
W dniu 27 września 2013r. odbyła się XXX sesja Rady Gminy. Pan J. Rysak Wójt Gminy 

przed rozpoczęciem obrad w imieniu Samorządu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce złożył na 

ręce Zarządu Gminnego Koła Ligi Obrony Kraju gratulacje i wyrazy uznania za zajęcie przez 

przedstawicieli LOK II miejsca w OGÓLNOPOLSKICH ZAWODACH W DWUBOJU 

OBRONNYM BYDGOSZCZ 2013 w konkurencjach pojedynek strzelecki dziewcząt oraz 

marszobieg bojowy dziewcząt. 

Następnie Pani A. Majka Kierownik GZEAS w Igołomi-Wawrzeńczycach oraz dyrektorzy 

szkół i przedszkoli z ternu gminy zapoznali Radę z przygotowaniem placówek oświatowych 

do nowego roku szkolnego. Pani A. Majka poinformowała, że na terenie naszej gminy ilość 

palcówek nie uległa zmianie natomiast dla dwu szkół w miejscowości Tropiszów oraz 

Dobranowice zmienił się organ prowadzący którym od dnia 1 września bieżącego roku są 

Stowarzyszenia. Pani Urszula Nagielska-Włusek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Dobranowicach oraz Pani Danuta Kawka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tropiszowie 

zapewniły, że zmiana organu prowadzącego nie wpłynie negatywnie na nauczanie dzieci a 

wręcz przeciwnie. Budynek szkoły w Tropiszowie i warunki nauczania dzieci są bardzo dobre 

natomiast budynek szkoły podstawowej w Dobranowicach wymaga dalszych remontów. Rada 

Gminy wyraziła pozytywną opinię odnośnie kontynuacji remontów w budynku szkoły w 

Dobranowicach. Dyrektorzy Gminnych Centrów Edukacji w Igołomi jak również w 

Wawrzeńczycach poinformowali o remontach w palcówkach oświatowych jakie miały 

miejsce w miesiącach wakacyjnych. Dyrektorzy przedszkoli poinformowali o pełnym 

zapewnieniu opieki w przedszkolach dla najmłodszych z terenu naszej gminy. Pani A. Majka 

poinformowała, że od 1 września opłata za godzinę ponad wymiarową pobytu dziecka w 

przedszkolu (ponad 5 godzin) wynosić będzie zgodnie z ustawą tylko 1 złoty co jest korzystne 

dla rodziców.  

W kolejnym punkcie Pan J. Rysak Wójt Gminy przedstawił informację z realizacji Strategii 

Rozwoju Gminy, która została przyjęta przez Radę na początku kadencji, na początku 2011r.. 

Celem przyjętej na początku kadencji strategii było ukierunkowanie działań samorządu z 

maksymalnym wykorzystaniem wewnętrznego potencjału jaki ma gmina Igołomia-

Wawrzeńczyce. Zakres zadań, celów,  które przyjęła przed trzema laty  Rada Gminy był 

niezwykle obszerny,  nie łatwy do realizacji i zależny od wielu czynników m.in.   

- zewnętrznych  źródeł  finansowania  

- własne możliwości budżetowe (zwiększanie dochodów własnych ograniczanie wydatków 

bieżących)  

- bezpieczne zadłużenie gminy  

- utrzymywanie płynności finansowej  

W ciągu trzech lat zgodnie z zapisami strategii zrealizowane zostały między innymi 

następujące zadania: 
- kontynuacja budowy wodociągu który obejmował miejscowości Złotniki, Wawrzeńczyce. 

Wybudowano 35 km sieci wodociągowej, podłączono 349  posesji. Koszt inwestycji 

4 678 624 zł. Dofinansowanie z PROW  ok. 930 000 zł.  

-  część druga trzeciego etapu wodociągowania gminy, pod nazwą: Budowa urządzeń do 

gromadzenia,  przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego została 

zakwalifikowana do dofinansowania z MRPO. Dokumentacja IV etapu wodociągowania 

obejmująca: Żydów, Stręgoborzyce, Wygnanów, Rudno Górne, Dobranowice, część 

Wawrzeńczyc, Igołomi i Tropiszowa złożona jest w Starostwie Powiatowym i niebawem 

można oczekiwać  wydania pozwolenia na budowę.  

- w roku 2012 zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej p.n. „Studium 

wykonalności dla rurociągów i pompowni tranzytowych kanalizacji sanitarnej dla gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce”. 



 

Zadania z zakresu oświaty, edukacji realizowano poprzez remonty szkół, budowę sali 

gimnastycznej, przedszkola w Igołomi, budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych, 

realizowana jest budowa stref rekreacyjno-sportowych. Działania w sferze oświaty dotyczą 

również tak ważnych kwestii jak podniesienie jakości oferty edukacyjnej, rozwijanie 

zainteresowań uczniów, udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

Zrealizowano remonty budynków użyteczności publicznej min. budynku byłej szkoły 

podstawowej w Stręgoborzycach, remont budynku Domu Kultury w Zofipolu, wybudowano 

Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów. Realizowane są inwestycje w ramach 

Programu „Małopolskie remizy”. Stan dróg gminnych na terenie gminy uległ znacznej 

poprawie.  Dane ogólne dotyczące remontów dróg są następujące w roku 2011 r. 

zmodernizowano 14 km dróg gminnych z tego położono nakładki asfaltowe na długości: 10 

km, żużlowe na dług. 4 km. Natomiast w roku 2012 r. zmodernizowano 12 km dróg z tego 6 

km asfaltowych, 2200 m
2 

 plac w Tropiszowie, 1 km utrwalanych emulsją, 4,7 km żużlowych 

W roku 2013 zmodernizowano 8,76 km dróg w tym 4,65 km dróg asfaltowych i 4,11 km to 

drogi żużlowe. 

W zakresie ochrona przeciwpowodziowa kompleksowo zmodernizowano 3,020 km wału 

przeciwpowodziowego na potoku Kościelnickim w 2011 r., pozostałe wały na rzece Wiśle 

mają być modernizowane w ramach narodowego Programu Ochrony przed powodzią 

dorzecza górnej Wisły po 2015 r. Łącznie w latach 2010 -2013 zmodernizowane  rowów 

melioracji szczegółowej na dług. blisko 27 km. Została powołana Gminna Spółka Wodna na 

całym terenie Gminy. Spółka ta została formalnie zarejestrowana, na koniec 2013 r. 

planowane jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej celem naboru 

członków spółki.  

Wyżej wymienione informacje dotyczą tylko niewielkiego zakresu zrealizowanej strategii 

gminy na lata 2011-2014. Analizując dotychczasową realizację strategii można jednoznacznie 

stwierdzić, że zadania były realizowane we wszystkich podstawowych aspektach 

funkcjonowania gminy. Co najważniejsze, to zachowany został zrównoważony rozwój 

gminy, uwzględniający zharmonizowany rozwój wszystkich miejscowości.  Było to możliwie 

dzięki dobrym projektom, dobrym wnioskom składanych o dofinansowanie z programów 

unijnych. Strategia została przyjęta na 4 lata, a już po trzech latach można stwierdzić, że jest 

w pełni zrealizowana. Znaczące wykonanie strategii to zasługa całego zespołu Urzędu Gminy, 

jednostek organizacyjnych i instytucji. Zasadnicza i podstawowa rola w tym wszystkim to 

bardzo dobra współpraca z Radą Gminy, za co Pan Wójt złożył podziękowania.  

W kolejnym punkcie porządku obrad Rada uchwaliła zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, który został zaktualizowany min. o nowe zadania jakie wprowadziła 

ustawa o pomocy społecznej. Rada wyraziła także wolę przystąpienia gminy do realizacji 

wspólnie z powiatem krakowskim do programu pod nazwą „Badanie wad postawy uczniów 

klas I gimnazjów oraz korekta wykrytej wady”. Gmina jest zobowiązana w ramach programu 

do przeprowadzenia I części polegającej na przeprowadzeniu badania uczniów przy pomocy 

badania komputerowego postawy ciała. W kolejnym etapie w zależności od potrzeb lekarz 

specjalista kieruj dziecko na zajęcia korekcyjne bądź zajęcia na basenie które są realizowane i 

finansowane przez powiat krakowski. W kolejnych punktach porządku obrad Rada 

zabezpieczyła środki finansowe (WPF) na realizację budowy ogólnodostępnego boiska 

wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skocznią w dal przy szkole w 

Wawrzeńczycach. Zaznaczyć należy, że zadanie w znacznej części jest dofinansowane ze 

środków Funduszu Kultury Fizycznej oraz z PROW w łącznej kwocie 246.000zł. środki 

budżetu gminy to kwota 140.000zł. Ponadto Rada zabezpieczyła środki w kwocie 



1.300.000zł. na kontynuację budowy wodociągu którego integralną częścią jest budowa 

urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody. Obecnie 

kompletowane są dokumenty do podpisania umowy na w/w zadanie w ramach środków 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W punkcie 

dotyczącym zmian w budżecie gminy dokonano wprowadzenia do budżetu środków 

przekazanych przez PZU na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego budynku Urzędu 

Gminy z funduszu prewencyjnego. Ponadto przyjęto do budżetu środki na realizację 

kolejnego programu współpracy w ramach programu Comenius Regio, tym razem z 

Chorwacją oraz środki z subwencji oświatowej jako zwrot środków za wykonany podjazd dla 

niepełnosprawnych do budynku szkoły podstawowej w Wawrzeńczycach. W końcowych 

punktach porządku obrad skarga złożona przez mieszkańca naszej gminy na wójta gminy 

dotycząca odpowiedzi udzielonej w temacie odwodnienia rejonu Wawrzeńczyce „Hektary” 

uznana została przez Radę Gminy za bezzasadną. 

 

 

 


