koszty remontowe zostaną zaliczone w poczet czynszu.  
 
- remont budynku w Zofipolu – zakupiony przez Gminę Igołomia – Wawrzeńczyce            
w 2009 roku budynek wraz z 13 arową działką został oddany do używania na rzecz 
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sołectwa Zofipole. Mieszkańcy sołectwa wykonali drobne prace remontowe                     
w budynku i organizują w nim okolicznościowe imprezy kulturalne m.in. dzień kobiet,  
dzień seniora i „majówki”. Odbywają się tam również zebrania wiejskie oraz 
posiedzenia rady sołeckiej. Wyodrębnione są również pomieszczania przeznaczone do 
korzystania przez Koło Gospodyń Wiejskich Zofipole.   W 2010 roku obiekt został 
oddany do współużywania na rzecz powstałemu Centrum Kultury i Promocji                     
w Igołomi-Wawrzeńczycach, które to widząc możliwość pozyskania funduszy 
zewnętrznych na modernizację obiektu wystąpiło o środki w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-
Wawrzeńczycach realizuje w obiekcie cele statutowe. 
- zbycie budynku przedszkola w Igołomi – w 2011 roku do użytkowania zostanie 
oddany nowy budynek koło Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi przeznaczony 
jako lokalizacja przedszkola, budynek będzie spełniał wszystkie rygorystyczne 
wymogi z zakresu bezpieczeństwa. Wielokrotne kontrole w dotychczas użytkowanym 
budynku przedszkola wykazywała szereg nieprawidłowości. Po uruchomieniu nowego 
punktu irracjonalnym jest dalsze utrzymywanie „starego”. Wobec czego zasadnym jest 
zbycie działki położonej w Igołomi o numerze ewidencyjnym 633/75 o powierzchni 
0,1180 ha i wykorzystanie pozyskanych środków na cele inwestycyjne na terenie 
gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. Zgodnie z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy działka 633/75 położona jest na terenach 
usług komercyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem UC.  
- zbycie obiektu po miejscu poboru i stacji uzdatniania wody w Odwiślu – po 
zrealizowaniu II etapu wodociągowania gminy i oddaniu go do użytkowania 
niezagospodarowana pozostają zabudowane działki położone w Odwiślu o numerach 
ewidencyjnych 152/1, 153/1, 156/1 i 157/1 o powierzchni łącznej 0,1530 ha 
wykorzystywana dotychczas jako miejsce poboru wody i stacja jej uzdatniania.                    
Z ekonomiczno – gospodarczego punktu widzenia zagospodarowanie nieruchomości 
w celu realizacji zadań własnych gminy jest niemożliwe, zasadnym zaś jest jej 
sprzedaż i zagospodarowanie przez nowego właściciela.  
 

VIII. Przeznaczenie niezabudowanych działek 
 
- „stara gmina” – działka położona w Wawrzeńczycach oznaczona w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka 300/5 o powierzchni 0,2240 ha, gdzie do 1991 roku 
mieściła się siedziba Urzędu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, zgodnie z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest na 
terenach usług publicznych  oznaczonych na rysunku planu symbolem UP. Po 
wyburzeniu w 2009 roku budynku „starej gminy” pozostaje obecnie niewykorzystana. 
Zapis planu miejscowego oraz oczekiwania lokalnej społeczności wskazują jej 
wykorzystanie pod budowę nowej siedziby Urzędu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.  
 
- nieruchomość niezabudowana o powierzchni łącznej 0,1650 ha położona w Igołomi 
składająca się z działek 708/3 i 708/4 została „skomunalizowana” na rzecz Gminy 
Igołomia – Wawrzeńczyce decyzjami Wojewody Małopolskiego w latach 2008-2011.   
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
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położona jest w części wschodniej na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  oznaczonych na rysunku planu symbolem MN (powierzchnia 0,1000 
ha), w pozostałej części na terenach upraw polowych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem R. Ze względu na kształt (działka jest wąska) nieruchomość jest trudna do 
zagospodarowania pod realizację zadań własnych gminy, wobec czego racjonalnym 
jest jej sprzedaż i wykorzystanie pozyskanych środków na cele inwestycyjne na 
terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. 
 
- w gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 25 budowlanych działek położonych 
w obrębie Tropiszów przeznaczonych w  miejscowym planie  zagospodarowania 
przestrzennego gminy na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
oznaczonych na rysunku planu symbolem MN. Obecnie działki są wydzierżawiane 
okolicznym rolnikom i wykorzystywane przez nich na cele rolne. Ich położenie, 
kształt i wielkość sprawiają, że są one atrakcyjne właśnie pod budownictwo 
jednorodzinne. Mając na uwadze ogromne potrzeby inwestycyjne, a co za tym idzie 
duże zapotrzebowanie na środki finansowe na ich realizację ekonomicznym jest ich 
zbycie i wykorzystanie pozyskanych środków na cele inwestycyjne na terenie gminy 
Igołomia – Wawrzeńczyce. 
Działki, których mowa powyżej stanowią działki ewidencyjne o powierzchni w ha:  
- 484/1 o powierzchni 0,0812  
- 484/2 o powierzchni 0,0807  
- 484/3 o powierzchni 0,0809   
- 484/4 o powierzchni 0,0810  
- 484/5 o powierzchni 0,0811  
- 484/6 o powierzchni 0,0812  
- 484/7 o powierzchni 0,0812 wraz z działką 484/33 o powierzchni 0,0514 
- 484/8 o powierzchni 0,0814  
- 484/9 o powierzchni 0,0805  
- 484/10 o powierzchni 0,0805  
- 484/11 o powierzchni 0,0805  
- 484/12 o powierzchni 0,0805  
- 484/13 o powierzchni 0,0805  
- 484/14 o powierzchni 0,0803 wraz z działką  484/34 o powierzchni 0,0331  
- 484/15 o powierzchni 0,0806  
- 484/16 o powierzchni 0,0807  
- 484/17 o powierzchni 0,0808  
- 484/18 o powierzchni 0,0809  
- 484/19 o powierzchni 0,0822  
- 484/20 o powierzchni 0,0627  
- 484/21 o powierzchni 0,0721  
- 484/22 o powierzchni 0,0808  
- 484/23 o powierzchni 0,0815  
- 484/24 o powierzchni 0,1480  
- 484/25 o powierzchni 0,0874  
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IX. Zwiększenie możliwości inwestycyjnych gminy 
 

 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, 
konsekwencją podjętej w dniu 30 września 2010 roku przez Radę Gminy Igołomia – 
Wawrzeńczyce uchwały XLV/367/2010 na mocy której weszło w życie nowe Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Igołomia – 
Wawrzeńczyce, było przyjęcie w dniu 29 marca 2011 uchwały nr VI/49/2011                     
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach 
administracyjnych gminy.  
Nowe Studium przewiduje zwiększenie terenów budowlanych w poszczególnych 
sołectwach w proporcji jak oznaczono w poniższej tabeli. 
 
Tabela 1. Bilans terenów przeznaczonych do zainwestowania wg miejscowości 
 

Tereny do 
zainwestowania w 
obowiązujących 
planach 
miejscowych 

Przyrost terenów 
do 
zainwestowania w 
projekcie studium 
w stosunku do 
powierzchni 
sołectw i gminy 

Tereny do 
zainwestowania w 
projekcie studium 
w stosunku do 
powierzchni 
sołectw i gminy 

Lp. Sołectwo 
Powierzch
nia 
[ha] 

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 
1 Dobranowice 444,64 50,33 11,32 19,97 4,49 70,30 15,81 
2 Igołomia 723,31 120,59 16,67 139,77 19,32 260,36 36,00 
3 Koźlica 

Igołomska 228,51 21,59 9,45 8,66 3,79 30,25 13,24 
4 Odwiśle 240,12 23,54 9,80 9,33 3,89 32,87 13,69 
5 Pobiednik Mały 302,43 33,94 11,22 22,49 7,44 56,43 18,66 
6 Pobiednik 

Wielki 525,19 151,15 28,78 28,00 5,33 179,15 34,11 
7 Rudno Górne 361,76 41,01 11,34 27,83 7,69 68,84 19,03 
8 Stręgoborzyce 671,16 42,68 8,50 49,10 9,78 91,78 18,28 
9 Tropiszów 500,55 132,33 19,72 56,01 8,35 188,34 28,06 
10 Wawrzeńczyce I 219,16 107,97 18,86 68,33 11,93 176,30 30,79 
11 Wawrzeńczyce 

II 198,86 64,01 8,87 95,50 13,23 159,51 22,10 
12 Wygnanów 501,98 14,11 21,73 6,90 10,63 21,01 32,35 
13 Zofipole 64,94 33,97 15,50 62,84 28,67 96,81 44,17 
14 Złotniki 721,83 85,10 17,00 66,59 13,30 151,69 30,30 
15 Dobranowice 572,52 24,87 12,51 26,12 13,13 50,99 25,64 
  

6 276,95 947,19 15,09 687,44 10,95 
1 
634,63 26,04 

Źródło: obliczenia własne na podstawie projektu Studium 
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Podjęte prace nad zmianami miejscowego planu mają na celu przede wszystkim 
zwiększenie możliwości inwestycyjnych na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce    
i są konsekwencją przyjętych 4 celów strategicznych: 
I cel strategiczny: „Wszechstronny rozwój gospodarki polegający na modernizacji 
sektora rolnego, stworzeniu możliwości rozwoju agrobiznesu i podniesieniu 
konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw”. 
Jego uszczegółowieniem są następujące cele operacyjne: 
Modernizacja i rozwój sektora rolnego, 
Zwiększenie dostępu do informacji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników, 
Podniesienie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw, 
Rozwój potencjału inwestycyjnego Gminy, 
Wysoka dostępność komunikacyjna Gminy. 
II cel strategiczny: „Ochrona środowiska naturalnego, w tym ludzkiego poprzez 
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i rozbudowę infrastruktury technicznej w Gminie.” 
Rozwinięciem wymienionego celu są następujące cele operacyjne: 
Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy, 
Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami, 
Racjonalna gospodarka energetyczna, 
Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy. 
III cel strategiczny: „Budowa turystycznego wizerunku Gminy poprzez ochronę 
dziedzictwa kulturowego, rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej oraz 
aktywną promocję jej walorów.” 
Wymieniony cel będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne: 
Pielęgnowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy, 
Rozwój funkcji turystycznych Gminy, 
Skuteczna promocja walorów turystyczno-gospodarczych Gminy, 
IV cel strategiczny: „Budowa kapitału społecznego poprzez zapewnienie wysokiej 
jakości kształcenia, pomocy grupom zagrożonym wykluczeniem ,a także dostępu do 
kultury i sportu.” 
Wymieniony cel będzie realizowany poprzez następujące cele operacyjne: 
Wysoka jakość kształcenia na wszystkich poziomach edukacji, 
Wysoka jakość usług ochrony zdrowia, 
Poprawa bezpieczeństwa społecznego i socjalnego mieszkańców Gminy, 
Walka z bezrobociem, 
Rozwój zainteresowań i integracja mieszkańców Gminy – swobodny dostęp do sportu 
i kultury, 
Wysokiej jakości usługi administracji publicznej. 
 
Starania władz gminy mają na celu utworzenie na terenie gminy nowych obszarów 
kształtowania zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej oraz rozwoju 
aktywności gospodarczej. Przyrosty obszarów kształtowania zabudowy mieszkaniowej 
i mieszkaniowo-usługowej winny koncentrować się wokół istniejącej zabudowy, 
stanowić jej kontynuację, bądź kolejne rzędy – generalnie utrzymując charakter 
istniejącego zagospodarowania w gminie. Poszerzanie terenów, mające na celu 
również wypełnienie luk w obecnej zabudowie, ma głównie miejsce wokół 
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intensywniej zabudowanych miejscowości. Należy dążyć do  poszerzenia obszarów 
rozwoju aktywności gospodarczej, przede wszystkim wzdłuż drogi krajowej nr 79 i 
wyznaczając nowe tereny wzdłuż planowanego przełożenia tej drogi na obwodnicę 
Wawrzeńczyc. Podstawowym kierunkiem zagospodarowania tych obszarów, jest 
tworzenie warunków dla rozwoju komercyjnych form gospodarki (szeroko 
rozumianych usług i produkcji).  
 

X. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
 

Mimo kończących się już programów unijnych (PROW, MRPO, POKL) 
przygotowanych na lata 2007-2013 i środków w nich zawartych gmina nadal będzie 
aktywnie zabiegać o środki z tych programów oraz z innych źródeł krajowych.  
Do MRPO planowane jest składanie wniosku pn. „Budowa infrastruktury technicznej 
dla małej strefy gospodarczej w miejscowości Stręgoborzyce” 
Do PROW planowane jest składanie inwestycji pn. „Budowa wodociągów w Gminie 
Igołomia-Wawrzeńczyce, etap III dla miejscowości Złotniki i Wawrzeńczyce” 
Szacunkowy koszt inwestycji to 7.500.000 zł, a możliwa kwota dofinansowania                  
z PROW to 1000.000 zł 
Planuje się także aplikowanie o środki unijne w ramach PROW oś IV Leader które 
mogą być przeznaczone na remont Domu Kultury w Zofipolu. Koszt inwestycji ok. 
400.000zł a możliwe dofinansowanie to ok. 200.000 zł 
Gmina będzie mogła aplikować o środki finansowe także z tego samego działania ale 
na tzw. małe projekty, czyli granty w wysokości 25.000 przy składaniu wniosków na 
drobne inwestycje w swoich obiektach publicznych lub w infrastrukturę turystyczno-
rekreacyjną. 
Wnioski takie powinny zamykać kwotą inwestycji do 40.000 aby wykorzystać 
efektywnie grant. Nabory na tego typu projekty planowane są na jesień 2011 oraz lato 
2012 
 
Do POKL planuje się składanie wniosków z priorytetu IX, do działania 9.1.2 wniosek 
do projektu systemowego ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 
uczniów klas I – III szkół podstawowych”, który byłby realizowany we wszystkich 
naszych szkołach podstawowych (SP Dobranowice, SP Wawrzeńczyce, SP Igołomia, 
SP Tropiszów) Wnioskowana kwota projektu to ok. 150.000 zł 
Do działania 9.5 składane będą wnioski o granty po 50.000 zł na zajęcia                     
w przedszkolach w SP w Igołomi oraz w Gimnazjum w Igołomi 
Do priorytetu VII działania 7.3 (inicjatywy na rzecz aktywnej integracji społecznej) 
Do priorytetu VI działanie 6.3 (Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu 
aktywności zawodowej na obszarach wiejskich) planowane jest aplikowanie o środki 
finansowane konieczne do zrealizowania szkoleń dla druhów OSP w tematyce: kurs 
pilarza, udzielanie pomocy przedlekarskiej   
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Z funduszy krajowych, na czas obecny dostępne są środki finansowe z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk sportowych (trawiastych i sztucznych) 
Z WFOŚ i GW na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej                      
i modernizacje kotłowni. Rokrocznie ogłaszane są konkursy w różnych dziedzinach 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (drogi, remizy, promocja 
regionu, kultura, itp.) 
Ponadto gmina może liczyć na kolejne transze finansowe na usuwanie skutków 
powodzi z lat 2009-2010. 
 

XI. Dbanie o środowisko 
  

Pomimo tego iż cały teren gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jest objęty 
zbiórką odpadów komunalnych, to na terenach mało uczęszczanych pojawiają się 
wyrzucane śmieci. Gmina dbając o środowisko w miarę na bieżąco usuwa z tych 
miejsc zanieczyszczenia.  
W Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce działa Straż Gmina, podstawowym zadaniem tej 
formacji jest kontrola wywiązywania się mieszkańców z zapisów „Regulaminu 
utrzymywania czystości i porządku w gminie”, a w  szczególności wywiązywanie się     
z obowiązku opróżniania bezodpływowych szamb przez uprawnione podmioty oraz 
wywozy nieczystości stałych. Zasadnymi są dalsze kontrole Straży Gminnej w tym 
zakresie.  
Od 2008 roku prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Odpady, które nadają się 
do recyklingu (papier, folia, szkło, metal) na dzień dzisiejszy są odbierane nieodpłatnie 
od mieszkańców. Biorąc pod uwagę dobroczynny wpływ takich działań na poprawę 
stanu środowiska, należy je kontynuować a także szerzej rozpowszechniać wśród 
mieszkańców.  
Dzieci i młodzież szkolna w ramach zająć realizują programy z zakresu ochrony 
środowiska a także właściwego postępowania z odpadami.  
Na terenie gminy Igołomia - Wawrzeńczyce w 2011r. podobnie jak w roku ubiegłym 
realizowany będzie bezpłatnie odbiór odpadów zawierających azbest, pochodzących 
ze zdemontowanych pokryć dachowych. W ramach projektu pod nazwą „Azbest – 
Stop!” Porozumienie ekologicznych i przyjaznych środowisku gmin powiatu 
krakowskiego. W latach przyszłych również zasadnym jest przystępowanie                     
i wspieranie tego typu inicjatyw polegających na odbieraniu i utylizacji odpadów 
zawierających azbest, aby nie były wyrzucane na tzw. dzikie wysypiska. Należy 
również podejmować działania edukacyjne dotyczące szkodliwości azbestu przede 
wszystkim wśród dzieci i młodzieży szkolnej.   
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 XII.  Działania na rzecz społeczności Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
          

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach 
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia  12 marca 2004 roku  „pomoc społeczna 
jest instytucją  polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie  osobom i 
rodzinom  przezwyciężenie  trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 
pokonać wykorzystując własne  uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną 
organizują organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym 
zakresie  partnerstwa, z organizacjami  społecznymi  i pozarządowymi, Kościołem 
Katolickim, oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Mając na uwadze powyższe 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach w ramach swojej 
działalności w 2010 roku realizował  zadania ustawowe  głównie  wynikających                     
z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnym  i innych przepisów wynikających z litery prawa. 
 
Planowane zadania i działania: 
 
1. Realizacja zadań ustawowych  (ustawa o pomocy społecznej, ustawa                     
o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym  i innych). 
2.Czynne włączenie się pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                     
w działania świetlicy środowiskowej  poprzez dyżury  pracowników w w.w. placówce. 
3. Realizacja Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania również      
w okresie wakacyjnym – dożywianie uprawnionych dzieci w placówkach 
oświatowych. 
4. Realizacja zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w szczególności poprzez 
włączenie się pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w działania 
zespołu interdyscyplinarnego. 
5.  Realizacja współpracy  ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej                  
w Stręgoborzycach  i  Bankiem Żywności w Krakowie  poprzez dystrybucję  żywności 
dla osób uprawnionych  z terenu gminy. 
6. Realizacja  projektu socjalnego  Paczka pod Choinkę\Zajączek Wielkanocny. 
7.Rozpoczęcie i realizacja  akcji ODDAM-PRZYJMĘ dla potrzebujących z terenu 
gminy. 
8. Bieżące monitorowanie  działań  warsztatów terapii zajęciowej  w Pobiedniku 
Małym (umieszczanie na stronie OPS informacji odnośnie działalności WTZ, 
włączenie się w organizację imprez) 
9. Zainicjowanie  wolontariatu  wśród młodzieży szkolnej  (gimnazjaliści) na rzecz 
osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych. 
10. Realizacja projektu systemowego  pn. Nowa Droga. Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób biernych zawodowych z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 
11. Współpraca z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim  w zakresie realizacji  zadania  
Wsparcie rodzin i opiekunów  długotrwale zajmującymi się  osobami niezdolnymi do 
samodzielnej egzystencji i wymagającej stałej opieki, mające na celu odciążenie ich w 
codziennych obowiązkach poprzez  zorganizowanie podopiecznym całodobowego  
okresowego pobytu  w postaci turnusów opiekuńczych w ośrodkach wsparcia lub 
podobnych placówkach świadczących usługi opiekuńcze. 
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12. Informowanie mieszkańców gminy o możliwościach uzyskania pomocy                     
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie  (likwidacja barier 
architektonicznych, zakup urządzeń dla osób niepełnosprawnych, turnusy 
rehabilitacyjne) 
  

XIII Rozwój kultury i sportu, promocja Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
 

Rozwój kultury i sportu oraz promocja Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce 
realizowany jest poprzez wspieranie działalności Stowarzyszeń takich jak Koła 
Gospodyń Wiejskich poprzez stałą współpracę z  11 Kołami Gospodyń Wiejskich                
z terenu gminy. Kultywowanie tradycji poprzez promocję potraw tradycyjnych, 
wyszukiwanie receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Prezentacja 
osiągnięć kulinarnych na Małopolskim Święcie Warzyw. 
 
1. Zadania do realizacji: 
- współpraca przy wydanie folderu ,,Kulinarne podróże po Gminie Igołomia-
Wawrzeńczyce” 
- doposażanie Kół Gospodyń Wiejskich w stroje 
- reprezentowanie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na okolicznościowych 
uroczystościach na terenie powiatu, województwa 
- czynienie starań w celu reaktywowania Koła Emerytów i Rencistów (zorganizowanie 
zaplecza lokalowego do celów spotkań Koła Emerytów i Rencistów, ustalenie 
programu działań, wybranie zarządu, nawiązanie współpracy z Kołem Emerytów                    
i Rencistów i Osób Niepełnosprawnych Zarząd Kraków) 
- współdziałanie z Organizacją Turystyczną Szlak Jagielloński 
- kontynuacja działalności świetlica środowiskowej (rozpoznanie potrzeb dzieci                    
z terenu gminy, stworzenie alternatywy spędzania czasu wolnego, specjalistyczne 
porady dla rodziców, pomoc w przygotowaniu do zajęć szkolnych, stworzenie kółka 
teatralnego, wspólne wyrażanie emocji poprzez prace plastyczne, zajęcia muzyczne, 
ekspresję ruchu integracja dzieci zdrowych oraz tych z deficytami rozwojowymi) 
 
2. Wspomaganie działalności Klubów Sportowych: Klubu Sportowego „Wawrzynianka” 
oraz Klubu Sportowego „Wiarusy” 
 
a) współpraca w zakresie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu wśród dzieci, młodzieży organizowanie i prowadzenie szkoleń sportowych 
dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu 
b) współudział w organizacji Gminnego Dnia Sportu 
 
3. Współpraca Urzędu Gminy z organizacjami pozarządowymi min. ze  
Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach, 
Stowarzyszeniami działającymi na rzecz pomocy szkołom na terenie Gminy Igołomia-
Wawerzeńczyce, Ligą Obrony Kraju w zakresie: 
a) współpracy i pomocy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację                  
ich zadań,  
b) wspomaganie w organizacji lokalnych imprez, imprez okolicznościowych. 
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4. Stała organizacja Małopolskiego Święta Warzyw i Forum Kobiet 
Dwa święta wpisane w stały kalendarz imprez organizowanych przez Centrum Kultury 
i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach  przy współpracy z Urzędem Gminy Igołomia 
–Wawrzeńczyce. 
a) Organizacja Małopolskiego Święta Warzyw w pierwszą niedzielę miesiąca 
września, święto warzyw- ,,dożynki warzywne”. Impreza o szerokim spektrum 
promocyjno, rekreacyjnym, kulturalno- rozrywkowym. Promocja gminy na zewnątrz, 
a przede wszystkim czas podziękowania dla wszystkich 15 sołectw za trud, ciężka 
pracę i zbiór bogactwa jakie daje urodzajna ziemia gminy. 
 
b) Forum Kobiet - impreza dla aktywnie działających kobiet z terenu gminy, 
współdziałanie kobiet z terenu gminy ze stowarzyszeniami, organizacjami, wymiana 
doświadczeń , poglądów prezentacja stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich (stroje, 
osiągnięcia lokalne i na terenie kraju), ukazanie potencjału twórczego( rękodzieło, 
stroje charakterystyczne dla poszczególnych KGW, realizacja projektów) 
współdziałanie z kobietami z powiatu krakowskiego(w najbliższym czasie organizacja 
Powiatowego Forum Kobiet z inicjatywy CKiP) 
 
5. Współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek w Igołomi w zakresie 
przygotowania dokumentów, uzyskania pozwolenia na budowę „muzeum” św. Brata 
Alberta. Celem budowy muzeum św. Brata Alberta jest ukazanie wartości życia, 
prawdy, piękna, postępowania zgodnego z dekalogiem, a także kruchości życia. 
 

Promocja Gminy to sposób komunikowania się z otoczeniem, to 
przekazanie informacji, które mają poszerzyć wiedzę na temat obszaru działalności              
a co za tym idzie  zwiększyć zaangażowanie w jej działania. Działania promocyjne 
które będą kontynuowane w latach 2011-2014 dotyczą między innymi: 
1) Organizacji Małopolskiego Święta Warzyw w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce 
2) Wydawania kwartalnika gazety gminnej IGWA 
3) Wydaniu monografii Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Monografia Gminy będzie  
wyczerpującym opracowaniem poświęconym naszej gminie min. tradycjom, ludziom, 
zabytkom. 
4) Promowanie gminy poprzez wydawanie folderów, broszur, kalendarzy, gadżetów, 
upominków 
5) Kontynuacja rozbudowy strony internetowej Gminy Igołomia—Wawrzeńczyce. 


